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En el conjunt de dossiers editats fins ara, n’hi 

ha que fan referència a la sanitat vegetal, però 

encara no s’havia publicat un dossier específic 

sobre la maquinària d’aplicació de fitosanitaris. 

Estem vivint uns moments d’una especial cons-

cienciació i sensibilitat dels consumidors envers 

la seguretat alimentària i cal que els vegetals i els 

productes vegetals, produïts pel nostre sector 

agrícola, no solament compleixin amb els re-

quisits de seguretat, sinó que també transmetin 

una sensació de confiança als consumidors. 

L’aportació que el sector productor pot fer, als 

estàndards exigits pel que fa a les aplicacions 

fitosanitàries, passa per aplicar la dosi correcta 

de producte fitosanitari, que permeti controlar 

les plagues, les malures i les males herbes, i, 

en conseqüència, es minimitza el risc ambien-

tal. Aquest dossier pretén fer una revisió dels 

aspectes més importants a tenir en compte, per 

optimitzar l’aplicació de productes fitosanitaris.

És important aprofundir en el coneixement 

d’aquests equips, utilitzats en la majoria de les 

nostres explotacions agràries, ja que d’ells de-

pèn, en gran part, l’èxit dels tractaments fitosa-

nitaris que es realitzen en els nostres conreus. 

L’aplicador de fitosanitaris ha de mantenir l’equip 

en bon estat, ha de fer les revisions periòdiques i 

les inspeccions oportunes, que permetin detec-

tar-ne possibles anomalies en el funcionament i 

comprovar que compleix amb els requeriments 

de seguretat. També ha de conèixer les presta-

cions del seu equip, per tal de poder realitzar les 

regulacions oportunes, d’acord amb els condi-

cionants de cada tractament.

Les millores tecnològiques que s’estan introduint 

en les màquines suposen un cost afegit, però 

s’han de valorar com un avantatge en la qualitat 

de l’aplicació. Aquestes millores estan orienta-

des a aconseguir un ajust de la dosi sobre la 

vegetació, a més d’incidir en els aspectes de 

la seguretat, de l’ergonomia i de la protecció 

ambiental. Però el que resta és trobar un equilibri 

entre el cost d’aquestes millores i el benefici que 

en suposa l’ús. 

Així mateix, la normativa legal i tècnica redactada 

a l’entorn dels equips d’aplicació de fitosanitaris, 

és molt àmplia i té com a finalitat contribuir a la 

millora de la salut de les persones i a la protecció 

del medi ambient, com també a la funcionalitat 

de les màquines. En aquest sentit, cal desta-

car la Directiva 2009/128/CE, segons la qual 

s’estableix el marc d’actuació comunitària, per 

aconseguir un ús sostenible dels plaguicides 

que, entre altres aspectes, fa obligatòria la ins-

pecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris 

en ús. Dins d’aquest marc, per tal de planificar 

la realització de les inspeccions, cal conèixer el 

parc de màquines d’aplicació de fitosanitaris, 

mitjançant el seu registre obligatori. 

Espero que la informació continguda en aquest 

dossier sobre la maquinària d’aplicació de pro-

ductes fitosanitaris, suposi una contribució a la 

millora de l’eficàcia i de l’eficiència dels tracta-

ments fitosanitaris dels nostres conreus.
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01 Introducció

El control d’enemics dels conreus mitjançant 

lluita química és un procés que es desenvolupa 

en un seguit d’etapes. A gran trets, aquestes 

són la previsió o detecció del dany, la identi-

ficació de l’agent causant, la decisió d’actuar 

contra ell, l’elecció del mètode de control, el 

moment més adient per realitzar-ho i finalment 

l’execució del tractament amb l’equip d’aplica-

ció de fitosanitaris. És evident que perquè l’èxit 

del tractament s’aconsegueixi serà necessari 

un encert en totes i cada una de les etapes 

del procés.

Diversos estudis i l’experiència de molts agricul-

tors indiquen que molts tractaments són defi-

cients o fracassen per una mala actuació en el 

moment de l’aplicació i no pas per una errada 

en etapes anteriors. Això s’explica sovint  per 

considerar l’execució del tractament com una 

etapa rutinària a la qual no cal dedicar una gran 

cura. Per a tenir garanties que el tractament serà 

correcte, caldrà que l’equip estigui en bon estat 

i ben regulat.

Malauradament, sempre que es realitza una apli-

cació de fitosanitaris es produeixen pèrdues de 

producte que poden ser del 5% fins al 50% o 

superiors en funció de com es realitza l’aplicació. 

Segons la tècnica emprada i de la cura que es 

tingui en aplicar-la ens situarem en la franja alta 

o baixa de pèrdues. Això té una importància 

considerable, ja que un augment de les pèrdues 

es tradueix en una disminució de l’eficàcia i en 

un increment del cost. 

fonaMents per a la correcta aplicació 
de productes fitosAnitAris

Foto 1. Aplicació de productes fitosanitaris en cultius baixos. Autor: Ferran Camp.

El producte no és consumeix 

quan es compra, sinó quan 

s’aplica i per tant cal 

aplicar-lo amb control i cura.
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02 Fonaments de les aplicacions 
de productes fitosanitaris

S’entén per bona aplicació aquella que reuneix 

al mateix temps eficàcia i eficiència. Eficàcia 

perquè és capaç de controlar l’agent causant 

del dany i eficiència perquè ho fa amb la mínima 

quantitat de producte i, per tant, amb el màxim 

aprofitament d’aquest.

El camí per a aconseguir eficàcia i eficiència 

passa per tenir clars els conceptes següents:

Dosificació: Correspon a la quantitat de 

producte que és necessari aplicar per unitat  

de cultiu. Al nostre país la dosi ve expres-

sada habitualment en quantitat de matèria 

activa per unitat de superfície (p.e. 1 litre de 

producte comercial per hectàrea de cultiu) 

o en concentració de preparat comercial al 

dipòsit (p.e. 100 mL de producte comercial 

per cada 100 litres d’aigua al dipòsit). Una 

altra forma d’expressar la dosi és establint 

la quantitat de brou a aplicar per volum de 

vegetació a tractar (p.e. 0,24 litres de brou 

per cada metre cúbic de vegetació). Aquest 

model d’expressió de dosi és més adient 

quan el cultiu a tractar és voluminós, com 

és el cas dels fruiters, la vinya o els arbres 

ornamentals. 

Distribució: Correspon a la manera com 

l’equip d’aplicació reparteix la dosi sobre el 

cultiu. El principi bàsic de distribució és el 

següent: l’equip d’aplicació ha de subminis-

trar per a cada tram de cultiu una quantitat 

de producte proporcional a la quantitat de 

vegetació a tractar. 

Deposició: Fenomen d’adhesió del pro-

ducte aplicat sobre la superfície del cultiu 

a controlar (Foto 3). En general, la finalitat 

de les aplicacions serà dipositar sobre totes 

les zones a tractar la mateixa quantitat de 

producte. 

Recobriment: Expressa la quantitat de su-

perfície coberta pel preparat fitosanitari apli-

cat. Pot venir expressat de diferents formes: 

a) en percentatge: p.e. un recobriment del 

50% indica que el 50% de la superfície 

tractada ha quedat cobert pel preparat 

fitosanitari aplicat. 

b) en impactes/cm2: p.e. un recobriment de 

100 impactes/cm2 indica que, de mitja-

na, sobre cada centímetre quadrat de fu-

lla s’han dipositat 100 gotes de preparat 

fitosanitari aplicat. 

03 Etapes en la realització d’una 
aplicació de fitosanitaris

L’execució d’una aplicació de productes fito-

sanitaris no correspon únicament a l’acció de 

circular amb l’equip per la parcel·la distribuint un 

producte fitosanitari, sinó que també engloba 

altres procediments:

Presa de decisions: En aquesta etapa 

s’estableixen les condicions de treball més 

adients (dosi, velocitat, broquets, pressió...). 

L’èxit o el fracàs del tractament depèn 

Foto 2. Aplicació de productes fitosanitaris en cultius arboris. Autor: Ferran Camp.

Foto 3. Recobriment de producte deposat sobre una fulla de 
cultiu després d’haver rebut un tractament per polvorització. 
Autor: Ferran Camp.

L’èxit o el fracàs de l’apli-

cació dependrà de l’encert 

assolit en cada una de les 

etapes del tractament.
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d’aquesta etapa i serà on s’aplicaran més 

coneixements i dedicaran més atencions.

Regulació i calibració: Correspon a l’ade-

quació i comprovació dels diferents dispo-

sitius de l’equip (broquets, pressió, marxa, 

grup i revolucions del tractor) perquè les 

decisions preses en l’etapa anterior siguin 

efectives en el moment de l’aplicació.

Barreja: Correspon a l’acció de preparar el 

brou dins el dipòsit de l’equip d’acord amb 

les dosis establertes en l’etiqueta. Aquesta 

operació es donarà per acabada quan el 

sistema d’agitació de l’equip hagi format un 

preparat fitosanitari homogeni dins el dipòsit.

Aplicació: Correspon a l’acció de distribuir 

el producte fitosanitari sobre la superfície a 

protegir. Si les etapes anteriors s’han realitzat 

correctament, no ha de revertir complica-

cions. És una etapa de control. Durant la 

seva execució s’haurà de tenir cura de les 

condicions meteorològiques i controlar que 

els paràmetres de treball (velocitat i pressió) 

no es modifiquin durant el tractament.

Un aspecte que juga en contra de les aplicaci-

ons és la falta de temps. No obstant això, sem-

pre caldrà repartir el temps disponible dedicant 

la quantitat necessària a cada una de les etapes.

04 Aplicació de fitosanitaris en 
estat líquid. Fonaments de la pol-
vorització

La majoria de productes fitosanitaris han estat 

formulats per ésser distribuïts sobre el cultiu en 

forma líquida mitjançant polvorització. La pol-

vorització és la tècnica que fracciona el brou 

fitosanitari del dipòsit en una població de gotes 

de petit diàmetre amb el propòsit que aquestes 

acabin dipositant-se sobre l’objectiu del tracta-

ment, com ara fulles, branques, flors o fruits.

04.01 Caracterització de les poblacions de 

gotes

Les poblacions de gotes habitualment vénen 

caracteritzades per un valor de diàmetre de 

gota anomenat Diàmetre de la Mediana Vo-

lumètrica (VMD). El VMD indica que la meitat 

del volum polvoritzat està contingut en gotes 

de diàmetre inferior a aquest i l’altra meitat en 

gotes de diàmetre superior. La unitat utilitzada 

per definir el diàmetre de les gotes és el mi-

cròmetre (mm).

Tanmateix, les poblacions de gotes poden venir 

caracteritzades per un altre diàmetre de gota 

anomenat Diàmetre de la Mediana Numèrica 

(NMD). Aquest indica que la meitat del nombre 

de gotes de la població són de diàmetre inferior 

i l’altre meitat de diàmetre superior. 

Hi ha altres paràmetres que caracteritzen una 

població de gotes, com el diàmetre volumètric 

del 10% (DV10) i el diàmetre volumètric del 90%. 

(DV90). 

El DV10 correspon al diàmetre de gota per sota 

del qual s’acumula el 10% del volum polvoritzat. 

El DV10 caracteritza la franja de gotes més fines 

i, per tant, més susceptibles de ser perdudes 

per evaporació i deriva. 

El DV90 correspon al diàmetre de gota per sobre 

del qual s’acumula el 10% del volum polvoritzat 

i caracteritza la franja de gotes més grosses, 

més susceptibles de ser perdudes al terra per 

gravetat o escorrentia sobre les fulles.

A partir d’alguns dels paràmetres anteriors es 

poden calcular uns índexs d’uniformitat. Els 

més usuals són el Coeficient d’uniformitat, CU 

i l’SPAN. Una població serà tant més uniforme 

com més s’aproximi el seu coeficient d’unifor-

mitat a 1 i el seu SPAN a 0.

05

Foto 4. Operació d’intercanvi de broquets durant el procés de regulació de la barra de polvorització. Autor: Ferran Camp.

Foto 5. Broquet de polvorització hidràulica. 
Autor: Centre de Mecanització Agrària.

El VMD, el DV90 i el DV10 

són alguns dels paràmetres 

que els fabricants de 

broquets proporcionen per 

caracteritzar les poblacions 

de gotes. Conèixer-los ens pot 

permetre elegir el broquet 

més adient a la nostra 

situació de tractament.
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producte. 
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Foto 2. Aplicació de productes fitosanitaris en cultius arboris. Autor: Ferran Camp.

Foto 3. Recobriment de producte deposat sobre una fulla de 
cultiu després d’haver rebut un tractament per polvorització. 
Autor: Ferran Camp.

L’èxit o el fracàs de l’apli-

cació dependrà de l’encert 

assolit en cada una de les 

etapes del tractament.
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Foto 4. Operació d’intercanvi de broquets durant el procés de regulació de la barra de polvorització. Autor: Ferran Camp.

Foto 5. Broquet de polvorització hidràulica. 
Autor: Centre de Mecanització Agrària.

El VMD, el DV90 i el DV10 

són alguns dels paràmetres 

que els fabricants de 

broquets proporcionen per 
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CU =

 VMD 
SPAN = 

DV90 - DV10

  NMD      VMD

El VMD, el DV90 , el DV10 , el NMD, el CU i l’SPAN 

són paràmetres que s’utilitzen per caracteritzar 

les poblacions de gotes.

Les poblacions de gotes es poden classificar 

en diferents categories. El sistema de classi-

ficació més acceptat, i seguit per la majoria 

de fabricants, és el sistema BCPC (British 

Crop Production Council). El sistema BCPC 

classifica les polvoritzacions en molt fines, 

fines, grosses, molt grosses i extremadament 

grosses. Actualment està en elaboració una 

norma ISO, (ISO/CD 25358), que estableix 

les diferents categories de gotes en base a la 

comparació de l’espectre de mida de gotes 

de polvorització produït per un broquet a una 

pressió determinada en relació amb l’espec-Foto 6. Recobriment assolit per una polvorització sobre un conreu baix. Autor: Àngel Bustos.

Foto 7. Cultius amb sistema de formació, mida i densitat diferents. Autor: Ferran Camp.
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tre de gotes d’uns broquets de referència. 

04.02 Influència de la mida i uniformitat de 

les gotes en l’aplicació del producte

Les gotes, amb la matèria activa dissolta, són 

l’instrument final de control. Per tal que el trac-

tament tingui èxit, és necessari comptar amb 

poblacions de gotes dotades d’unes caracte-

rístiques molt concretes: les gotes no han ser 

ni massa grans ni massa petites, i totes han de 

ser aproximadament de la mateixa mida. Les 

mides de gota emprades van dels 10mm fins als 

450 mm, encara que la majoria d’aplicacions es 

fan amb gotes de 100 a 250 mm de diàmetre.

La distribució del producte pot ser millorada apli-

cant un gran nombre de gotes petites. Aquestes 

gotes de reduït diàmetre permeten un major re-

cobriment i la possibilitant de reducció dels vo-

lums d’aplicació per hectàrea. No obstant això, 

l’ús de gotes de petit diàmetre incrementa les 

pèrdues per deriva  per la sensibilitat d’aquestes 

al vent i a l’evaporació. 

Un sistema de polvorització que assoleixi major 

igualtat entre les gotes evitarà que molt poques 

gotes grans s’enduguin la major quantitat del 

producte o que moltes petites es perdin per 

evaporació.

05 Factors que influeixen en les 
aplicacions de fitosanitaris

En el moment de realitzar una aplicació fitosani-

tària ens trobarem amb una situació de tracta-

ment concreta. Aquesta situació vindrà definida 

per un seguit de factors que influiran sobre el 

procés d’aplicació, i que per tant caldrà tenir en 

consideració. Els més importants són:

- Tipologia del cultiu: hi ha dos tipologies 

clarament diferenciades: 

•	Cultius baixos: presenten estructura bidi-

mensional o plana encara que, segons els 

casos, poden presentar diferents nivells 

d’espessor. En general, presenten baixa 

oposició a la penetració, ocasionen nivells 

de deriva baixos o moderats (del 5 al 20%) 

i assoleixen distribucions relativament uni-

formes. L’equip d’aplicació més apropiat 

és, en la majoria dels casos, la barra de 

polvorització hidràulica. 

•	Cultius arbustius o arboris: presenten es-

tructura tridimensional o voluminosa amb 

formes, mides i nivells d’espessor molt va-

riables (Foto7). En general, presenten alta 

oposició a la penetració, ocasionen nivells 

de deriva moderats o alts (del 20 al 50%) 

i resulta relativament difícil assolir distribu-

cions uniformes. L’equip d’aplicació més 

apropiat és el polvoritzador amb assistèn-

cia d’aire.

- Mida, forma i densitat de la vegetació: 

Determina la quantitat total de fitosanitari que 

caldrà aplicar sobre un determinat cultiu. Cul-

tius poc voluminosos i densos requereixen 

dosis inferiors que les necessàries en cultius 

grans i espessos. 

- Enemic a controlar: La seva localització i 

tipologia determinaran l’estratègia de control. 

Per exemple, enemics situats en localitzaci-

ons profundes i amagades requeriran de trac-

taments realitzats a menor velocitat d’avan-

çament; enemics immòbils i petits com els 

fongs requeriran de tractaments amb major 

recobriment mitjançant la utilització de gotes 

de polvorització de menor diàmetre.

- Condicions atmosfèriques: Interaccionen 

acusadament amb les gotes de polvorització 

i condicionen la seva funcionalitat. Els parà-

metres ambientals que afecten més les gotes 

són la temperatura, la humitat relativa i el vent 

en intensitat i direcció. Temperatures elevades 

i humitats relatives baixes acceleraran l’eva-

poració de les gotes, escurçant la seva vida. 

El vent causa el transport de les gotes fora 

del cultiu tractat. 

- Equip d’aplicació i paràmetres de treball: 

El disseny del polvoritzador, els seus ajustos 

operacionals i el seu maneig influeixen en 

la qualitat dels tractaments. La selecció del 

polvoritzador i el seu maneig són dues àrees 

clau, on la decisió de l‘aplicador pot influir en 

el resultat de deposició i l’eficàcia biològica 

de llurs tractaments.  

06 Criteris per l’ajust dels paràme-
tres de treball

Els paràmetres de treball condicionen el resultat 

final de les aplicacions. A continuació donem un 

seguit de pautes per ajustar-los:

- Volum d’aplicació: el seu ajust es realitza 

en base a la superfície (fulles, altres òrgans 

vegetals, terra) que es vol protegir. El volum 

d’aplicació utilitzat haurà de seguir les dos 

premisses següents: 

•	ha de ser prou elevat per a garantir un reco-

07

Foto 8. Equip convencional i amb torres deflectores amb diferent grau d’adaptació a tractaments realitzats sobre cultius arboris en 
espatllera. Autor: Ferran Camp.

La mida, la forma i la 

densitat de la vegetació, així 

com l’enemic a combatre, 

les condicions atmosfèriques 

o l’equip d’aplicació són 

factors que determinen 

l’estratègia de control.

Les condicions de tracta-

ment donades al llarg de la 

campanya són canviants i, 

per tant, caldrà avaluar-les 

i tenir-les en compte en la 

realització de cada aplicació.
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rístiques molt concretes: les gotes no han ser 

ni massa grans ni massa petites, i totes han de 

ser aproximadament de la mateixa mida. Les 

mides de gota emprades van dels 10mm fins als 

450 mm, encara que la majoria d’aplicacions es 

fan amb gotes de 100 a 250 mm de diàmetre.

La distribució del producte pot ser millorada apli-

cant un gran nombre de gotes petites. Aquestes 

gotes de reduït diàmetre permeten un major re-

cobriment i la possibilitant de reducció dels vo-

lums d’aplicació per hectàrea. No obstant això, 
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al vent i a l’evaporació. 

Un sistema de polvorització que assoleixi major 

igualtat entre les gotes evitarà que molt poques 
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05 Factors que influeixen en les 
aplicacions de fitosanitaris
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tipologia determinaran l’estratègia de control. 
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taments realitzats a menor velocitat d’avan-

çament; enemics immòbils i petits com els 
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- Equip d’aplicació i paràmetres de treball: 

El disseny del polvoritzador, els seus ajustos 

operacionals i el seu maneig influeixen en 

la qualitat dels tractaments. La selecció del 

polvoritzador i el seu maneig són dues àrees 

clau, on la decisió de l‘aplicador pot influir en 

el resultat de deposició i l’eficàcia biològica 

de llurs tractaments.  

06 Criteris per l’ajust dels paràme-
tres de treball

Els paràmetres de treball condicionen el resultat 

final de les aplicacions. A continuació donem un 

seguit de pautes per ajustar-los:

- Volum d’aplicació: el seu ajust es realitza 

en base a la superfície (fulles, altres òrgans 

vegetals, terra) que es vol protegir. El volum 

d’aplicació utilitzat haurà de seguir les dos 

premisses següents: 

•	ha de ser prou elevat per a garantir un reco-

07

Foto 8. Equip convencional i amb torres deflectores amb diferent grau d’adaptació a tractaments realitzats sobre cultius arboris en 
espatllera. Autor: Ferran Camp.

La mida, la forma i la 

densitat de la vegetació, així 

com l’enemic a combatre, 

les condicions atmosfèriques 

o l’equip d’aplicació són 

factors que determinen 

l’estratègia de control.

Les condicions de tracta-

ment donades al llarg de la 

campanya són canviants i, 

per tant, caldrà avaluar-les 

i tenir-les en compte en la 

realització de cada aplicació.
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briment suficient (deposicions de 20 a 120 

gotes/cm2 segons els casos)

•	ha de ser prou ajustat per impedir que es 

produeixi degoteig o escorrentia per excés. 

- Velocitat d’avançament: determina la ca-

pacitat de treball (ha/hora) però al mateix 

temps condiciona l’estabilitat de la barra (en 

tractaments en cultius baixos) i la capacitat 

de penetració del producte dins el cultiu (en 

tractaments en cultius arboris). S’establirà 

seguint les consideracions següents: 

•	Tractaments en cultius baixos: s’elegirà la 

velocitat més elevada que no comprometi 

l’estabilitat de la barra de polvorització i que, 

per tant, garanteixi una correcta distribució 

del producte sobre el cultiu.

•	Tractaments en cultius arbustius: s’elegirà 

la velocitat més elevada que garanteixi un 

nivell de recobriment suficient en les zones 

més inaccessibles (interiors i elevades) dels 

arbres o arbustos tractats. 

- Assistència d’aire: el volum, el perfil i la ve-

locitat d’aire subministrat pel ventilador han 

de garantir la distribució del producte a totes 

les zones del cultiu. No obstant això, volums 

d’aire massa elevats incrementen les pèrdues 

per deriva i el consum de combustible. Aquest 

s’haurà d’ajustar en base a les dimensions i 

frondositat de la vegetació seguint la consigna 

següent:

•	S’utilitzarà la menor quantitat d’aire que 

sigui capaç de garantir una correcta pene-

tració i distribució del producte arreu del 

cultiu a tractar.

- Disposició dels broquets: haurà de ser co-

herent amb l’arquitectura i les característiques 

del cultiu.

•	Tractaments en cultius baixos: per tractar-se 

de cultius regulars i uniformes, cal muntar 

broquets idèntics al llarg de tota la barra de 

polvorització.

•	Tractaments en cultius arbustius: la dispo-

sició dels broquets a l’arc portabroquets 

haurà de considerar la massa vegetal pre-

sent als diferents estrats del cultiu en alçada 

(Foto 9). 

- Mida de gotes: el seu ajust es realitza mo-

dificant la pressió de treball i el diàmetre del 

broquet. La seva elecció vindrà limitada per 

les condicions atmosfèriques donades (con-

dicions atmosfèriques poc favorables exigiran 

l’ús de gotes més gruixudes) i ajustada pel 

nivell de recobriment requerit (recobriments 

alts exigiran mida de gotes més fines). En 

l’elecció de la mida de gota, per la seva trans-

cendència, es recomana ser conservador tot 

seguint la premissa següent:

•	S’utilitzarà la mida de gotes més gruixuda 

que asseguri un nivell de recobriment sufi-

cient per al control de l’enemic a combatre.

Foto 9. Diferents configuracions de broquets adaptades a diferents arquitectures de cultiu. Pressions calculades per distribuir 850 l/ha de forma apropiada (amplada de carrer 4 m). Autor: Ferran Camp.
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Velocitats de tractament 

elevades incrementen la 

capacitat de treball, però 

penalitzen la uniformitat 

del tractament. Velocitats 

baixes de tractament incre-

menten la penetració, però 

fan augmentar les pèrdues 

per deriva.  Caldrà, doncs, 

buscar-ne l’equilibri.

DT51.indd   8 02/12/13   11:12

14

Maquinària d’aplicació de fitosanitaris

DOSSIERN51 09

01 Introducció

A Catalunya,  des de 1985, l’Administració ha 

portat a terme revisions voluntàries als equips 

d’aplicació de fitosanitaris. A principis de la dè-

cada del 2000 s’inicia la realització d’inspec-

cions de caràcter obligatori en àmbits com la 

producció integrada. Els conceptes de revisió i 

control/inspecció a les màquines d’aplicació de 

fitosanitaris és adient de clarificar-los. Aquests 

conceptes es diferencien en quina és la seva 

raó de ser i en qui participa en cada actuació.

En la revisió es verifica l’estat de la màquina: ne-

teja de les malles dels filtres, facilitat d’obertura i 

tancament dels comandaments, etc. i es com-

prova el funcionament dels seus components: 

manòmetre, broquets, sistema de distribució, 

ventilador, barra de polvorització, etc. Aquesta 

actuació la porta a terme el propi usuari de la 

màquina, si cal, amb assessorament tècnic. És 

una actuació que s’ha de considerar com a una 

bona pràctica fitosanitària.

Els termes control i inspecció expressen el ma-

teix concepte; es diferencien en el fet que la 

paraula ‘control’ s’utilitza a la normativa euro-

pea de llengua francesa, mentre que la paraula 

‘inspecció’ és utilitzada a l’anglosaxona. És 

aconsellable utilitzar ‘inspecció’ perquè és el 

terme utilitzat a tot Europa i, al mateix temps, 

reconegut pel conjunt d’empreses de cadenes 

alimentàries europees que sol·liciten el certificat 

d’inspecció de l’equip d’aplicació de fitosanitari 

com a compliment de la traçabilitat del producte 

alimentari.

Mitjançant la inspecció, es visualitza l’estat ge-

neral de la màquina i dels seus elements, i es 

realitzen una sèrie de mesures: contrastació del 

manòmetre, cabal dels broquets i lectura de les 

pressions en els extrems dels sectors de polvo-

rització i en el punt d’inserció del manòmetre. 

Aquesta tasca ha de ser duta a terme per un or-

ganisme oficial o oficialment reconegut. (Foto 1)

La progressiva implantació de la inspecció dels 

equips d’aplicació de fitosanitaris s’ha d’enten-

dre com una oportunitat per comprovar que les 

operacions de manteniment són les adients i 

és una bona ocasió per a diagnosticar l’estat 

de la màquina.

inspecció als equips d’aplicació 
de fitosAnitAris en ús

Foto 1. Inspecció a un equip d’aplicació de fitosanitaris. Autor: Felip Gràcia.

Cal diferenciar entre 

els conceptes de revisió 

i inspecció dels equips 

d’aplicació de fitosanitaris.
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briment suficient (deposicions de 20 a 120 

gotes/cm2 segons els casos)
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- Velocitat d’avançament: determina la ca-
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l’estabilitat de la barra de polvorització i que, 
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la velocitat més elevada que garanteixi un 

nivell de recobriment suficient en les zones 

més inaccessibles (interiors i elevades) dels 

arbres o arbustos tractats. 

- Assistència d’aire: el volum, el perfil i la ve-
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de garantir la distribució del producte a totes 

les zones del cultiu. No obstant això, volums 
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broquets idèntics al llarg de tota la barra de 

polvorització.

•	Tractaments en cultius arbustius: la dispo-

sició dels broquets a l’arc portabroquets 

haurà de considerar la massa vegetal pre-

sent als diferents estrats del cultiu en alçada 

(Foto 9). 

- Mida de gotes: el seu ajust es realitza mo-

dificant la pressió de treball i el diàmetre del 

broquet. La seva elecció vindrà limitada per 

les condicions atmosfèriques donades (con-

dicions atmosfèriques poc favorables exigiran 

l’ús de gotes més gruixudes) i ajustada pel 

nivell de recobriment requerit (recobriments 

alts exigiran mida de gotes més fines). En 

l’elecció de la mida de gota, per la seva trans-

cendència, es recomana ser conservador tot 

seguint la premissa següent:

•	S’utilitzarà la mida de gotes més gruixuda 

que asseguri un nivell de recobriment sufi-

cient per al control de l’enemic a combatre.

Foto 9. Diferents configuracions de broquets adaptades a diferents arquitectures de cultiu. Pressions calculades per distribuir 850 l/ha de forma apropiada (amplada de carrer 4 m). Autor: Ferran Camp.
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del tractament. Velocitats 

baixes de tractament incre-

menten la penetració, però 

fan augmentar les pèrdues 

per deriva.  Caldrà, doncs, 

buscar-ne l’equilibri.

DT51.indd   8 02/12/13   11:12

Maquinària d’aplicació de fitosanitaris

DOSSIERN51 09

01 Introducció

A Catalunya,  des de 1985, l’Administració ha 

portat a terme revisions voluntàries als equips 

d’aplicació de fitosanitaris. A principis de la dè-

cada del 2000 s’inicia la realització d’inspec-

cions de caràcter obligatori en àmbits com la 

producció integrada. Els conceptes de revisió i 

control/inspecció a les màquines d’aplicació de 

fitosanitaris és adient de clarificar-los. Aquests 

conceptes es diferencien en quina és la seva 

raó de ser i en qui participa en cada actuació.

En la revisió es verifica l’estat de la màquina: ne-

teja de les malles dels filtres, facilitat d’obertura i 

tancament dels comandaments, etc. i es com-

prova el funcionament dels seus components: 

manòmetre, broquets, sistema de distribució, 

ventilador, barra de polvorització, etc. Aquesta 

actuació la porta a terme el propi usuari de la 

màquina, si cal, amb assessorament tècnic. És 

una actuació que s’ha de considerar com a una 

bona pràctica fitosanitària.

Els termes control i inspecció expressen el ma-

teix concepte; es diferencien en el fet que la 

paraula ‘control’ s’utilitza a la normativa euro-

pea de llengua francesa, mentre que la paraula 

‘inspecció’ és utilitzada a l’anglosaxona. És 

aconsellable utilitzar ‘inspecció’ perquè és el 

terme utilitzat a tot Europa i, al mateix temps, 

reconegut pel conjunt d’empreses de cadenes 

alimentàries europees que sol·liciten el certificat 

d’inspecció de l’equip d’aplicació de fitosanitari 

com a compliment de la traçabilitat del producte 

alimentari.

Mitjançant la inspecció, es visualitza l’estat ge-

neral de la màquina i dels seus elements, i es 
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02 Revisió i manteniment dels 
equips d’aplicació de fitosanitaris

El bon estat i el funcionament de l’equip al llarg 

dels anys s’aconsegueix mitjançant un adequat 

manteniment i amb la realització de revisions 

periòdiques. La revisió de l’equip polvoritzador 

comporta l’observació de l’estat dels diferents 

dispositius per a detectar si n’hi ha algun que 

està deteriorat, comprovar el seu correcte fun-

cionament i assegurar-nos que compleix amb 

els requeriments relatius a seguretat. L’objectiu 

és evitar el risc d’avaries durant l’aplicació fito-

sanitària, prevenir la contaminació de l’entorn, 

treballar en les condicions adients de seguretat 

i perllongar al màxim la vida de l’equip.

Aquestes tasques, les pot realitzar el propi usuari 

o encarregar-la a tècnics o tallers especialitzats i 

s’han de realitzar durant tota la campanya.

La neteja interna i l’externa de l’equip és impor-

tant, ja que s’eliminen els residus de fitosanitari 

del dipòsit, de l’interior del sistema de regulació, 

de conduccions i broquets, i s’evita la corrosió 

d’aquests components, a més de l’acumulació 

de producte fitosanitari a l’exterior de la màqui-

na. Aquesta neteja s’ha de portar a terme al 

finalitzar cada tractament fitosanitari.

També cal lubricar i greixar els elements de la 

màquina que ho requereixin i reparar o canviar, si 

s’escau, aquells components que ho requereixin 

amb la finalitat d’assegurar el seu bon estat i 

correcte funcionament.

Per dur a terme aquestes tasques de manteni-

ment, és necessari portar el vestuari protector 

adequat per a les diferents operacions a realitzar 

(Equips de Protecció Individual, EPI), que es ne-

tejarà al finalitzar cada tasca. (Foto 2)

En la Taula 1 es detallen les diferents operaci-

ons a realitzar en cadascun dels components 

de l’equip d’aplicació de fitosanitaris.

03 Inspeccions: marc legal

Les bases per a la realització de les inspecci-

ons als equips d’aplicació de fitosanitaris es 

troben a la Llei 43/2002, de sanitat vegetal. En 

aquesta Llei 43/2002 (articles 23.4, 41.2, 45.1 

i 47.3) es fa referència a les bones pràctiques 

fitosanitàries, a mantenir un règim de revisions 

periòdiques del funcionament, portades a terme 

per centres d’inspecció tècnica oficials o ofici-

alment reconeguts, i a complir els requeriments 

que reglamentàriament s’estableixin per prevenir 

els riscos per a la salut de les persones o dels 

animals, per al medi ambient o per als conreus 

o les seves produccions.

En la Producció Integrada (PI) tenim a nivell es-

tatal el Reial Decret 1201/2002, on a l’Annex I. 

Normes generals de PI. Control Integrat. A) Obli-

gatòries, apartat j) s’especifica que: “La maquinà-

ria utilitzada en les aplicacions de fitosanitaris es 

sotmetrà a revisió i calibratge periòdics, almenys 

una vegada cada quatre anys en un centre oficial 

o reconegut i tots els anys pel productor.” 

A Catalunya, el Decret 413/2006, pel qual s’es-

tableixen les Normes generals de producció inte-

grada a Catalunya, en el seu article 14.a, referent 

als equips per a tractaments diu que són pràc-

tiques obligatòries les següents: La maquinària 

utilitzada per als tractaments fitosanitaris, adobs 

foliars i d’altres de similars ha d’estar en bon 

estat de funcionament i sotmetre’s a una revisió 

i un calibratge periòdics. La persona operadora 

ha de realitzar una revisió i un calibratge cada 

any validat pel/per la tècnic/a responsable de 

producció integrada, i a més una vegada cada 

quatre anys ha de ser inspeccionada per un 

centre oficial o reconegut, de conformitat amb 

les disposicions vigents en la matèria, si n’hi 

hagués. En cas de contractar serveis externs, 

la persona productora els exigirà estar al corrent 

de les inspeccions i els calibratges estipulats a 

la legislació vigent d’aplicació. Aquest articulat 

es troba en cadascuna de les normes tècniques 

específiques, de producció integrada de fruita de 

llavor, fruita de pinyol, hortalisses, cítrics, fruita 

seca, olives, raïm per a vinificació, cereals d’hi-

vern, cereals d’estiu, fruita seca elaborada i oli, 

recollides en les resolucions AAR/1418/2010 i 

AAR/2966/2010.

En el marc de la PI, particularment de fruita, en 

aquests darrers anys s’han realitzat inspeccions 

periòdiques en els seus equips, la qual cosa 

ha permès augmentar les garanties sobre les 

aplicacions de fitosanitaris i facilitar la traçabilitat.

Foto 2. Operacions de manteniment en un equip d’aplicació de fitosanitaris. Autor: Felip Gràcia.

Amb les revisions periòdi-

ques i el correcte manteni-

ment de l’equip d’aplicació 

de fitosanitaris, s’aconsegui-

rà una aplicació fitosanità-

ria eficient i eficaç. 
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El Reial Decret 1013/2009, sobre caracterització 

i registre de la maquinària agrícola, amplia la 

inscripció obligatòria als equips de tractaments 

fitosanitaris al Registre Oficial de Maquinària 

Agrícola (ROMA), per tal de disposar d’un re-

gistre d’aquests equips. 

La Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix 

el marc de l’actuació comunitària per aconse-

guir un ús sostenible dels plaguicides, consi-

dera oportú reduir els riscos i els efectes de la 

utilització de plaguicides sobre la salut humana 

i el medi ambient. Per aconseguir-ho, proposa, 

entre altres mesures, establir sistemes d’inspec-

ció tècnica periòdica dels equips d’aplicació de 

fitosanitaris en ús. 

La Directiva 2009/128/CE, en el seu article 8, 

estableix que els Estats membres vetllaran per-

què els equips d’aplicació de fitosanitaris per 

a ús professional siguin objecte d’inspeccions 

periòdiques. La periodicitat entre les inspecci-

ons no serà superior a cinc anys fins al 2020 

ni a tres anys a partir d’aquesta data. Abans 

del 14 de desembre de 2016 hauran d’estar 

inspeccionats tots els equips com a mínim una 

vegada. Els equips nous s’han d’inspeccionar 

com a mínim una vegada dins d’un termini de 

5 anys després de la seva compra. El registre 

dels equips d’aplicació de fitosanitaris al ROMA 

facilitarà la planificació de les inspeccions.

Actualment, s’està finalitzant el projecte de Re-

ial Decret sobre inspeccions periòdiques dels 

equips d’aplicació de productes fitosanitaris. 

Aquest té la finalitat de regular les inspeccions 

periòdiques dels equips, d’acord amb l’article 

8 de la Directiva 2009/128/CE, definir i tipificar 

aquests, establir els requeriments mínims que 

han de complir  les estacions d’inspecció, la 

metodologia de realització de les inspeccions i 

el procés d’avaluació dels resultats.

Components Operacions a realitzar

Proteccions Comproveu el bon estat dels resguards: de la PdF (presa de força), de la transmissió i dels elements mòbils. Si cal, 

adreceu-vos al vostre taller mecànic.

Bomba Comproveu que no presenta fuites. Repareu o canvieu el pistó o membrana si és necessari. Afegiu o substituiu l’oli 

lubricant. Greixeu les transmissions. Si s’hi observen pulsacions, caldrà posar-se en contacte amb el taller mecànic. 

Dipòsit Netegeu amb aigua a pressió tot l’exterior i l’interior del dipòsit, del punt de pressió de la tapa, i expressament la 

banda translúcida de l’indicador de nivell. Substituiu, si s’escau, el tub transparent de l’indicador de nivell. Si és 

necessari, caldrà afegir-hi detergent l’1-2%. 

Filtres Extreieu la malla de tots els filtres i netegeu-la mitjançant un raspall i aigua sabonosa. Comproveu les juntes tòriques.

Manòmetre Verifiqueu-ne l’estat general. Desmunteu el manòmetre i porteu-lo a contrastar per tal de comprovar-ne el correcte 

funcionament davant un manòmetre calibrat. 

Regulador de pressió Verifiqueu-ne el funcionament comprovant l’estabilitat del sistema a una pressió de treball determinada. 

Conduccions Comproveu el seu estat general. En cas que presentin envelliment, signes de clivellat o obstruccions en el seu interior, 

s’han de substituir. Assegurar-ne les juntes.

Broquets Comproveu-ne el funcionament mitjançant la mesura del cabal amb un recipient graduat. Si el cabal difereix en 

més d’un ± 10% del seu cabal teòric (consulteu taules de broquets de polvorització), s’hauran de canviar. Si hi ha 

obstrucció, netegeu-los amb un raspall tou o amb aire a pressió.

Barra de distribució Comproveu el funcionament de tots els mecanismes, les articulacions i la seva estabilitat horitzontal. Greixeu-ne 

les articulacions. Observeu que el conjunt portabroquets no presenta fuites i que el dispositiu antidegoteig funciona 

correctament.

Ventilador Netegeu la carcassa del ventilador, els àleps i les reixes de protecció. Comproveu el nivell d’oli i greixeu el multiplicador. 

Verifiqueu el correcte funcionament del canvi de marxes. 

Taula 1. Revisió i manteniment d’un equip d’aplicació de fitosanitaris. Operacions a realitzar en els seus components.

És obligatori inscriure 

els equips d’aplicació de 

fitosanitaris al Registre 

Oficial de Maquinària 

Agrícola (ROMA)
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02 Revisió i manteniment dels 
equips d’aplicació de fitosanitaris

El bon estat i el funcionament de l’equip al llarg 

dels anys s’aconsegueix mitjançant un adequat 

manteniment i amb la realització de revisions 

periòdiques. La revisió de l’equip polvoritzador 

comporta l’observació de l’estat dels diferents 

dispositius per a detectar si n’hi ha algun que 

està deteriorat, comprovar el seu correcte fun-

cionament i assegurar-nos que compleix amb 

els requeriments relatius a seguretat. L’objectiu 

és evitar el risc d’avaries durant l’aplicació fito-

sanitària, prevenir la contaminació de l’entorn, 

treballar en les condicions adients de seguretat 

i perllongar al màxim la vida de l’equip.

Aquestes tasques, les pot realitzar el propi usuari 

o encarregar-la a tècnics o tallers especialitzats i 

s’han de realitzar durant tota la campanya.

La neteja interna i l’externa de l’equip és impor-

tant, ja que s’eliminen els residus de fitosanitari 

del dipòsit, de l’interior del sistema de regulació, 

de conduccions i broquets, i s’evita la corrosió 

d’aquests components, a més de l’acumulació 

de producte fitosanitari a l’exterior de la màqui-

na. Aquesta neteja s’ha de portar a terme al 

finalitzar cada tractament fitosanitari.

També cal lubricar i greixar els elements de la 

màquina que ho requereixin i reparar o canviar, si 

s’escau, aquells components que ho requereixin 

amb la finalitat d’assegurar el seu bon estat i 

correcte funcionament.

Per dur a terme aquestes tasques de manteni-

ment, és necessari portar el vestuari protector 

adequat per a les diferents operacions a realitzar 

(Equips de Protecció Individual, EPI), que es ne-

tejarà al finalitzar cada tasca. (Foto 2)

En la Taula 1 es detallen les diferents operaci-

ons a realitzar en cadascun dels components 

de l’equip d’aplicació de fitosanitaris.

03 Inspeccions: marc legal

Les bases per a la realització de les inspecci-

ons als equips d’aplicació de fitosanitaris es 

troben a la Llei 43/2002, de sanitat vegetal. En 

aquesta Llei 43/2002 (articles 23.4, 41.2, 45.1 

i 47.3) es fa referència a les bones pràctiques 

fitosanitàries, a mantenir un règim de revisions 

periòdiques del funcionament, portades a terme 

per centres d’inspecció tècnica oficials o ofici-

alment reconeguts, i a complir els requeriments 

que reglamentàriament s’estableixin per prevenir 

els riscos per a la salut de les persones o dels 

animals, per al medi ambient o per als conreus 

o les seves produccions.

En la Producció Integrada (PI) tenim a nivell es-

tatal el Reial Decret 1201/2002, on a l’Annex I. 

Normes generals de PI. Control Integrat. A) Obli-

gatòries, apartat j) s’especifica que: “La maquinà-

ria utilitzada en les aplicacions de fitosanitaris es 

sotmetrà a revisió i calibratge periòdics, almenys 

una vegada cada quatre anys en un centre oficial 

o reconegut i tots els anys pel productor.” 

A Catalunya, el Decret 413/2006, pel qual s’es-

tableixen les Normes generals de producció inte-

grada a Catalunya, en el seu article 14.a, referent 

als equips per a tractaments diu que són pràc-

tiques obligatòries les següents: La maquinària 

utilitzada per als tractaments fitosanitaris, adobs 

foliars i d’altres de similars ha d’estar en bon 

estat de funcionament i sotmetre’s a una revisió 

i un calibratge periòdics. La persona operadora 

ha de realitzar una revisió i un calibratge cada 

any validat pel/per la tècnic/a responsable de 

producció integrada, i a més una vegada cada 

quatre anys ha de ser inspeccionada per un 

centre oficial o reconegut, de conformitat amb 

les disposicions vigents en la matèria, si n’hi 

hagués. En cas de contractar serveis externs, 

la persona productora els exigirà estar al corrent 

de les inspeccions i els calibratges estipulats a 

la legislació vigent d’aplicació. Aquest articulat 

es troba en cadascuna de les normes tècniques 

específiques, de producció integrada de fruita de 

llavor, fruita de pinyol, hortalisses, cítrics, fruita 

seca, olives, raïm per a vinificació, cereals d’hi-

vern, cereals d’estiu, fruita seca elaborada i oli, 

recollides en les resolucions AAR/1418/2010 i 

AAR/2966/2010.

En el marc de la PI, particularment de fruita, en 

aquests darrers anys s’han realitzat inspeccions 

periòdiques en els seus equips, la qual cosa 

ha permès augmentar les garanties sobre les 

aplicacions de fitosanitaris i facilitar la traçabilitat.

Foto 2. Operacions de manteniment en un equip d’aplicació de fitosanitaris. Autor: Felip Gràcia.

Amb les revisions periòdi-

ques i el correcte manteni-

ment de l’equip d’aplicació 

de fitosanitaris, s’aconsegui-

rà una aplicació fitosanità-

ria eficient i eficaç. 

DT51.indd   10 02/12/13   11:12

Maquinària d’aplicació de fitosanitaris

DOSSIERN51 11

El Reial Decret 1013/2009, sobre caracterització 

i registre de la maquinària agrícola, amplia la 

inscripció obligatòria als equips de tractaments 

fitosanitaris al Registre Oficial de Maquinària 

Agrícola (ROMA), per tal de disposar d’un re-

gistre d’aquests equips. 

La Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix 

el marc de l’actuació comunitària per aconse-

guir un ús sostenible dels plaguicides, consi-

dera oportú reduir els riscos i els efectes de la 

utilització de plaguicides sobre la salut humana 

i el medi ambient. Per aconseguir-ho, proposa, 

entre altres mesures, establir sistemes d’inspec-

ció tècnica periòdica dels equips d’aplicació de 

fitosanitaris en ús. 

La Directiva 2009/128/CE, en el seu article 8, 

estableix que els Estats membres vetllaran per-

què els equips d’aplicació de fitosanitaris per 

a ús professional siguin objecte d’inspeccions 

periòdiques. La periodicitat entre les inspecci-

ons no serà superior a cinc anys fins al 2020 

ni a tres anys a partir d’aquesta data. Abans 

del 14 de desembre de 2016 hauran d’estar 

inspeccionats tots els equips com a mínim una 

vegada. Els equips nous s’han d’inspeccionar 

com a mínim una vegada dins d’un termini de 

5 anys després de la seva compra. El registre 

dels equips d’aplicació de fitosanitaris al ROMA 

facilitarà la planificació de les inspeccions.

Actualment, s’està finalitzant el projecte de Re-

ial Decret sobre inspeccions periòdiques dels 

equips d’aplicació de productes fitosanitaris. 

Aquest té la finalitat de regular les inspeccions 

periòdiques dels equips, d’acord amb l’article 

8 de la Directiva 2009/128/CE, definir i tipificar 

aquests, establir els requeriments mínims que 

han de complir  les estacions d’inspecció, la 

metodologia de realització de les inspeccions i 

el procés d’avaluació dels resultats.

Components Operacions a realitzar

Proteccions Comproveu el bon estat dels resguards: de la PdF (presa de força), de la transmissió i dels elements mòbils. Si cal, 

adreceu-vos al vostre taller mecànic.

Bomba Comproveu que no presenta fuites. Repareu o canvieu el pistó o membrana si és necessari. Afegiu o substituiu l’oli 

lubricant. Greixeu les transmissions. Si s’hi observen pulsacions, caldrà posar-se en contacte amb el taller mecànic. 

Dipòsit Netegeu amb aigua a pressió tot l’exterior i l’interior del dipòsit, del punt de pressió de la tapa, i expressament la 

banda translúcida de l’indicador de nivell. Substituiu, si s’escau, el tub transparent de l’indicador de nivell. Si és 

necessari, caldrà afegir-hi detergent l’1-2%. 

Filtres Extreieu la malla de tots els filtres i netegeu-la mitjançant un raspall i aigua sabonosa. Comproveu les juntes tòriques.

Manòmetre Verifiqueu-ne l’estat general. Desmunteu el manòmetre i porteu-lo a contrastar per tal de comprovar-ne el correcte 

funcionament davant un manòmetre calibrat. 

Regulador de pressió Verifiqueu-ne el funcionament comprovant l’estabilitat del sistema a una pressió de treball determinada. 

Conduccions Comproveu el seu estat general. En cas que presentin envelliment, signes de clivellat o obstruccions en el seu interior, 

s’han de substituir. Assegurar-ne les juntes.

Broquets Comproveu-ne el funcionament mitjançant la mesura del cabal amb un recipient graduat. Si el cabal difereix en 

més d’un ± 10% del seu cabal teòric (consulteu taules de broquets de polvorització), s’hauran de canviar. Si hi ha 

obstrucció, netegeu-los amb un raspall tou o amb aire a pressió.

Barra de distribució Comproveu el funcionament de tots els mecanismes, les articulacions i la seva estabilitat horitzontal. Greixeu-ne 

les articulacions. Observeu que el conjunt portabroquets no presenta fuites i que el dispositiu antidegoteig funciona 

correctament.

Ventilador Netegeu la carcassa del ventilador, els àleps i les reixes de protecció. Comproveu el nivell d’oli i greixeu el multiplicador. 

Verifiqueu el correcte funcionament del canvi de marxes. 

Taula 1. Revisió i manteniment d’un equip d’aplicació de fitosanitaris. Operacions a realitzar en els seus components.

És obligatori inscriure 

els equips d’aplicació de 

fitosanitaris al Registre 

Oficial de Maquinària 

Agrícola (ROMA)
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04 Normativa tècnica

Es disposa de les normes tècniques que de-

senvolupen les inspeccions d’equips d’aplicació 

de fitosanitaris: UNE-EN 13790-1:2004. Part 1: 

Polvoritzadors per a conreus baixos i UNE-EN 

13790-2:2004. Part 2: Polvoritzadors per a plan-

tacions arbustives i arbòries. Aquestes normes 

tècniques estableixen els requeriments i els 

mètodes de verificació per avaluar l’estat d’ús 

i de funcionament dels polvoritzadors agrícoles 

en relació a la seguretat de l’operari, el risc po-

tencial de contaminació del medi ambient i les 

possibilitats d’aconseguir una bona aplicació.

Actualment, s’està treballant en l’harmonitza-

ció de la sèrie de normes tècniques d’inspec-

ció UNE EN 13790, d’acord amb la Directiva 

2009/128/CE, a través del nou conjunt de nor-

mes EN ISO 16122.

05 Criteris d’acceptació

Els diferents requeriments tècnics sol·licitats 

als equips d’aplicació de fitosanitaris, tant per 

a conreus baixos (PCB) com per a conreus ar-

boris i arbustius (PCA), per superar la inspec-

ció d’acord amb les normes tècniques UNE-EN 

13790-1 i 2, es troben reflectits en la Taula 2.

(Foto 3, Foto 4, Foto 5)

06 El perquè de les inspeccions

La realització de les inspeccions dels equips 

d’aplicació de fitosanitaris dóna valor a la pro-

ducció agrícola contribuint a:  

1. Millorar la seguretat i salut en el treball i el 

respecte al medi ambient: En la inspecció als 

equips d’aplicació de fitosanitaris es detecta 

si l’estat de la màquina i el seu funcionament 

pot afectar el medi ambient, per exemple 

fuites en les conduccions, degoteig dels 

broquets, etc., i la seguretat de l’operador, 

la no- existència de proteccions a la presa 

de força, als elements mòbils de la màquina.

2. Incrementar l’eficàcia dels tractaments: Si 

l’equip d’aplicació de fitosanitari es troba 

en mal estat i/o no funciona correctament, 

farà que l’aplicació no sigui correcta, és a dir, 

dosificació deficient i deficient uniformitat de 

distribució del fitosanitari.

3. Reduir els costos de producció: El deficient 

funcionament de la màquina d’aplicació de 

productes fitosanitaris dóna lloc a un incre-

ment dels costos de l’aplicació, ja que no 

Foto 3. Inspecció. Banc de contrastació de manòmetres. Autor: Ferran Camp.

Foto 4.  Inspecció. Mesura de l’equilibri de pressions. Autor: Àngel Bustos.

Foto 5. Inspecció. Mesura del cabal dels broquets. Autor: Ferran Camp.
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Protecció i 
seguretat

·	 Existència i bones condicions de les proteccions a la presa de força (eix i punts de connexió).
·	 Existència i funcionament correcte de l’element que evita la rotació de les proteccions de l’eix de la presa de força (PdF).
·	 Existència de proteccions dels elements mòbils (corretges i politges de transmissió).
·	 Existència d’un dispositiu per a subjectar l’eix de la PdF quan no s’utilitzi (no s’admetran les cadenes que eviten la rotació 

de les proteccions).
·	 Existència i fixació correcta de les proteccions que eviten l’accés al ventilador.

Bomba ·	 Absència de pulsacions visibles causades per la bomba.
·	 Estat i funcionament correcte de l’amortidor de pressió (mesura).
·	 Absència de fuites.
·	 Funcionament correcte de la vàlvula limitadora de pressió.

Agitació ·	 Observació de circulació suficient de líquid a l’interior del dipòsit.

Dipòsit ·	 Absència general de fuites.
·	 Neteja  exterior (absència de restes de producte).
·	 Ajust correcte i facilitat d’obertura manual de la tapa de l’orifici d’ompliment.
·	 Estat correcte de l’orifici de respiració.
·	 Funcionament correcte i lectura de l’indicador de nivell des del lloc de conducció i/o ompliment.
·	 Facilitat d’accionament de la vàlvula de buidat.
·	 Funcionament correcte de la vàlvula antiretorn (unidireccional) de l’hidrocarregador.

Manòmetre ·	 Diàmetre de l’esfera > o igual a 63 mm.
·	 Visualització des del lloc del conductor.
·	 Estabilitat de l’agulla.
·	 Rang de mesura adient a la pressió de treball.
·	 Resolució (divisions) de 0,2 bar per a pressions de treball inferiors a 5 bar, d’1 bar en l’interval de 5 a 20 bar i de 2 bar per 

a pressions > 20 bar.
·	 Error màxim de ± 0,2 bar per a pressions de treball entre 1 bar i 2 bar (inclosos) i de ± 10% del valor real per a pressions 

superiors a 2 bar (mesura).

Regulador i 
distribució

·	 Funcionament correcte i absència de fuites. 
·	 Possibilitat d’ajust de la pressió de treball des del lloc de conducció.
·	 Obertura i tancament correcte de cadascun dels sectors i de tots els broquets simultàniament.

Conduccions ·	 Absència de fuites a la màxima pressió de treball.
·	 Bon estat de conservació (absència de senyals de clivellat, desgast o abrasió).
·	 En posició de treball no han d’estar en la zona de polvorització.

Filtres ·	 Absència de fuites.
·	 Existència de filtres en l’orifici d’ompliment del dipòsit, en l’aspiració de la bomba i en la impulsió.
·	 Facilitat d’extracció de les malles, estat correcte i neteja.

Broquets ·	 Estat de neteja correcte.
·	 Idoneïtat dels broquets i identificació de la marca i el model.
·	 Disposició simètrica, excepte per a funcions especials.
·	 Funcionament correcte del dispositiu antidegoteig.
·	 Tancament individual.
·	 Possibilitat de posicionar els broquets de manera reproduïble.
·	 Absència de senyals de desgast i/o obturacions.
·	 Uniformitat del rajos de polvorització.

Barra
(PCB)

·	 Estabilitat, horitzontalitat i simetria de l’estructura.
·	 Funcionament correcte dels mecanismes de retractibilitat, plegament, regulació de l’alçada, amortiment i suspensió de la 

barra.
·	 Bloqueig en posició de transport.
·	 Espaiament uniforme dels portabroquets.
·	 Protecció dels extrems de la barra.
·	 Possibilitat de tancar individualment les diferents seccions sense variacions de pressió superiors al 10%.

Distribució 
transversal 
(PCB)

·	 Uniformitat de cabals: desviació del cabal de cada broquet inferior al 10% respecte al cabal nominal (mesura).
·	 Equilibri de pressions entre el punt del manòmetre de la màquina i el final de cada secció < o igual a 10% (mesura).

Ventilador
(PCA)

·	 Estat correcte dels àleps, deflectors i carcassa.
·	 Funcionament correcte del grup multiplicador (marxes/punt mort).
·	 Funcionament correcte de l’embragatge.
·	 Simetria (dreta/esquerra) de l’aire impulsat  pel ventilador (mesura opcional).

Distribució (PCA) ·	 Uniformitat de cabals: desviació del cabal de cada broquet inferior al 10% respecte al cabal mitjà o al 15% del cabal nominal 
(mesura).

·	 Equilibri de pressions entre el punt del manòmetre de la màquina i a l’entrada Esquerra/Dreta de l’arc de distribució < o igual 
a 15% (mesura).

·	 Uniformitat de cabal esquerra/dreta < o igual a 10% (mesura).

Taula 2. Criteris d’acceptació en la inspecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris.  (PCB: criteris específics per als polvoritzadors per a conreus baixos; PCA: criteris específics per als polvoritzadors 
per a conreus arboris i arbustius amb assistència d’aire)
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04 Normativa tècnica

Es disposa de les normes tècniques que de-

senvolupen les inspeccions d’equips d’aplicació 

de fitosanitaris: UNE-EN 13790-1:2004. Part 1: 

Polvoritzadors per a conreus baixos i UNE-EN 

13790-2:2004. Part 2: Polvoritzadors per a plan-

tacions arbustives i arbòries. Aquestes normes 

tècniques estableixen els requeriments i els 

mètodes de verificació per avaluar l’estat d’ús 

i de funcionament dels polvoritzadors agrícoles 

en relació a la seguretat de l’operari, el risc po-

tencial de contaminació del medi ambient i les 

possibilitats d’aconseguir una bona aplicació.

Actualment, s’està treballant en l’harmonitza-

ció de la sèrie de normes tècniques d’inspec-

ció UNE EN 13790, d’acord amb la Directiva 

2009/128/CE, a través del nou conjunt de nor-

mes EN ISO 16122.

05 Criteris d’acceptació

Els diferents requeriments tècnics sol·licitats 

als equips d’aplicació de fitosanitaris, tant per 

a conreus baixos (PCB) com per a conreus ar-

boris i arbustius (PCA), per superar la inspec-

ció d’acord amb les normes tècniques UNE-EN 

13790-1 i 2, es troben reflectits en la Taula 2.

(Foto 3, Foto 4, Foto 5)

06 El perquè de les inspeccions

La realització de les inspeccions dels equips 

d’aplicació de fitosanitaris dóna valor a la pro-

ducció agrícola contribuint a:  

1. Millorar la seguretat i salut en el treball i el 

respecte al medi ambient: En la inspecció als 

equips d’aplicació de fitosanitaris es detecta 

si l’estat de la màquina i el seu funcionament 

pot afectar el medi ambient, per exemple 

fuites en les conduccions, degoteig dels 

broquets, etc., i la seguretat de l’operador, 

la no- existència de proteccions a la presa 

de força, als elements mòbils de la màquina.

2. Incrementar l’eficàcia dels tractaments: Si 

l’equip d’aplicació de fitosanitari es troba 

en mal estat i/o no funciona correctament, 

farà que l’aplicació no sigui correcta, és a dir, 

dosificació deficient i deficient uniformitat de 

distribució del fitosanitari.

3. Reduir els costos de producció: El deficient 

funcionament de la màquina d’aplicació de 

productes fitosanitaris dóna lloc a un incre-

ment dels costos de l’aplicació, ja que no 

Foto 3. Inspecció. Banc de contrastació de manòmetres. Autor: Ferran Camp.

Foto 4.  Inspecció. Mesura de l’equilibri de pressions. Autor: Àngel Bustos.

Foto 5. Inspecció. Mesura del cabal dels broquets. Autor: Ferran Camp.
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Protecció i 
seguretat

·	 Existència i bones condicions de les proteccions a la presa de força (eix i punts de connexió).
·	 Existència i funcionament correcte de l’element que evita la rotació de les proteccions de l’eix de la presa de força (PdF).
·	 Existència de proteccions dels elements mòbils (corretges i politges de transmissió).
·	 Existència d’un dispositiu per a subjectar l’eix de la PdF quan no s’utilitzi (no s’admetran les cadenes que eviten la rotació 

de les proteccions).
·	 Existència i fixació correcta de les proteccions que eviten l’accés al ventilador.

Bomba ·	 Absència de pulsacions visibles causades per la bomba.
·	 Estat i funcionament correcte de l’amortidor de pressió (mesura).
·	 Absència de fuites.
·	 Funcionament correcte de la vàlvula limitadora de pressió.

Agitació ·	 Observació de circulació suficient de líquid a l’interior del dipòsit.

Dipòsit ·	 Absència general de fuites.
·	 Neteja  exterior (absència de restes de producte).
·	 Ajust correcte i facilitat d’obertura manual de la tapa de l’orifici d’ompliment.
·	 Estat correcte de l’orifici de respiració.
·	 Funcionament correcte i lectura de l’indicador de nivell des del lloc de conducció i/o ompliment.
·	 Facilitat d’accionament de la vàlvula de buidat.
·	 Funcionament correcte de la vàlvula antiretorn (unidireccional) de l’hidrocarregador.

Manòmetre ·	 Diàmetre de l’esfera > o igual a 63 mm.
·	 Visualització des del lloc del conductor.
·	 Estabilitat de l’agulla.
·	 Rang de mesura adient a la pressió de treball.
·	 Resolució (divisions) de 0,2 bar per a pressions de treball inferiors a 5 bar, d’1 bar en l’interval de 5 a 20 bar i de 2 bar per 

a pressions > 20 bar.
·	 Error màxim de ± 0,2 bar per a pressions de treball entre 1 bar i 2 bar (inclosos) i de ± 10% del valor real per a pressions 

superiors a 2 bar (mesura).

Regulador i 
distribució

·	 Funcionament correcte i absència de fuites. 
·	 Possibilitat d’ajust de la pressió de treball des del lloc de conducció.
·	 Obertura i tancament correcte de cadascun dels sectors i de tots els broquets simultàniament.

Conduccions ·	 Absència de fuites a la màxima pressió de treball.
·	 Bon estat de conservació (absència de senyals de clivellat, desgast o abrasió).
·	 En posició de treball no han d’estar en la zona de polvorització.

Filtres ·	 Absència de fuites.
·	 Existència de filtres en l’orifici d’ompliment del dipòsit, en l’aspiració de la bomba i en la impulsió.
·	 Facilitat d’extracció de les malles, estat correcte i neteja.

Broquets ·	 Estat de neteja correcte.
·	 Idoneïtat dels broquets i identificació de la marca i el model.
·	 Disposició simètrica, excepte per a funcions especials.
·	 Funcionament correcte del dispositiu antidegoteig.
·	 Tancament individual.
·	 Possibilitat de posicionar els broquets de manera reproduïble.
·	 Absència de senyals de desgast i/o obturacions.
·	 Uniformitat del rajos de polvorització.

Barra
(PCB)

·	 Estabilitat, horitzontalitat i simetria de l’estructura.
·	 Funcionament correcte dels mecanismes de retractibilitat, plegament, regulació de l’alçada, amortiment i suspensió de la 

barra.
·	 Bloqueig en posició de transport.
·	 Espaiament uniforme dels portabroquets.
·	 Protecció dels extrems de la barra.
·	 Possibilitat de tancar individualment les diferents seccions sense variacions de pressió superiors al 10%.

Distribució 
transversal 
(PCB)

·	 Uniformitat de cabals: desviació del cabal de cada broquet inferior al 10% respecte al cabal nominal (mesura).
·	 Equilibri de pressions entre el punt del manòmetre de la màquina i el final de cada secció < o igual a 10% (mesura).

Ventilador
(PCA)

·	 Estat correcte dels àleps, deflectors i carcassa.
·	 Funcionament correcte del grup multiplicador (marxes/punt mort).
·	 Funcionament correcte de l’embragatge.
·	 Simetria (dreta/esquerra) de l’aire impulsat  pel ventilador (mesura opcional).

Distribució (PCA) ·	 Uniformitat de cabals: desviació del cabal de cada broquet inferior al 10% respecte al cabal mitjà o al 15% del cabal nominal 
(mesura).

·	 Equilibri de pressions entre el punt del manòmetre de la màquina i a l’entrada Esquerra/Dreta de l’arc de distribució < o igual 
a 15% (mesura).

·	 Uniformitat de cabal esquerra/dreta < o igual a 10% (mesura).

Taula 2. Criteris d’acceptació en la inspecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris.  (PCB: criteris específics per als polvoritzadors per a conreus baixos; PCA: criteris específics per als polvoritzadors 
per a conreus arboris i arbustius amb assistència d’aire)
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s’aprofiten adientment els productes fitosa-

nitaris i calen més quantitats per a combatre 

una determinada plaga o malaltia. També 

s’incrementa el nombre d’hores de tractor i 

per tant el consum de carburant i despeses 

de mà d’obra.

4. Trencar barreres de comercialització: Les 

grans cadenes de distribució d’aliments es-

tan imposant garanties ambientals i alimen-

tàries mitjançant sistemes de qualitat com a 

GLOBALGAP, això està portant al fet que es 

demanin controls periòdics als equips d’apli-

cació de fitosanitaris.

5. Augmentar la seguretat alimentària: Els con-

sumidors han de tenir confiança en la qualitat 

dels productes agrícoles. La comprovació de 

l’estat, el manteniment i el funcionament dels 

equips de tractaments de fitosanitaris, mitjan-

çant la seva inspecció,  contribueix a donar 

una imatge positiva de l’agricultura.

07 Consideracions finals

La figura del tècnic assessor de l’Agrupació de 

Defensa Vegetal o de Producció Integrada ha 

esdevingut un element clau en l’organització de 

controls periòdics de l’estat i el funcionament 

dels equips d’aplicació de fitosanitaris.

Les inspeccions periòdiques dels equips d’apli-

cació fitosanitàries s’han d’acceptar  i veure com 

un gran avantatge, ja que permeten verificar l’es-

tat i el funcionament de l’equip, amb la finalitat 

de garantir una acurada distribució del producte 

fitosanitari sobre l’objectiu a protegir.

08 Per saber-ne més

Gracia, F.; camp, F.; Fillat, a.; SolanelleS, F; BuS-

toS, a.; Val, l. (2010) “Inspección de equipos 

pulverizadores agrícolas” a Tecnología de apli-

cación de agroquímicos. Ed. Magdalena, JC. ; 

Castillo, B; Di Prinzio, A,; Homer, I.; Villalba, J. 

CYTED. Pàg. 133-146. 

www.gencat.cat/daam/cma

Foto 6. Procés d’inspecció a Catalunya. Autor: Centre de Mecanització Agrària.
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01 Introducció

Els polvoritzadors es poden adaptar a diferents 

condicions de treball i per això és important que 

l’usuari conegui les prestacions i regulacions que 

pot fer al seu equip. Es pot disposar de la millor 

màquina del mercat, però si no es regula bé no 

s’obtindran els resultats desitjats. Cal recordar 

també que prèviament a la regulació cal verificar 

que el polvoritzador es trobi en bon estat de 

funcionament i amb les condicions de seguretat 

adients.

La regulació és el conjunt de decisions i ajustos 

que es realitzen en la màquina d’aplicació per 

aconseguir la correcta distribució d’una deter-

minada quantitat de producte fitosanitari sobre 

el cultiu o sobre el sòl nu.

Els paràmetres de l’aplicació els fixarem en funció 

de les característiques del conreu (tipus, es-

tat vegetatiu...) de l’enemic a combatre (plaga, 

malaltia o mala herba) i de les condicions meteo-

rològiques (vent, temperatura i humitat relativa). 

En general, els tractaments per al control de 

males herbes o els realitzats en conreus herba-

cis en primers estadis de desenvolupament no 

ofereixen els problemes que poden presentar 

els tractaments en conreus herbacis més de-

senvolupats o, sobretot, en conreus arboris i 

arbustius. En aquests s’ha d’aconseguir pene-

trar dins d’una massa vegetal de vegades molt 

densa i profunda, com és el cas dels cítrics, i 

realitzar un bon recobriment de l’envers de les 

fulles on és freqüent que es desenvolupin moltes 

de les plagues. 

reGulació dels polvoritzadors

Foto 1. Aplicació herbicida en bandes. Autora: Alba Fillat.

Una correcta regulació 

de l’equip polvoritzador 

ens permet ajustar la dosi 

de producte fitosanitari a 

les condicions del cultiu i 

distribuir-la adequadament.
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01 Introducció

Els polvoritzadors es poden adaptar a diferents 
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el cultiu o sobre el sòl nu.
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de les característiques del conreu (tipus, es-

tat vegetatiu...) de l’enemic a combatre (plaga, 

malaltia o mala herba) i de les condicions meteo-

rològiques (vent, temperatura i humitat relativa). 

En general, els tractaments per al control de 

males herbes o els realitzats en conreus herba-

cis en primers estadis de desenvolupament no 

ofereixen els problemes que poden presentar 

els tractaments en conreus herbacis més de-

senvolupats o, sobretot, en conreus arboris i 

arbustius. En aquests s’ha d’aconseguir pene-

trar dins d’una massa vegetal de vegades molt 

densa i profunda, com és el cas dels cítrics, i 

realitzar un bon recobriment de l’envers de les 

fulles on és freqüent que es desenvolupin moltes 

de les plagues. 

reGulació dels polvoritzadors

Foto 1. Aplicació herbicida en bandes. Autora: Alba Fillat.

Una correcta regulació 

de l’equip polvoritzador 

ens permet ajustar la dosi 

de producte fitosanitari a 

les condicions del cultiu i 

distribuir-la adequadament.
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L’aplicació en conreus arboris i arbustius implica 

una polvorització orientada cap a dalt, sovint 

assistida per un  corrent d’aire, per a poder fer 

arribar el producte fitosanitari fins a la capçada 

dels arbres. Això facilita que, si no es regula 

bé la màquina, part de la polvorització s’escapi 

de la zona objectiu del tractament i pugui ser 

arrossegada fora de la parcel·la per efecte dels 

corrents d’aire. Aquestes pèrdues augmenten 

en el cas de realitzar el tractament en condici-

ons meteorològiques adverses, sobretot amb 

presència de vent. Tanmateix, amb una mala 

regulació una fracció del producte aplicat pot 

dirigir-se directament al terra des de la màquina. 

02 Procediment per a una correcta 
regulació 

Una vegada que tenim fixada la dosi de pro-

ducte fitosanitari a aplicar seguirem els passos 

següents per a regular l’equip de polvorització:

1.- Elecció del volum d’aplicació (V).

 

S’establirà en base a les característiques del 

cultiu i el tipus i grau d’infestació de la plaga, 

malaltia o mala herba a combatre. El volum 

d’aplicació determinarà el grau de cobertura 

del producte sobre el cultiu. (Foto 3)

 

En conreus herbacis els volums aplicats va-

rien entre els 150 i 300 L/ha. En cultius arbo-

ris i arbustius aquests estan molt influenciats 

per les característiques dimensionals de la 

vegetació. En plantacions fruiteres intensi-

ves, utilitzant polvoritzadors amb deflectors 

verticals, s’aconsellen volums al voltant dels 

700 L/ha. En tractaments amb polvoritza-

dors convencionals el volum augmenta als 

800-1000 L/ha. En formacions en vas els 

volums d’aplicació són més alts, entre 1.000 

i 1.200 L/ha i fins i tot poden arribar als 1.500 

L/ha si es tracten arbres molt densos amb 

dificultat de penetrar a la zona interior. Per 

a  tractaments d’hivern i durant la brotada 

es recomanen volums de 350 a 600 L/ha. 

En tractaments en vinya, els volums d’aplica-

ció varien entre els 70 L/ha en la brotada i els  

200-250 L/ha en plena vegetació. Si s’uti-

litzen polvoritzadors pneumàtics els volums 

són més reduïts, al voltant dels 100 L/ha.

En plantacions de cítrics, amb arbres molt 

voluminosos i densos, són usuals volums 

de 2.500-3.000 L/ha o fins i tot de 4.000  

L/ha en el cas del tractament amb olis. Per al 

control de plagues exteriors es poden reduir 

als 800-1.200 L/ha.

  2.- Elecció de la velocitat d’avanç (v).

S’ha de tenir en compte les prestacions del 

tractor i escollir una marxa i un règim de 

motor que garanteixin el bon funcionament 

de la bomba, i, en el cas dels equips amb 

assistència d’aire, també del ventilador. Es 

recomana que el règim de la presa de força 

no sigui inferior a 400 r/min.

Foto 2. Comprovació de la velocitat d’avanç. Autora: Alba Fillat

Foto 3. Efectes d’un excés de volum d’aplicació. Autor: Ferran Camp.

Volums d’aplicació massa 

elevats poden provocar 

pèrdues de producte per 

escorrentia i fitotoxicitats.
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En les aplicacions en conreus herbacis ex-

tensius les aplicacions es realitzen entre els 

6 i 10 km/h encara que, amb equips que 

ho permetin, pot arribar-se fins als 14 km/h. 

En conreus arbustius i arboris s’aconsella 

tractar entre 4 i 6 km/h, encara que en cítrics 

es recomanen velocitats inferiors, entre 2,5 

i 4 km/h.

És recomanable comprovar periòdicament 

les velocitats d’avanç de l’equip polvoritza-

dor. Per a fer-ho, només cal marcar sobre 

el terreny una distància determinada (d) no 

inferior a 50 m i mesurar el temps (t) que 

tarda l’equip en recórrer-la. (Foto 2) 

 
d(m)

 

v(km/h) =  x 3,6
 t(s)

3.- Determinació de l’amplada de tracta-

ment (a).

 

En aplicacions amb barres de polvorització, 

l’amplada de treball ve donada per la longi-

tud de la barra i s’obté multiplicant el nombre 

de broquets per la distància que hi ha entre 

ells. En conreus arboris i arbustius, l’amplada 

de tractament es correspon a l’amplada del 

carrer de la plantació. En el cas de màqui-

nes que permeten tractaments de diverses 

fileres, com algunes per al tractament de la 

vinya, cal multiplicar la distància entre rengs 

pel nombre de rengs que es tracten al mateix 

temps. En el cas dels tractaments en ban-

des, cal multiplicar l’amplada de la banda 

pel nombre de bandes tractades en cada 

passada. (Foto 1)

4.- Càlcul del cabal de líquid total (Q) del 

polvoritzador i del cabal unitari (q) dels 

broquets. 

 

El cabal total del polvoritzador es determina 

segons l’expressió següent:

 
V(L/ha) x v(km/h) x a(m)

 

Q(L/min) =  
 600

Per a saber el cabal unitari del broquet (q), en 

el cas de que tots els broquets siguin iguals, 

solament cal dividir el cabal total pel nombre 

de broquets.

En el cas de les barres de polvorització hi-

dràulica, al ser tots els broquets iguals i amb 

una separació estàndard de 0,5 m, el cabal 

unitari es pot calcular directament amb l’ex-

pressió següent; Foto 5. Mesura del cabal del broquets. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Foto 4. Portabroquets múltiple. Autora: Alba Fillat 
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cultiu i el tipus i grau d’infestació de la plaga, 

malaltia o mala herba a combatre. El volum 

d’aplicació determinarà el grau de cobertura 

del producte sobre el cultiu. (Foto 3)

 

En conreus herbacis els volums aplicats va-

rien entre els 150 i 300 L/ha. En cultius arbo-

ris i arbustius aquests estan molt influenciats 

per les característiques dimensionals de la 

vegetació. En plantacions fruiteres intensi-

ves, utilitzant polvoritzadors amb deflectors 

verticals, s’aconsellen volums al voltant dels 

700 L/ha. En tractaments amb polvoritza-

dors convencionals el volum augmenta als 

800-1000 L/ha. En formacions en vas els 

volums d’aplicació són més alts, entre 1.000 

i 1.200 L/ha i fins i tot poden arribar als 1.500 

L/ha si es tracten arbres molt densos amb 

dificultat de penetrar a la zona interior. Per 

a  tractaments d’hivern i durant la brotada 

es recomanen volums de 350 a 600 L/ha. 

En tractaments en vinya, els volums d’aplica-

ció varien entre els 70 L/ha en la brotada i els  

200-250 L/ha en plena vegetació. Si s’uti-

litzen polvoritzadors pneumàtics els volums 

són més reduïts, al voltant dels 100 L/ha.

En plantacions de cítrics, amb arbres molt 

voluminosos i densos, són usuals volums 

de 2.500-3.000 L/ha o fins i tot de 4.000  

L/ha en el cas del tractament amb olis. Per al 

control de plagues exteriors es poden reduir 

als 800-1.200 L/ha.

  2.- Elecció de la velocitat d’avanç (v).

S’ha de tenir en compte les prestacions del 

tractor i escollir una marxa i un règim de 

motor que garanteixin el bon funcionament 

de la bomba, i, en el cas dels equips amb 

assistència d’aire, també del ventilador. Es 

recomana que el règim de la presa de força 

no sigui inferior a 400 r/min.

Foto 2. Comprovació de la velocitat d’avanç. Autora: Alba Fillat

Foto 3. Efectes d’un excés de volum d’aplicació. Autor: Ferran Camp.

Volums d’aplicació massa 

elevats poden provocar 

pèrdues de producte per 

escorrentia i fitotoxicitats.
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En les aplicacions en conreus herbacis ex-

tensius les aplicacions es realitzen entre els 

6 i 10 km/h encara que, amb equips que 

ho permetin, pot arribar-se fins als 14 km/h. 

En conreus arbustius i arboris s’aconsella 

tractar entre 4 i 6 km/h, encara que en cítrics 

es recomanen velocitats inferiors, entre 2,5 

i 4 km/h.

És recomanable comprovar periòdicament 

les velocitats d’avanç de l’equip polvoritza-

dor. Per a fer-ho, només cal marcar sobre 

el terreny una distància determinada (d) no 

inferior a 50 m i mesurar el temps (t) que 

tarda l’equip en recórrer-la. (Foto 2) 

 
d(m)

 

v(km/h) =  x 3,6
 t(s)

3.- Determinació de l’amplada de tracta-

ment (a).

 

En aplicacions amb barres de polvorització, 

l’amplada de treball ve donada per la longi-

tud de la barra i s’obté multiplicant el nombre 

de broquets per la distància que hi ha entre 

ells. En conreus arboris i arbustius, l’amplada 

de tractament es correspon a l’amplada del 

carrer de la plantació. En el cas de màqui-

nes que permeten tractaments de diverses 

fileres, com algunes per al tractament de la 

vinya, cal multiplicar la distància entre rengs 

pel nombre de rengs que es tracten al mateix 

temps. En el cas dels tractaments en ban-

des, cal multiplicar l’amplada de la banda 

pel nombre de bandes tractades en cada 

passada. (Foto 1)

4.- Càlcul del cabal de líquid total (Q) del 

polvoritzador i del cabal unitari (q) dels 

broquets. 

 

El cabal total del polvoritzador es determina 

segons l’expressió següent:

 
V(L/ha) x v(km/h) x a(m)

 

Q(L/min) =  
 600

Per a saber el cabal unitari del broquet (q), en 

el cas de que tots els broquets siguin iguals, 

solament cal dividir el cabal total pel nombre 

de broquets.

En el cas de les barres de polvorització hi-

dràulica, al ser tots els broquets iguals i amb 

una separació estàndard de 0,5 m, el cabal 

unitari es pot calcular directament amb l’ex-

pressió següent; Foto 5. Mesura del cabal del broquets. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Foto 4. Portabroquets múltiple. Autora: Alba Fillat 
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V(L/ha) x v(km/h) x 0,5 m

 

q(L/min) =  
 600

En els polvoritzadors hidropneumàtics, si per 

exigències del perfil de vegetació en alçada 

els broquets són de diferent calibre, que és 

el més habitual, s’ha de tenir en compte la 

proporció de cabal (P) a distribuir pels dife-

rents tipus de broquets (ni). 

 
Q(L/min)

   
P (%)

qi(L/min) =  x
 ni  100

5.- Elecció del broquet (tipus, model i cali-

bre) i la pressió de treball.

En base al cabal calculat i al tipus de polvo-

rització que es desitja (fina, mitjana, grossa...) 

s’escollirà el broquet més adient. Per a fer-

ho, s’utilitzen les taules de broquets submi-

nistrades pel fabricant. La identificació del 

model de broquet segons el codi ISO de 

colors en facilita el reconeixement. (Foto 4)

Els broquets més idonis per a les barres 

de polvorització són els de ventall de 110º, 

que amb un correcte solapament propor-

cionen una distribució uniforme. La pressió 

recomanada de treball és de 1,5 a 4 bar. 

Els broquets de baixa deriva, amb els quals 

s’aconsegueixen gotes de major diàmetre a 

igualtat de cabal, treballen a pressions entre 

3 i 8 bar.

En conreus hortícoles és habitual utilitzar 

broquets cònics, amb els quals s’aconse-

gueix una millor penetració del producte en 

el conreu, o broquets de ventall però muntats 

en polvoritzadors amb assistència d’aire.

En els polvoritzadors hidropneumàtics s’uti-

litzen preferentment broquets de con buit a 

pressions entre 5 i 15 bar. Per a determina-

des aplicacions en cítrics s’utilitzen també 

els broquets de con ple.

6.- Mesura del cabal dels broquets 

 (calibració).

Periòdicament cal comprovar que el cabal 

subministrat pels broquets a la pressió es-

collida es correspon amb el cabal nominal 

(qn) indicat en les taules. 

Procediment: recollir durant un temps de-

terminat un volum d’aigua en un recipient 

graduat. (Foto 5)

Per a poder fer les mesures s’ha de dispo-

sar d’un cronòmetre i d’una proveta o gerra 

graduada de 2 L amb divisions cada 20 mL.

 
Volum (ml)

 

Cabal (L/min) =  x 0,06
 Temps (s)

El cabal obtingut (q) no haurà d‘excedir en 

un ±10% el cabal nominal (qn)

 
q-qnDesv(%) =  x 100

 q
n

Si q > qn➞	
Broquet desgastat➞

	
Canviar

Si q < qn➞	
Broquet obstruït ➞	Netejar o canviar

7.- Càlcul del volum d’aplicació real (Vr) 

En cas que els cabals dels broquets mun-

tats al polvoritzador difereixin dels nominals, 

sempre que la diferència sigui inferior al 10% 

permès, podrem conèixer el volum real apli-

cat pel nostre polvorització a partir de l’ex-

pressió següent:

 
Q (L/min)x600

 

Vr (L/ha) =  
 v (km/h) x a (m)

8.- Ajust del cabal d’aire del ventilador

En polvoritzadors amb assistència d’aire, és 

convenient ajustar els diferents dispositius 

del grup d’aire a les condicions de tracta-

ment. 

Les característiques del flux d’aire emès pel 

ventilador es poden modificar:

• variant la inclinació dels àleps

Foto 6. Manca d’uniformitat de distribució a causa de l’alçada 
inadequada de la barra. Autor: Àngel Bustos..

Foto 7. Col·locació de paper hidrosensible a la vegetació per 
a comprovar la distribució de la polvorització. Autor: Centre 
de Mecanització Agrària.

Els portabroquets 

múltiples faciliten el 

canvi de broquets segons 

les condicions de treball 

establertes.
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• variant la secció de sortida 

• actuant sobre el grup multiplicador (marxa 

curta o llarga)

• canviant la posició dels deflectors

Els diferents ajustos es realitzaran seguint la 

informació facilitada pels fabricants en el seu 

manual d’instruccions.

En plantacions fruiteres intensives els cabals 

varien entre els 15.000-20.000 m3/h, mentre 

que en plantacions en vas augmenta fins als 

20.000-30.000 m3/h. A l’hivern és suficient 

amb 10.000-15.000 m3/h. En vinya, els va-

lors oscil·len al voltant dels 10.000 m3/h. 

En plantacions de cítrics els cabals solen 

ser elevats, entre 30.000 i 50.000 m3/h en 

tractaments d’arbres molt densos o de pla-

gues interiors. En  arbres menys vigorosos o 

plagues exteriors poden ser suficients cabals 

de 20.000-40.000 m3/h.

9.- Ajust de l’alçada de la barra de 

 polvorització.

En polvoritzadors hidràulics és important 

situar la barra de polvorització respecte a 

l’objectiu  a l’alçada mínima necessària per 

obtenir un bon solapament. Si s’augmenta 

l’alçada, el risc de deriva és més elevat. Amb 

broquets de 110º s’aconsella treballar a 40-

60 cm i amb broquets de 80º, a 60-70 cm. 

Aquesta configuració permetrà una distribu-

ció uniforme del producte. (Foto 6)

10.- Comprovació de la distribució de la 

polvorització.

Per a verificar que les regulacions fetes en 

l’equip son les desitjades, es pot col·locar 

paper hidrosensible en la zona a protegir per 

a comprovar el recobriment. (Foto 7)

En el cas de les aplicacions en conreus ar-

boris i arbustius, cal comprovar també que 

la polvorització no sobrepassa l’alçada dels 

arbres ni hi ha polvorització que es dirigeix 

directament al sòl.  

03 Eines d’ajuda per a la regulació 
dels polvoritzadors

L’existència de gran nombre de condicionants 

i la falta de procediments sistematitzats fan de 

la regulació una operació difícil i no exempta de 

subjectivitat. En la pràctica, el volum de brou a 

aplicar respon freqüentment a pràctiques ruti-

nàries de les pròpies explotacions o a recoma-

nacions genèriques no degudament contrasta-

des. Aquestes, en ocasions, resulten excessives 

derivant en costos de tractament superiors als 

necessaris, emissions de fitosanitaris al medi 

elevats i major risc de presència de residus en 

collita. Per altra banda, estudis experimentals 

demostren que, en múltiples situacions de cultiu, 

tractaments realitzats amb dosis ajustades ob-

tenen nivells d’eficàcia equivalents als obtinguts 

per tractaments convencionals.

Recentment han aparegut i s’estan desenvo-

lupant eines d’ajuda en la presa de decisions 

per a la determinació del volum d’aplicació en 

els tractaments en plantacions fruiteres, vinya i 

cítrics. Per a les plantacions fruiteres intensives 

de pomera i perera es disposa de DOSAFRUT, 

que assisteix a l’aplicador de productes fitosa-

nitaris en la determinació de la dosi d’aplicació 

necessària per al control de plagues i malalties 

en cultius de fruita dolça. 

Dosafrut és un software senzill i manejable 

adreçat a qui pren normalment decisions en la 

realització de tractaments fitosanitaris. Aquesta 

eina s’estructura en una sèrie de menús que 

permeten seleccionar fàcilment les condicions 

operatives referides al cultiu, el producte fitosa-

nitari, les característiques de l’organisme a con-

trolar, el tipus de polvoritzador, les seves condi-

cions de treball i les condicions meteorològiques 

previstes. Aquestes condicions són referides en 

forma de resposta en menús de selecció o in-

troduint valors de paràmetres dimensionals (per 

exemple, l’altura de la plantació) que solen ser 

coneguts amb antelació o que poden ser fàcil-

ment determinats pel mateix operador. A partir 

d’aquesta informació, el programa és capaç de 

proporcionar directament un volum d’aplicació 

ajustat a les condicions assenyalades.

En el decurs de dues campanyes successives, 

2009 i 2010, Dosafrut ha estat validat en camp 

mitjançant estudis que inclouen mesures de de-

posició en fulla del producte fitosanitari aplicat 

i eficàcia biocida contra Psylla piri (psil·la de la 

perera), Tetranichus urticae (àcar roig) i Franki-

niella occidentalis (trips) en plantacions de pe-

rera, pomera i nectarina. Els resultats obtinguts 

mostren que DOSAFRUT és capaç d’ajustar la 

dosi aconseguint reduccions del 20 al 40% de 

producte, sense restar eficàcia al tractament.

El sistema es troba a disposició dels productors 

de fruita i especialistes en protecció de cultius 

mitjançant www.dosafrut.es o www.dosafrut.cat.

04 Per saber-ne més

www.gencat.cat/daam/cma

www.dosafrut.cat

Foto 8. Menú d’entrada principal de Dosafrut i menús 
d’entrada de les característiques del polvoritzador i 
dimensions de la plantació. Autor: Ferran Camp.

DOSAFRUT és capaç 

d’ajustar la dosi d’aplicació 

aconseguint reduccions 

importants de producte 

sense restar eficàcia al 

tractament.
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V(L/ha) x v(km/h) x 0,5 m

 

q(L/min) =  
 600

En els polvoritzadors hidropneumàtics, si per 

exigències del perfil de vegetació en alçada 

els broquets són de diferent calibre, que és 

el més habitual, s’ha de tenir en compte la 

proporció de cabal (P) a distribuir pels dife-

rents tipus de broquets (ni). 

 
Q(L/min)

   
P (%)

qi(L/min) =  x
 ni  100

5.- Elecció del broquet (tipus, model i cali-

bre) i la pressió de treball.

En base al cabal calculat i al tipus de polvo-

rització que es desitja (fina, mitjana, grossa...) 

s’escollirà el broquet més adient. Per a fer-

ho, s’utilitzen les taules de broquets submi-

nistrades pel fabricant. La identificació del 

model de broquet segons el codi ISO de 

colors en facilita el reconeixement. (Foto 4)

Els broquets més idonis per a les barres 

de polvorització són els de ventall de 110º, 

que amb un correcte solapament propor-

cionen una distribució uniforme. La pressió 

recomanada de treball és de 1,5 a 4 bar. 

Els broquets de baixa deriva, amb els quals 

s’aconsegueixen gotes de major diàmetre a 

igualtat de cabal, treballen a pressions entre 

3 i 8 bar.

En conreus hortícoles és habitual utilitzar 

broquets cònics, amb els quals s’aconse-

gueix una millor penetració del producte en 

el conreu, o broquets de ventall però muntats 

en polvoritzadors amb assistència d’aire.

En els polvoritzadors hidropneumàtics s’uti-

litzen preferentment broquets de con buit a 

pressions entre 5 i 15 bar. Per a determina-

des aplicacions en cítrics s’utilitzen també 

els broquets de con ple.

6.- Mesura del cabal dels broquets 

 (calibració).

Periòdicament cal comprovar que el cabal 

subministrat pels broquets a la pressió es-

collida es correspon amb el cabal nominal 

(qn) indicat en les taules. 

Procediment: recollir durant un temps de-

terminat un volum d’aigua en un recipient 

graduat. (Foto 5)

Per a poder fer les mesures s’ha de dispo-

sar d’un cronòmetre i d’una proveta o gerra 

graduada de 2 L amb divisions cada 20 mL.

 
Volum (ml)

 

Cabal (L/min) =  x 0,06
 Temps (s)

El cabal obtingut (q) no haurà d‘excedir en 

un ±10% el cabal nominal (qn)

 
q-qnDesv(%) =  x 100

 q
n

Si q > qn➞	
Broquet desgastat➞

	
Canviar

Si q < qn➞	
Broquet obstruït ➞	Netejar o canviar

7.- Càlcul del volum d’aplicació real (Vr) 

En cas que els cabals dels broquets mun-

tats al polvoritzador difereixin dels nominals, 

sempre que la diferència sigui inferior al 10% 

permès, podrem conèixer el volum real apli-

cat pel nostre polvorització a partir de l’ex-

pressió següent:

 
Q (L/min)x600

 

Vr (L/ha) =  
 v (km/h) x a (m)

8.- Ajust del cabal d’aire del ventilador

En polvoritzadors amb assistència d’aire, és 

convenient ajustar els diferents dispositius 

del grup d’aire a les condicions de tracta-

ment. 

Les característiques del flux d’aire emès pel 

ventilador es poden modificar:

• variant la inclinació dels àleps

Foto 6. Manca d’uniformitat de distribució a causa de l’alçada 
inadequada de la barra. Autor: Àngel Bustos..

Foto 7. Col·locació de paper hidrosensible a la vegetació per 
a comprovar la distribució de la polvorització. Autor: Centre 
de Mecanització Agrària.

Els portabroquets 

múltiples faciliten el 

canvi de broquets segons 

les condicions de treball 

establertes.
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• variant la secció de sortida 

• actuant sobre el grup multiplicador (marxa 

curta o llarga)

• canviant la posició dels deflectors

Els diferents ajustos es realitzaran seguint la 

informació facilitada pels fabricants en el seu 

manual d’instruccions.

En plantacions fruiteres intensives els cabals 

varien entre els 15.000-20.000 m3/h, mentre 

que en plantacions en vas augmenta fins als 

20.000-30.000 m3/h. A l’hivern és suficient 

amb 10.000-15.000 m3/h. En vinya, els va-

lors oscil·len al voltant dels 10.000 m3/h. 

En plantacions de cítrics els cabals solen 

ser elevats, entre 30.000 i 50.000 m3/h en 

tractaments d’arbres molt densos o de pla-

gues interiors. En  arbres menys vigorosos o 

plagues exteriors poden ser suficients cabals 

de 20.000-40.000 m3/h.

9.- Ajust de l’alçada de la barra de 

 polvorització.

En polvoritzadors hidràulics és important 

situar la barra de polvorització respecte a 

l’objectiu  a l’alçada mínima necessària per 

obtenir un bon solapament. Si s’augmenta 

l’alçada, el risc de deriva és més elevat. Amb 

broquets de 110º s’aconsella treballar a 40-

60 cm i amb broquets de 80º, a 60-70 cm. 

Aquesta configuració permetrà una distribu-

ció uniforme del producte. (Foto 6)

10.- Comprovació de la distribució de la 

polvorització.

Per a verificar que les regulacions fetes en 

l’equip son les desitjades, es pot col·locar 

paper hidrosensible en la zona a protegir per 

a comprovar el recobriment. (Foto 7)

En el cas de les aplicacions en conreus ar-

boris i arbustius, cal comprovar també que 

la polvorització no sobrepassa l’alçada dels 

arbres ni hi ha polvorització que es dirigeix 

directament al sòl.  

03 Eines d’ajuda per a la regulació 
dels polvoritzadors

L’existència de gran nombre de condicionants 

i la falta de procediments sistematitzats fan de 

la regulació una operació difícil i no exempta de 

subjectivitat. En la pràctica, el volum de brou a 

aplicar respon freqüentment a pràctiques ruti-

nàries de les pròpies explotacions o a recoma-

nacions genèriques no degudament contrasta-

des. Aquestes, en ocasions, resulten excessives 

derivant en costos de tractament superiors als 

necessaris, emissions de fitosanitaris al medi 

elevats i major risc de presència de residus en 

collita. Per altra banda, estudis experimentals 

demostren que, en múltiples situacions de cultiu, 

tractaments realitzats amb dosis ajustades ob-

tenen nivells d’eficàcia equivalents als obtinguts 

per tractaments convencionals.

Recentment han aparegut i s’estan desenvo-

lupant eines d’ajuda en la presa de decisions 

per a la determinació del volum d’aplicació en 

els tractaments en plantacions fruiteres, vinya i 

cítrics. Per a les plantacions fruiteres intensives 

de pomera i perera es disposa de DOSAFRUT, 

que assisteix a l’aplicador de productes fitosa-

nitaris en la determinació de la dosi d’aplicació 

necessària per al control de plagues i malalties 

en cultius de fruita dolça. 

Dosafrut és un software senzill i manejable 

adreçat a qui pren normalment decisions en la 

realització de tractaments fitosanitaris. Aquesta 

eina s’estructura en una sèrie de menús que 

permeten seleccionar fàcilment les condicions 

operatives referides al cultiu, el producte fitosa-

nitari, les característiques de l’organisme a con-

trolar, el tipus de polvoritzador, les seves condi-

cions de treball i les condicions meteorològiques 

previstes. Aquestes condicions són referides en 

forma de resposta en menús de selecció o in-

troduint valors de paràmetres dimensionals (per 

exemple, l’altura de la plantació) que solen ser 

coneguts amb antelació o que poden ser fàcil-

ment determinats pel mateix operador. A partir 

d’aquesta informació, el programa és capaç de 

proporcionar directament un volum d’aplicació 

ajustat a les condicions assenyalades.

En el decurs de dues campanyes successives, 

2009 i 2010, Dosafrut ha estat validat en camp 

mitjançant estudis que inclouen mesures de de-

posició en fulla del producte fitosanitari aplicat 

i eficàcia biocida contra Psylla piri (psil·la de la 

perera), Tetranichus urticae (àcar roig) i Franki-

niella occidentalis (trips) en plantacions de pe-

rera, pomera i nectarina. Els resultats obtinguts 

mostren que DOSAFRUT és capaç d’ajustar la 

dosi aconseguint reduccions del 20 al 40% de 

producte, sense restar eficàcia al tractament.

El sistema es troba a disposició dels productors 

de fruita i especialistes en protecció de cultius 

mitjançant www.dosafrut.es o www.dosafrut.cat.

04 Per saber-ne més

www.gencat.cat/daam/cma

www.dosafrut.cat

Foto 8. Menú d’entrada principal de Dosafrut i menús 
d’entrada de les característiques del polvoritzador i 
dimensions de la plantació. Autor: Ferran Camp.

DOSAFRUT és capaç 

d’ajustar la dosi d’aplicació 

aconseguint reduccions 

importants de producte 

sense restar eficàcia al 

tractament.
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01 Introducció

La realització dels tractaments fitosanitaris com-

porta un risc de contaminació ambiental en l’en-

torn on es realitzen. La part d’aquesta contamina-

ció que té relació amb la utilització dels equips de 

tractament pot ser d’origen puntual, restringida a 

llocs concrets, o difusa en tota la zona on es fa 

l’aplicació. La puntual s’origina abans i després 

de la realització del tractament, en les operacions 

de preparació i neteja de la màquina. La contami-

nació difusa és deguda principalment a la deriva 

en el mateix moment de fer el tractament, però 

també a altres causes com les pèrdues al sòl o 

l’evaporació posterior del producte.

L’efecte contaminant dels tractaments fitosani-

taris és més acusat en les proximitats d’algunes 

àrees sensibles com llocs amb aigua, espais 

naturals protegits, zones amb accés freqüent 

de persones, etc. La preocupació creixent pels 

temes ambientals ha fet que s’hagin desenvolu-

pat iniciatives legals i normatives tècniques per 

tal de reduir l’impacte negatiu dels tractaments 

fitosanitaris.  

En general, els nous equips de tractament in-

corporen innovacions en el disseny per acon-

seguir unes aplicacions més eficients i, tot 

mantenint una bona eficàcia del tractament, 

reduir l’impacte ambiental negatiu. Pel que fa a 

les condicions d’utilització de les màquines, cal 

que s’ajustin al concepte de bones pràctiques 

ambientals per tal de reduir al màxim el risc de 

contaminació.

02 Fonts puntuals de contaminació 
en la realització dels tractaments 
fitosanitaris

En el moment d’omplir el dipòsit de la màquina, 

si es fa per aspiració des d’un punt d’aigua, es 

pot contaminar la reserva d’aigua que s’utilitza, 

per l’efecte del retorn del mateix líquid que ja és 

al dipòsit. Per altra banda, al manejar el producte 

fitosanitari concentrat per a fer la barreja, una 

part pot contaminar l’entorn del lloc on es fa 

aquesta operació, passant al sòl i finalment a 

l’aigua. Al tractar-se de producte concentrat, 

aquesta contaminació és especialment perillosa.

D’altra banda, a l’acabar els tractaments una 

part de líquid queda a l’interior del dipòsit, les 

conduccions i la bomba. En molts casos convé 

treure de la màquina aquest líquid residual abans 

d’iniciar un nou tractament, rentant el dipòsit i 

el circuit de la màquina. També cal fer sempre 

una neteja de l’exterior de l’equip, eliminant les 

restes de producte que s’han acumulat durant 

la realització del tractament.

cap a una aplicació sostenible 
de fitosanitaris. 
riscos, legislAció i normAtivA

Foto 1. Aplicació de productes fitosanitaris a l’arrossar. Autor: Francesc Solanelles.

La prevenció de la deriva 

s’ha convertit en un tema 

clau tant a nivell de recerca 

com normatiu. 
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La prevenció d’aquest tipus de contamina-

ció pot reduir considerablement el risc per a 

l’entorn del tractament. La millora del disseny 

de la màquina és una primera via per tal de 

reduir-ne el seu impacte. Així, per exemple, 

és molt interessant la disponibilitat d’un in-

corporador de productes fitosanitaris (Foto 4) 

per a la barreja del producte i la neteja dels 

envasos. També és imprescindible de disposar 

d’un dipòsit d’aigua neta de capacitat adequa-

da per a la neteja tant interior com exterior de 

la màquina.

Un altra forma de reduir l’efecte de la contami-

nació puntual és disposar d’un sistema per a la 

purificació de les aigües de rentat dels polvorit-

zadors. En aquest cas, tant la preparació de la 

màquina per al tractament com la seva neteja 

posterior s’han de fer en un lloc degudament 

condicionat, que permeti la recollida de les ai-

gües contaminades.

Una de les primeres solucions que es van pro-

posar en els països del nord d’Europa són els 

biobeds. Es tracta d’un lloc excavat al terra que 

conté un substrat biològic i amb coberta vege-

tal i sobre el qual es realitzen la preparació i la 

neteja de la màquina (Foto 2). En un lloc així els 

residus experimenten una degradació biològica, 

que redueix considerablement la seva perillosi-

tat. En zones de clima més sec, s’han demostrat 

més efectius altres sistemes que fan passar les 

aigües contaminades, un cop recollides, a tra-

vés de diversos contenidors plens de substrats 

biològics que degraden les matèries actives, fins 

al punt que perden la seva perillositat.

En cas de no disposar d’aquests espais, la pre-

paració i la neteja de la màquina s’haurien de 

fer en la mateixa parcel·la, lluny de llocs amb 

aigua. Sempre que sigui possible, el líquid de 

neteja de l’interior de la màquina després del 

tractament s’ha de tornar a aplicar al cultiu. De 

totes formes, aquesta alternativa no assegura 

el mateix nivell de control que els sistemes de 

tractament de les aigües residuals.

03 La contaminació difusa en els 
tractaments fitosanitaris

D’acord amb la norma ISO 22866:2005 de me-

sura de la deriva al camp, la deriva es defineix 

com la quantitat de producte fitosanitari que 

és arrossegada fora de la zona de tractament 

per efecte dels corrents d’aire durant el procés 

d’aplicació (Foto 3). El material que escapa del 

cultiu tractat després de l’aplicació no es con-

sidera deriva, encara que també és una font de 

contaminació. La deriva pot estar formada per 

gotes, partícules sòlides o vapor, que acaben 

dipositant-se en les rodalies de la zona de trac-

tament o romanen en suspensió a l’atmosfera 

en forma d’aerosols, fins que es dipositen com 

a conseqüència dels fenòmens atmosfèrics, a 

vegades a molta distància del lloc de tractament.

La protecció de l’aigua superficial ha justificat 

la introducció de sistemes de prevenció de la 

contaminació en relació a l’aplicació de pro-

Foto 3. Deriva en una aplicació de fitosanitaris en fruiters. Autor: Francesc Solanelles.Foto 2.  Lloc condicionat per a la preparació i neteja de la mà-
quina. Autor: J. Husby. Bayer CropScience.

Els sistemes de biopurificació 

redueixen considerablement 

els residus de fitosanitaris 

en les aigües de neteja de la 

maquinària de tractaments.

Foto 4. Incorporador de productes fitosanitaris. Autor: Francesc Solanelles.
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01 Introducció

La realització dels tractaments fitosanitaris com-

porta un risc de contaminació ambiental en l’en-

torn on es realitzen. La part d’aquesta contamina-

ció que té relació amb la utilització dels equips de 

tractament pot ser d’origen puntual, restringida a 

llocs concrets, o difusa en tota la zona on es fa 

l’aplicació. La puntual s’origina abans i després 

de la realització del tractament, en les operacions 

de preparació i neteja de la màquina. La contami-

nació difusa és deguda principalment a la deriva 

en el mateix moment de fer el tractament, però 

també a altres causes com les pèrdues al sòl o 

l’evaporació posterior del producte.

L’efecte contaminant dels tractaments fitosani-

taris és més acusat en les proximitats d’algunes 

àrees sensibles com llocs amb aigua, espais 

naturals protegits, zones amb accés freqüent 

de persones, etc. La preocupació creixent pels 

temes ambientals ha fet que s’hagin desenvolu-

pat iniciatives legals i normatives tècniques per 

tal de reduir l’impacte negatiu dels tractaments 

fitosanitaris.  

En general, els nous equips de tractament in-

corporen innovacions en el disseny per acon-

seguir unes aplicacions més eficients i, tot 

mantenint una bona eficàcia del tractament, 

reduir l’impacte ambiental negatiu. Pel que fa a 

les condicions d’utilització de les màquines, cal 

que s’ajustin al concepte de bones pràctiques 

ambientals per tal de reduir al màxim el risc de 

contaminació.

02 Fonts puntuals de contaminació 
en la realització dels tractaments 
fitosanitaris

En el moment d’omplir el dipòsit de la màquina, 

si es fa per aspiració des d’un punt d’aigua, es 

pot contaminar la reserva d’aigua que s’utilitza, 

per l’efecte del retorn del mateix líquid que ja és 

al dipòsit. Per altra banda, al manejar el producte 

fitosanitari concentrat per a fer la barreja, una 

part pot contaminar l’entorn del lloc on es fa 

aquesta operació, passant al sòl i finalment a 

l’aigua. Al tractar-se de producte concentrat, 

aquesta contaminació és especialment perillosa.

D’altra banda, a l’acabar els tractaments una 

part de líquid queda a l’interior del dipòsit, les 

conduccions i la bomba. En molts casos convé 

treure de la màquina aquest líquid residual abans 

d’iniciar un nou tractament, rentant el dipòsit i 

el circuit de la màquina. També cal fer sempre 

una neteja de l’exterior de l’equip, eliminant les 

restes de producte que s’han acumulat durant 

la realització del tractament.

cap a una aplicació sostenible 
de fitosanitaris. 
riscos, legislAció i normAtivA

Foto 1. Aplicació de productes fitosanitaris a l’arrossar. Autor: Francesc Solanelles.

La prevenció de la deriva 

s’ha convertit en un tema 

clau tant a nivell de recerca 

com normatiu. 
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La prevenció d’aquest tipus de contamina-

ció pot reduir considerablement el risc per a 

l’entorn del tractament. La millora del disseny 

de la màquina és una primera via per tal de 

reduir-ne el seu impacte. Així, per exemple, 

és molt interessant la disponibilitat d’un in-

corporador de productes fitosanitaris (Foto 4) 

per a la barreja del producte i la neteja dels 

envasos. També és imprescindible de disposar 

d’un dipòsit d’aigua neta de capacitat adequa-

da per a la neteja tant interior com exterior de 

la màquina.

Un altra forma de reduir l’efecte de la contami-

nació puntual és disposar d’un sistema per a la 

purificació de les aigües de rentat dels polvorit-

zadors. En aquest cas, tant la preparació de la 

màquina per al tractament com la seva neteja 

posterior s’han de fer en un lloc degudament 

condicionat, que permeti la recollida de les ai-

gües contaminades.

Una de les primeres solucions que es van pro-

posar en els països del nord d’Europa són els 

biobeds. Es tracta d’un lloc excavat al terra que 

conté un substrat biològic i amb coberta vege-

tal i sobre el qual es realitzen la preparació i la 

neteja de la màquina (Foto 2). En un lloc així els 

residus experimenten una degradació biològica, 

que redueix considerablement la seva perillosi-

tat. En zones de clima més sec, s’han demostrat 

més efectius altres sistemes que fan passar les 

aigües contaminades, un cop recollides, a tra-

vés de diversos contenidors plens de substrats 

biològics que degraden les matèries actives, fins 

al punt que perden la seva perillositat.

En cas de no disposar d’aquests espais, la pre-

paració i la neteja de la màquina s’haurien de 

fer en la mateixa parcel·la, lluny de llocs amb 

aigua. Sempre que sigui possible, el líquid de 

neteja de l’interior de la màquina després del 

tractament s’ha de tornar a aplicar al cultiu. De 

totes formes, aquesta alternativa no assegura 

el mateix nivell de control que els sistemes de 

tractament de les aigües residuals.

03 La contaminació difusa en els 
tractaments fitosanitaris

D’acord amb la norma ISO 22866:2005 de me-

sura de la deriva al camp, la deriva es defineix 

com la quantitat de producte fitosanitari que 

és arrossegada fora de la zona de tractament 

per efecte dels corrents d’aire durant el procés 

d’aplicació (Foto 3). El material que escapa del 

cultiu tractat després de l’aplicació no es con-

sidera deriva, encara que també és una font de 

contaminació. La deriva pot estar formada per 

gotes, partícules sòlides o vapor, que acaben 

dipositant-se en les rodalies de la zona de trac-

tament o romanen en suspensió a l’atmosfera 

en forma d’aerosols, fins que es dipositen com 

a conseqüència dels fenòmens atmosfèrics, a 

vegades a molta distància del lloc de tractament.

La protecció de l’aigua superficial ha justificat 

la introducció de sistemes de prevenció de la 

contaminació en relació a l’aplicació de pro-

Foto 3. Deriva en una aplicació de fitosanitaris en fruiters. Autor: Francesc Solanelles.Foto 2.  Lloc condicionat per a la preparació i neteja de la mà-
quina. Autor: J. Husby. Bayer CropScience.

Els sistemes de biopurificació 

redueixen considerablement 

els residus de fitosanitaris 

en les aigües de neteja de la 

maquinària de tractaments.

Foto 4. Incorporador de productes fitosanitaris. Autor: Francesc Solanelles.
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ductes fitosanitaris en diferents països del nord 

d’Europa. Encara que al nostre país la distribu-

ció de masses d’aigua superficial i l’aprofita-

ment que se’n fa és molt diferent, la contami-

nació deguda a les aplicacions fitosanitàries pot 

tenir també efectes molt negatius en algunes 

zones sensibles (Foto 1) com aiguamolls o al-

guns cursos dels rius, on hi ha aprofitament per 

a aigua de boca. La contaminació de l’aigua 

superficial es produeix tant per efecte de la 

deriva dels tractaments com també a causa 

de les pèrdues de producte per escorrentia 

o percolació des de la zona tractada fins a la 

massa d’aigua. 

A part d’això, els tractaments fitosanitaris poden 

tenir un efecte perjudicial en la fauna útil que es 

troba en el marge dels cultius i això pot afectar 

els programes de producció integrada. També 

pot afectar directament els conreus veïns, prin-

cipalment si aquests segueixen programes de 

producció ecològica amb limitació de continguts 

residuals de la majoria de les matèries actives. 

Els tractaments que es realitzen al costat de 

zones habitades, de lleure o de vies de comu-

nicació poden afectar directament a la població, 

especialment als segments més sensibles com 

els nens i la gent gran. 

També poden tenir efectes negatius els tracta-

ments realitzats prop o dins d’espais d’interès 

natural amb diferents nivells de protecció. La 

contaminació amb algunes matèries actives pot 

afectar de forma negativa a la flora o a la fauna 

de l’espai protegit.

04 Diferents mesures per a la pre-
venció de la deriva

Els broquets de baixa deriva, tant cònics com 

d’injecció d’aire, produeixen gotes més grans 

que els broquets convencionals a igualtat de 

cabal subministrat. Per la facilitat de la seva im-

plantació, actualment és el sistema de reducció 

de la deriva més utilitzat. La utilització d’aquest 

tipus de broquets, tant en els polvoritzadors hi-

dràulics com en els hidropneumàtics s’ha de-

mostrat molt efectiva en la reducció de la deriva. 

En aquest últim cas, es redueix principalment 

la deriva a llarga distància, que és la provoca-

da per les gotes més petites en un tractament 

fitosanitari. 

Encara que en la majoria de treballs experimen-

tals s’ha trobat que l’eficàcia biològica d’aquest 

tipus de broquets és similar a la dels broquets 

convencionals, el fet de proporcionar un pitjor 

recobriment de l’objectiu a causa d’una mida de 

gota més grossa, podria tenir en alguns casos 

efectes negatius. 

En el cas de les aplicacions en conreus exten-

sius, pot donar un bon resultat en la reducció 

de la deriva la utilització d’assistència d’aire en 

les barres de polvorització. (Foto 5) 

En els conreus arboris i arbustius, els túnels de 

polvorització són els equips que aconsegueixen 

una reducció més important de la deriva, amb 

valors mesurats de menys de l’1% del producte 

aplicat en el cas de la vinya (Foto 6). A part 

d’aconseguir una reducció de la deriva, es pro-

dueix també un estalvi efectiu en la quantitat de 

producte fitosanitari aplicat que, d’acord amb 

mesures realitzades també a la vinya, és del 

50% en els primers estadis del cultiu. El principal 

problema dels túnels i que ha limitat el seu ús 

comercial a part del seu cost més elevat, és la 

dificultat de maniobra en la parcel·la, cosa que 

alenteix la realització del tractament. 

Per altra banda, qualsevol millora de les condi-

cions d’aplicació, com per exemple el mante-

niment de l’alçada adequada de la barra dels 

polvoritzadors hidràulics, l’ús de broquets amb 

la mida de gota correcta  o bé l’ajust del cabal 

d’aire o de la velocitat de treball en els polvorit-

zadors hidropneumàtics, també ajuden a una re-

ducció del risc de contaminació del tractaments.

L’ús de les noves tecnologies en l’aplicació de 

fitosanitaris permeten, encara que sigui de forma 

indirecta, una reducció de la deriva. Es poden 

Foto 5. Polvoritzador per a conreus baixos amb assistència d’aire. Autora: Alba Fillat.

Foto 6. Túnel de polvorització per a la vinya. Autor: Francesc 
Solanelles.

Les condicions 

meteorològiques influeixen 

en el risc de contaminació. Cal 

realitzar les aplicacions a una 

temperatura ambient menor 

de 25ºC, humitat relativa 

superior al 60% i velocitats 

del vent inferiors a 3 m/s.
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posar com exemples l’aplicació variable de fi-

tosanitaris ajustada a les necessitats reals del 

cultiu, tant en temps real amb la utilització de 

sensors sobre el mateix polvoritzador, com la 

prèvia realització de mapes. O bé la reducció de 

la dosi de producte utilitzada per tal d’ajustar-la 

a les característiques de cada tipus de conreu.

No es pot acabar aquest punt sense destacar la 

importància de les condicions meteorològiques 

a l’hora de preveure el risc de contaminació dels 

tractaments fitosanitaris. És millor sempre fer 

els tractaments en aquells moments en què les 

condicions són més favorables a la prevenció de 

la deriva, evitant els dies de molt vent (velocitat 

mitjana superior a 3 m/s) o les hores centrals del 

dia, quan les temperatures són més elevades i 

la humitat relativa més baixa.

05 Marc legal

L’any 2006 la Comissió Europea va fer pública 

l’Estratègia temàtica per a l’ús sostenible dels 

productes fitosanitaris. Els seus objectius prin-

cipals eren: reduir al màxim els riscos i els perills 

que suposa la utilització dels productes fitosani-

taris per a la salut i el medi ambient, millorar-ne 

els controls sobre el seu ús i la distribució, reduir 

els nivells de matèries actives nocives i fomentar 

pràctiques agrícoles amb un ús reduït o nul de 

pesticides. 

Com a fruit d’aquest procés, l’octubre de 2009 

es va publicar la Directiva 2009/128/CE per a 

l’ús sostenible dels plaguicides. Amb aquest 

objectiu, la Directiva inclou tot un conjunt de 

mesures, com per exemple restriccions als trac-

taments aeris, reducció de l’ús de fitosanitaris 

o dels reus riscos en zones específiques o la 

inspecció obligatòria dels polvoritzadors en ús. 

Un altre requeriment fa referència a la protecció 

del medi aquàtic. Això s’ha d’aconseguir pre-

ferentment mitjançant la millora de l’eficiència 

de les tècniques d’aplicació, sobretot amb la 

utilització de mètodes de reducció de la deriva, 

amb una menció especial als cultius arboris o la 

vinya que estiguin al costat de cursos d’aigua. 

Al mateix temps, estableix l’obligatorietat de 

definir bandes de seguretat prop de llocs amb 

aigua, pricipalment si hi ha captacions d’aigua 

potable i la reducció, tant com sigui possible, 

de l’aplicació de fitosanitaris sobre superfícies 

pavimentades o molt impermeables, com seria 

el cas de les carreteres.

Complementària a la Directiva d’ús sostenible de 

fitosanitaris i amb la mateixa data de publicació, 

la Directiva 2009/127/CE modifica la Directiva 

màquines (2006/42/CE), incorporant els requi-

sits de protecció ambiental al disseny i la fabri-

cació dels polvoritzadors. Com en la major part 

de les màquines, la certificació de la conformitat 

amb la directiva correspon al mateix fabricant a 

través d’un procés d’autocertificació (Foto 7). En 

aquest cas, però, amb l’exigència que es facilitin 

resultats dels assaigs corresponents, per tal de 

garantir l’ajust adequat de la dosi i la distribució 

correcta del plaguicida, evitant pèrdues fora de 

l’objectiu i la seva dispersió al medi ambient.

06 Normes tècniques

Per tal de facilitar el compliment dels requisits 

establerts en les directives, es disposa de les 

corresponents normes tècniques harmonitza-

des. L’aplicació d’aquestes normes durant la 

fabricació de les màquines suposa presumpció 

de conformitat amb corresponents requeriments 

de la directiva.

Pel que fa al compliment amb la Directiva màqui-

nes, a part de normes generals sobre seguretat 

com l’EN ISO 4254-1:2009, per al cas específic 

dels equips d’aplicació de fitosanitaris s’aplica 

la norma EN ISO 4254-6:2009 (antiga UNE-EN 

907:1997), que preveu la seguretat dels equips 

d’aplicació, tant si són automotrius, com arros-

segats o suspesos. Està dividida en dues parts: 

una sobre requisits i mesures de seguretat, on 

es donen requeriments per al disseny de la mà-

quina i d’alguns dels seus components (Foto 8), 

i una altra sobre instruccions per a la utilització 

de l’equip.

Per altra banda, actualment s’està treba-

llant en l’harmonització de la norma UNE-EN 

12761:20001 a la nova directiva d’ús sostenible 

a través de la nova EN ISO 16119. Es tracta 

d’una norma de protecció ambiental actualment 

dividida en tres parts, encara que es previsible 

que se n’afegeixin més després del procés d’ac-

tualització. La primera part incorpora una sèrie 

de recomanacions generals sobre la regulació i 

el marcat de la màquina i el contingut del manual 

d’instruccions. Les parts 2 i 3 estan dedicades 

respectivament als polvoritzadors hidràulics per 

a conreus baixos i als polvoritzadors hidropneu-

màtics per a conreus arboris.

Per a cada tipus de polvoritzador es detallen els 

requeriments que han de complir els seus com-

ponents. Així, per al cas dels hidràulics, aquests 

requeriments afecten el dipòsit, les conduccions, 

la barra, els filtres, els broquets, els equips de 

mesura, la regulació del volum aplicat per hec-

tàrea, la distribució de líquid, el control de la 

deriva, el dipòsit de neteja de la màquina i l’in-

corporador de fitosanitaris en cas que n’hi hagi. 

En el cas dels polvoritzadors hidropneumàtics, 

es donen instruccions també per al control del 

cabal d’aire i per a la seva distribució. 

07 Per saber-ne més

www.topps-life.org

www.europa.eu 

www.aenor.es

www.iso.org

www.cen.eu

Per a l’aplicació de les 

directives que fan referència 

a la maquinària d’aplicació 

de fitosanitaris, es disposa 

de les corresponents normes 

tècniques harmonitzades.

Foto 8. Protecció de la transmissió de la presa de força. Autor: 
Centre de Mecanització Agrària.

Foto 7. Marcatge CE. Autora: Alba Fillat.
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ductes fitosanitaris en diferents països del nord 

d’Europa. Encara que al nostre país la distribu-

ció de masses d’aigua superficial i l’aprofita-

ment que se’n fa és molt diferent, la contami-

nació deguda a les aplicacions fitosanitàries pot 

tenir també efectes molt negatius en algunes 

zones sensibles (Foto 1) com aiguamolls o al-

guns cursos dels rius, on hi ha aprofitament per 

a aigua de boca. La contaminació de l’aigua 

superficial es produeix tant per efecte de la 

deriva dels tractaments com també a causa 

de les pèrdues de producte per escorrentia 

o percolació des de la zona tractada fins a la 

massa d’aigua. 

A part d’això, els tractaments fitosanitaris poden 

tenir un efecte perjudicial en la fauna útil que es 

troba en el marge dels cultius i això pot afectar 

els programes de producció integrada. També 

pot afectar directament els conreus veïns, prin-

cipalment si aquests segueixen programes de 

producció ecològica amb limitació de continguts 

residuals de la majoria de les matèries actives. 

Els tractaments que es realitzen al costat de 

zones habitades, de lleure o de vies de comu-

nicació poden afectar directament a la població, 

especialment als segments més sensibles com 

els nens i la gent gran. 

També poden tenir efectes negatius els tracta-

ments realitzats prop o dins d’espais d’interès 

natural amb diferents nivells de protecció. La 

contaminació amb algunes matèries actives pot 

afectar de forma negativa a la flora o a la fauna 

de l’espai protegit.

04 Diferents mesures per a la pre-
venció de la deriva

Els broquets de baixa deriva, tant cònics com 

d’injecció d’aire, produeixen gotes més grans 

que els broquets convencionals a igualtat de 

cabal subministrat. Per la facilitat de la seva im-

plantació, actualment és el sistema de reducció 

de la deriva més utilitzat. La utilització d’aquest 

tipus de broquets, tant en els polvoritzadors hi-

dràulics com en els hidropneumàtics s’ha de-

mostrat molt efectiva en la reducció de la deriva. 

En aquest últim cas, es redueix principalment 

la deriva a llarga distància, que és la provoca-

da per les gotes més petites en un tractament 

fitosanitari. 

Encara que en la majoria de treballs experimen-

tals s’ha trobat que l’eficàcia biològica d’aquest 

tipus de broquets és similar a la dels broquets 

convencionals, el fet de proporcionar un pitjor 

recobriment de l’objectiu a causa d’una mida de 

gota més grossa, podria tenir en alguns casos 

efectes negatius. 

En el cas de les aplicacions en conreus exten-

sius, pot donar un bon resultat en la reducció 

de la deriva la utilització d’assistència d’aire en 

les barres de polvorització. (Foto 5) 

En els conreus arboris i arbustius, els túnels de 

polvorització són els equips que aconsegueixen 

una reducció més important de la deriva, amb 

valors mesurats de menys de l’1% del producte 

aplicat en el cas de la vinya (Foto 6). A part 

d’aconseguir una reducció de la deriva, es pro-

dueix també un estalvi efectiu en la quantitat de 

producte fitosanitari aplicat que, d’acord amb 

mesures realitzades també a la vinya, és del 

50% en els primers estadis del cultiu. El principal 

problema dels túnels i que ha limitat el seu ús 

comercial a part del seu cost més elevat, és la 

dificultat de maniobra en la parcel·la, cosa que 

alenteix la realització del tractament. 

Per altra banda, qualsevol millora de les condi-

cions d’aplicació, com per exemple el mante-

niment de l’alçada adequada de la barra dels 

polvoritzadors hidràulics, l’ús de broquets amb 

la mida de gota correcta  o bé l’ajust del cabal 

d’aire o de la velocitat de treball en els polvorit-

zadors hidropneumàtics, també ajuden a una re-

ducció del risc de contaminació del tractaments.

L’ús de les noves tecnologies en l’aplicació de 

fitosanitaris permeten, encara que sigui de forma 

indirecta, una reducció de la deriva. Es poden 

Foto 5. Polvoritzador per a conreus baixos amb assistència d’aire. Autora: Alba Fillat.

Foto 6. Túnel de polvorització per a la vinya. Autor: Francesc 
Solanelles.

Les condicions 

meteorològiques influeixen 

en el risc de contaminació. Cal 

realitzar les aplicacions a una 

temperatura ambient menor 

de 25ºC, humitat relativa 

superior al 60% i velocitats 

del vent inferiors a 3 m/s.
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posar com exemples l’aplicació variable de fi-

tosanitaris ajustada a les necessitats reals del 

cultiu, tant en temps real amb la utilització de 

sensors sobre el mateix polvoritzador, com la 

prèvia realització de mapes. O bé la reducció de 

la dosi de producte utilitzada per tal d’ajustar-la 

a les característiques de cada tipus de conreu.

No es pot acabar aquest punt sense destacar la 

importància de les condicions meteorològiques 

a l’hora de preveure el risc de contaminació dels 

tractaments fitosanitaris. És millor sempre fer 

els tractaments en aquells moments en què les 

condicions són més favorables a la prevenció de 

la deriva, evitant els dies de molt vent (velocitat 

mitjana superior a 3 m/s) o les hores centrals del 

dia, quan les temperatures són més elevades i 

la humitat relativa més baixa.

05 Marc legal

L’any 2006 la Comissió Europea va fer pública 

l’Estratègia temàtica per a l’ús sostenible dels 

productes fitosanitaris. Els seus objectius prin-

cipals eren: reduir al màxim els riscos i els perills 

que suposa la utilització dels productes fitosani-

taris per a la salut i el medi ambient, millorar-ne 

els controls sobre el seu ús i la distribució, reduir 

els nivells de matèries actives nocives i fomentar 

pràctiques agrícoles amb un ús reduït o nul de 

pesticides. 

Com a fruit d’aquest procés, l’octubre de 2009 

es va publicar la Directiva 2009/128/CE per a 

l’ús sostenible dels plaguicides. Amb aquest 

objectiu, la Directiva inclou tot un conjunt de 

mesures, com per exemple restriccions als trac-

taments aeris, reducció de l’ús de fitosanitaris 

o dels reus riscos en zones específiques o la 

inspecció obligatòria dels polvoritzadors en ús. 

Un altre requeriment fa referència a la protecció 

del medi aquàtic. Això s’ha d’aconseguir pre-

ferentment mitjançant la millora de l’eficiència 

de les tècniques d’aplicació, sobretot amb la 

utilització de mètodes de reducció de la deriva, 

amb una menció especial als cultius arboris o la 

vinya que estiguin al costat de cursos d’aigua. 

Al mateix temps, estableix l’obligatorietat de 

definir bandes de seguretat prop de llocs amb 

aigua, pricipalment si hi ha captacions d’aigua 

potable i la reducció, tant com sigui possible, 

de l’aplicació de fitosanitaris sobre superfícies 

pavimentades o molt impermeables, com seria 

el cas de les carreteres.

Complementària a la Directiva d’ús sostenible de 

fitosanitaris i amb la mateixa data de publicació, 

la Directiva 2009/127/CE modifica la Directiva 

màquines (2006/42/CE), incorporant els requi-

sits de protecció ambiental al disseny i la fabri-

cació dels polvoritzadors. Com en la major part 

de les màquines, la certificació de la conformitat 

amb la directiva correspon al mateix fabricant a 

través d’un procés d’autocertificació (Foto 7). En 

aquest cas, però, amb l’exigència que es facilitin 

resultats dels assaigs corresponents, per tal de 

garantir l’ajust adequat de la dosi i la distribució 

correcta del plaguicida, evitant pèrdues fora de 

l’objectiu i la seva dispersió al medi ambient.

06 Normes tècniques

Per tal de facilitar el compliment dels requisits 

establerts en les directives, es disposa de les 

corresponents normes tècniques harmonitza-

des. L’aplicació d’aquestes normes durant la 

fabricació de les màquines suposa presumpció 

de conformitat amb corresponents requeriments 

de la directiva.

Pel que fa al compliment amb la Directiva màqui-

nes, a part de normes generals sobre seguretat 

com l’EN ISO 4254-1:2009, per al cas específic 

dels equips d’aplicació de fitosanitaris s’aplica 

la norma EN ISO 4254-6:2009 (antiga UNE-EN 

907:1997), que preveu la seguretat dels equips 

d’aplicació, tant si són automotrius, com arros-

segats o suspesos. Està dividida en dues parts: 

una sobre requisits i mesures de seguretat, on 

es donen requeriments per al disseny de la mà-

quina i d’alguns dels seus components (Foto 8), 

i una altra sobre instruccions per a la utilització 

de l’equip.

Per altra banda, actualment s’està treba-

llant en l’harmonització de la norma UNE-EN 

12761:20001 a la nova directiva d’ús sostenible 

a través de la nova EN ISO 16119. Es tracta 

d’una norma de protecció ambiental actualment 

dividida en tres parts, encara que es previsible 

que se n’afegeixin més després del procés d’ac-

tualització. La primera part incorpora una sèrie 

de recomanacions generals sobre la regulació i 

el marcat de la màquina i el contingut del manual 

d’instruccions. Les parts 2 i 3 estan dedicades 

respectivament als polvoritzadors hidràulics per 

a conreus baixos i als polvoritzadors hidropneu-

màtics per a conreus arboris.

Per a cada tipus de polvoritzador es detallen els 

requeriments que han de complir els seus com-

ponents. Així, per al cas dels hidràulics, aquests 

requeriments afecten el dipòsit, les conduccions, 

la barra, els filtres, els broquets, els equips de 

mesura, la regulació del volum aplicat per hec-

tàrea, la distribució de líquid, el control de la 

deriva, el dipòsit de neteja de la màquina i l’in-

corporador de fitosanitaris en cas que n’hi hagi. 

En el cas dels polvoritzadors hidropneumàtics, 

es donen instruccions també per al control del 

cabal d’aire i per a la seva distribució. 

07 Per saber-ne més

www.topps-life.org

www.europa.eu 

www.aenor.es

www.iso.org

www.cen.eu

Per a l’aplicació de les 

directives que fan referència 

a la maquinària d’aplicació 

de fitosanitaris, es disposa 

de les corresponents normes 

tècniques harmonitzades.

Foto 8. Protecció de la transmissió de la presa de força. Autor: 
Centre de Mecanització Agrària.

Foto 7. Marcatge CE. Autora: Alba Fillat.
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01 Introducció

El concepte d’innovació en un producte és for-

ça més ampli del que en un principi és podria 

pensar. Una innovació pot ser simplement una 

millora que ajudi a resoldre un problema con-

cret, encara que no tingui una gran complexitat 

tecnològica. En l’àmbit dels polvoritzadors agrí-

coles, les innovacions no s’han produït només 

per la incorporació de les últimes tecnologies en 

el camp de la informació i la comunicació. Els 

sistemes per donar resposta als requeriments 

en seguretat i protecció ambiental també hi han 

jugat un paper fonamental.

Un dels objectius principals del procés d’inno-

vació en els polvoritzadors agrícoles ha estat 

aconseguir millorar la qualitat de la distribució 

de la polvorització. En un primer moment l’ob-

jectiu va ser obtenir una aplicació més unifor-

me de fitosanitari en tota la superfície tractada, 

sense tenir en compte possibles variacions del 

cultiu. El desenvolupament de l’electrònica i la 

seva aplicació a la maquinària de tractaments 

fitosanitaris ha permès introduir el concepte 

d’aplicació variable proporcional. Aquesta ha 

possibilitat una dosificació més lligada a les 

necessitats reals del conreu en cada cas i ha 

permès d’introduir el principis de l’agricultu-

ra de precisió a la tecnologia d’aplicació de 

fitosanitaris.

Al mateix temps, la maquinària d’aplicació 

de fitosanitaris s’ha beneficiat també d’altres 

avenços tecnològics en el camp de l’agròti-

ca. Es poden esmentar com a exemples els 

sistemes d’autoguiat basats en el sistemes 

de posicionament global (GPS) o la millora de 

la comunicació entre el tractor i la màquina. 

En aquest article es presenten de forma breu 

aquestes innovacions.

02 De la dosi uniforme a la dosi 
variable. Polvorització de precisió.

Qualsevol variació indesitjada de les condici-

ons de treball pot produir una alteració en la 

dosi d’aplicació. És freqüent que la velocitat 

d’avanç, que s’ha de mantenir constant per a 

una dosificació uniforme, es vegi afectada, per 

exemple, per variacions en el lliscament de les 

rodes o per canvis en el pendent de la parcel-

la. Aquestes variacions, que moltes vegades 

passen desapercebudes per al conductor de 

la màquina, no es poden compensar de forma 

manual i provoquen un increment de la variació 

de la dosi objectiu de la parcel·la. 

Hi ha sistemes electrònics de cabal proporcional 

a l’avançament (CPA) (Foto 4) que permeten 

mantenir la dosi de fitosanitari constant davant 

de variacions en la velocitat d’avançament. 

Aquests sistemes es fonamenten en la mesura 

de la velocitat de treball de la màquina en temps 

real i en l’actuació sobre els sistemes de control 

de la dosi del polvoritzador. La velocitat es pot 

mesurar amb un sensor inductiu (Foto 2) acoblat 

a una de les rodes que no són de tracció o bé 

amb sensors de tipus radar. 

innovacions tecnolòGiques 
en els equips d’AplicAció de fitosAnitAris

Foto 1. Prototipus del CMA-UdL per a l’aplicació proporcional als fruiters. Autor: Àlex Escolà. Foto 2. Sensor inductiu per a la mesura de la velocitat de 
treball. Autor: Ferran Camp.

L’aplicació variable 

proporcional de productes 

fitosanitaris permet un ajust 

de la dosi en temps real a 

a les necessitats del cultiu 

tant en l’espai com en el 

temps.

DT51.indd   24 02/12/13   11:12

30

Maquinària d’aplicació de fitosanitaris

DOSSIERN51 25

Pel que fa als sistemes d’actuació del control de 

la dosi, els més utilitzats es basen en la modifi-

cació del cabal aplicat pels broquets, mitjançant 

la modificació de la pressió de treball. També és 

possible de modificar la dosi de producte fitosa-

nitari utilitzat amb sistemes d’injecció directa de 

producte fitosanitari que permetin una variació 

de la quantitat de producte injectat. El proble-

ma en aquest cas és la dificultat de barrejar la 

matèria activa amb el líquid de polvorització, en 

la distància que va des del punt d’injecció fins a 

la sortida pels broquets.

L’agricultura de precisió persegueix l’aplicació 

de recursos a un conreu de manera localitzada 

d’acord amb les seves necessitats. Això, aplicat 

al camp de l’aplicació de fitosanitaris, suposa 

adequar la quantitat de matèria activa a les ne-

cessitats reals del conreu. 

Un primer pas en la tecnologia d’aplicació va-

riable és polvoritzar només allí on hi ha conreu, 

tancant la polvorització en els espais d’entremig 

(Foto 3). A part de la possible absència de cultiu, 

en una mateixa parcel·la es poden donar vari-

acions en alguna de les seves característiques 

(alçada del cultiu, superfície foliar, rendiment, 

etc), que impliquin unes necessitats diferents 

de producte fitosanitari. Per tal d’aconseguir 

una aplicació proporcional a alguna d’aques-

tes característiques, una de les possibilitats és 

disposar d’algun sistema de detecció de la ve-

getació en temps real. 

Pel que fa als sistemes de detecció, els més fre-

qüents, tant a nivell experimental com en equips 

comercials, són els que permeten mesurar les 

característiques geomètriques de la vegetació 

(Foto 1 i Foto 5), encara que a nivell experimental 

també s’estan desenvolupant sistemes de de-

tecció d’altres propietats, com per exemple la 

localització de les plagues i les malalties i, fins 

i tot, de les condicions meteorològiques en el 

moment del tractament. Entre els sensors de la 

mida de la plantació, els més utilitzats són els 

sensors d’ultrasons i els basats en el làser (lidar) 

(Foto 6). Es pot trobar el web d’alguns projectes 

de recerca que treballen en aquests temes al 

final d’aquest article.

En el cas de la detecció de males herbes, els 

sistemes més utilitzats es basen en mesures 

realitzades sobre la llum reflectida pel conreu i 

les males herbes. Aquests dispositius permeten 

diferenciar les males herbes del sòl nu, i així 

aplicar l’herbicida només en aquelles zones on 

és necessari (Foto 7). Un pas més suposa la 

detecció de les males herbes dins del cultiu, 

però aquesta és una tecnologia que encara es 

troba a nivell experimental.

L’actuació més freqüent per tal d’aconseguir una 

aplicació variable, com en el cas dels sistemes 

CPA, es fa sobre la pressió de treball dels bro-

quets. També és possible actuar sobre el nom-

bre i la mida dels broquets utilitzats, amb porta-

broquets múltiples que permeten una selecció 

automàtica del broquet utilitzat. Un altre sistema 

que permet una modificació en temps real del 

cabal utilitzat és la modulació de l’amplada del 

pols del senyal que actua sobre electrovàlvules 

situades abans dels broquets. En tots els casos 

la resposta del sistema d’actuació ha de ser rà-

pida, per tal de poder compensar les variacions 

en les característiques del conreu que es poden 

donar en espais petits.

Foto 3. Sensor d’ultrasons. Autor: Centre de Mecanització 
Agrària.

Foto 4. Esquema d’un sistema control de cabal proporcional 
a l’avançament. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Foto 5. Prototipus per a l’aplicació proporcional a la vinya. 
Autor: Emilio Gil.

Els sistemes de detecció de 

la vegetació dels conreus 

arboris basats en la 

tecnologia làser, coneguts 

com a lidar, obren un ampli 

ventall de possibilitats per 

tal de millorar l’eficiència de 

les aplicacions.
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01 Introducció

El concepte d’innovació en un producte és for-

ça més ampli del que en un principi és podria 

pensar. Una innovació pot ser simplement una 

millora que ajudi a resoldre un problema con-

cret, encara que no tingui una gran complexitat 

tecnològica. En l’àmbit dels polvoritzadors agrí-

coles, les innovacions no s’han produït només 

per la incorporació de les últimes tecnologies en 

el camp de la informació i la comunicació. Els 

sistemes per donar resposta als requeriments 

en seguretat i protecció ambiental també hi han 

jugat un paper fonamental.

Un dels objectius principals del procés d’inno-

vació en els polvoritzadors agrícoles ha estat 

aconseguir millorar la qualitat de la distribució 

de la polvorització. En un primer moment l’ob-

jectiu va ser obtenir una aplicació més unifor-

me de fitosanitari en tota la superfície tractada, 

sense tenir en compte possibles variacions del 

cultiu. El desenvolupament de l’electrònica i la 

seva aplicació a la maquinària de tractaments 

fitosanitaris ha permès introduir el concepte 

d’aplicació variable proporcional. Aquesta ha 

possibilitat una dosificació més lligada a les 

necessitats reals del conreu en cada cas i ha 

permès d’introduir el principis de l’agricultu-

ra de precisió a la tecnologia d’aplicació de 

fitosanitaris.

Al mateix temps, la maquinària d’aplicació 

de fitosanitaris s’ha beneficiat també d’altres 

avenços tecnològics en el camp de l’agròti-

ca. Es poden esmentar com a exemples els 

sistemes d’autoguiat basats en el sistemes 

de posicionament global (GPS) o la millora de 

la comunicació entre el tractor i la màquina. 

En aquest article es presenten de forma breu 

aquestes innovacions.

02 De la dosi uniforme a la dosi 
variable. Polvorització de precisió.

Qualsevol variació indesitjada de les condici-

ons de treball pot produir una alteració en la 

dosi d’aplicació. És freqüent que la velocitat 

d’avanç, que s’ha de mantenir constant per a 

una dosificació uniforme, es vegi afectada, per 

exemple, per variacions en el lliscament de les 

rodes o per canvis en el pendent de la parcel-

la. Aquestes variacions, que moltes vegades 

passen desapercebudes per al conductor de 

la màquina, no es poden compensar de forma 

manual i provoquen un increment de la variació 

de la dosi objectiu de la parcel·la. 

Hi ha sistemes electrònics de cabal proporcional 

a l’avançament (CPA) (Foto 4) que permeten 

mantenir la dosi de fitosanitari constant davant 

de variacions en la velocitat d’avançament. 

Aquests sistemes es fonamenten en la mesura 

de la velocitat de treball de la màquina en temps 

real i en l’actuació sobre els sistemes de control 

de la dosi del polvoritzador. La velocitat es pot 

mesurar amb un sensor inductiu (Foto 2) acoblat 

a una de les rodes que no són de tracció o bé 

amb sensors de tipus radar. 

innovacions tecnolòGiques 
en els equips d’AplicAció de fitosAnitAris

Foto 1. Prototipus del CMA-UdL per a l’aplicació proporcional als fruiters. Autor: Àlex Escolà. Foto 2. Sensor inductiu per a la mesura de la velocitat de 
treball. Autor: Ferran Camp.

L’aplicació variable 

proporcional de productes 

fitosanitaris permet un ajust 

de la dosi en temps real a 

a les necessitats del cultiu 

tant en l’espai com en el 

temps.
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Pel que fa als sistemes d’actuació del control de 

la dosi, els més utilitzats es basen en la modifi-

cació del cabal aplicat pels broquets, mitjançant 

la modificació de la pressió de treball. També és 

possible de modificar la dosi de producte fitosa-

nitari utilitzat amb sistemes d’injecció directa de 

producte fitosanitari que permetin una variació 

de la quantitat de producte injectat. El proble-

ma en aquest cas és la dificultat de barrejar la 

matèria activa amb el líquid de polvorització, en 

la distància que va des del punt d’injecció fins a 

la sortida pels broquets.

L’agricultura de precisió persegueix l’aplicació 

de recursos a un conreu de manera localitzada 

d’acord amb les seves necessitats. Això, aplicat 

al camp de l’aplicació de fitosanitaris, suposa 

adequar la quantitat de matèria activa a les ne-

cessitats reals del conreu. 

Un primer pas en la tecnologia d’aplicació va-

riable és polvoritzar només allí on hi ha conreu, 

tancant la polvorització en els espais d’entremig 

(Foto 3). A part de la possible absència de cultiu, 

en una mateixa parcel·la es poden donar vari-

acions en alguna de les seves característiques 

(alçada del cultiu, superfície foliar, rendiment, 

etc), que impliquin unes necessitats diferents 

de producte fitosanitari. Per tal d’aconseguir 

una aplicació proporcional a alguna d’aques-

tes característiques, una de les possibilitats és 

disposar d’algun sistema de detecció de la ve-

getació en temps real. 

Pel que fa als sistemes de detecció, els més fre-

qüents, tant a nivell experimental com en equips 

comercials, són els que permeten mesurar les 

característiques geomètriques de la vegetació 

(Foto 1 i Foto 5), encara que a nivell experimental 

també s’estan desenvolupant sistemes de de-

tecció d’altres propietats, com per exemple la 

localització de les plagues i les malalties i, fins 

i tot, de les condicions meteorològiques en el 

moment del tractament. Entre els sensors de la 

mida de la plantació, els més utilitzats són els 

sensors d’ultrasons i els basats en el làser (lidar) 

(Foto 6). Es pot trobar el web d’alguns projectes 

de recerca que treballen en aquests temes al 

final d’aquest article.

En el cas de la detecció de males herbes, els 

sistemes més utilitzats es basen en mesures 

realitzades sobre la llum reflectida pel conreu i 

les males herbes. Aquests dispositius permeten 

diferenciar les males herbes del sòl nu, i així 

aplicar l’herbicida només en aquelles zones on 

és necessari (Foto 7). Un pas més suposa la 

detecció de les males herbes dins del cultiu, 

però aquesta és una tecnologia que encara es 

troba a nivell experimental.

L’actuació més freqüent per tal d’aconseguir una 

aplicació variable, com en el cas dels sistemes 

CPA, es fa sobre la pressió de treball dels bro-

quets. També és possible actuar sobre el nom-

bre i la mida dels broquets utilitzats, amb porta-

broquets múltiples que permeten una selecció 

automàtica del broquet utilitzat. Un altre sistema 

que permet una modificació en temps real del 

cabal utilitzat és la modulació de l’amplada del 

pols del senyal que actua sobre electrovàlvules 

situades abans dels broquets. En tots els casos 

la resposta del sistema d’actuació ha de ser rà-

pida, per tal de poder compensar les variacions 

en les característiques del conreu que es poden 

donar en espais petits.

Foto 3. Sensor d’ultrasons. Autor: Centre de Mecanització 
Agrària.

Foto 4. Esquema d’un sistema control de cabal proporcional 
a l’avançament. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Foto 5. Prototipus per a l’aplicació proporcional a la vinya. 
Autor: Emilio Gil.

Els sistemes de detecció de 

la vegetació dels conreus 

arboris basats en la 

tecnologia làser, coneguts 

com a lidar, obren un ampli 

ventall de possibilitats per 

tal de millorar l’eficiència de 

les aplicacions.

DT51.indd   25 02/12/13   11:13

31



DOSSIERN51

DOSSIERTÈCNIC

26

Una altra alternativa, també associada a l’agri-

cultura de precisió, es basa en la utilització de 

mapes de tractament, realitzats amb anterioritat 

amb algun tipus de tecnologia, sigui manual o 

automàtica i amb més o menys resolució es-

pacial. Per tal d’aconseguir el mapa final, les 

mesures realitzades sobre la parcel·la, un cop 

georeferenciades, es tracten amb un mètode 

de geostadística per tal d’aconseguir el mapa 

amb els diferents nivells que s’utilitzaran per al 

tractament. Normalment, per tal de facilitar la 

realització del tractament, el nombre de nivells 

en una mateixa parcel·la és reduït.

Tant un sistema com l’altre d’aplicació proporci-

onal tenen els seus avantatges i els seus incon-

venients. A priori, no es pot afirmar quin sistema 

és el més adequat, sinó que la idoneïtat d’una 

o altra tecnologia depèn de cada cas particular. 

03 Els sistemes de guiat automàtic

En el cas dels grans polvoritzadors hidràulics 

per a tractaments en conreus baixos, la utilit-

zació de sistemes d’ajut a la conducció o de 

guiat automàtic és cada vegada més freqüent 

(Foto 8). El nivell de precisió dels sistemes GPS 

és variable en funció del sistema de correcció 

diferencial utilitzat i pot arribar fins als 2 cm en 

els sistemes més precisos basats en correcció 

RTK. En general, per a una correcta aplicació en 

conreus baixos no és necessari aquest grau de 

precisió, ja que el que interessa és un sistema 

alternatiu al tradicional marcador de passades 

d’escuma.

El GPS es combina amb el sistema de con-

trol electrònic del polvoritzadors per a un millor 

control de les funcions de la màquina. Està clar 

que el futur d’aquesta tecnologia ha de passar 

per una unificació dels diferents programes i 

els sistemes de comunicació que utilitzen les 

diferents marques comercials, sobretot pel que 

fa referència a la compatibilitat entre el tractor 

i la màquina. Per a tot això es disposa de la 

norma ISO 11783, coneguda com ‘Isobus’. En 

el cas dels polvoritzadors, la seva aplicació ha 

de permetre el control de les seves funcions des 

de la cabina del tractor.

L’obertura i el tancament dels diferents sectors 

de la barra de polvorització en combinació amb 

un GPS diferencial, permet controlar la polvo-

rització en base a un mapa de la parcel·la. Així, 

per exemple, es pot tancar la polvorització de 

forma automàtica quan la barra surti dels límits 

de la parcel·la o bé quan passi per una zona que 

ja ha estat tractada. Si, a més, es disposa d’un 

mapa de tractaments de la parcel·la, tal com 

s’ha comentat en l’apartat anterior, aquest sis-

tema també permet realitzar l’aplicació variable, 

per exemple, per al control de males herbes de 

distribució irregular en una parcel·la.

04 Innovacions que fan referència 
a aspectes de seguretat, ergono-
mia i protecció ambiental

L’aplicació de la normativa europea vigent so-

bre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, 

obliga a adequar el disseny de les màquines als 

nous requeriments. Per tal d’evitar la contami-

nació de l’entorn s’han millorat els dispositius 

per a la neteja de la màquina abans i després 

del tractament, de forma que siguin més fàcils 

d’utilitzar per part de l’operari. Alguns polvorit-

zadors situen el control dels sistemes de rentat 

de la màquina prop de la zona d’ompliment i a 

la vegada s’intenta disminuir al màxim la quan-

titat de líquid residual que queda en la màquina 

després del tractament. En aquest apartat es 

poden incloure també els nous models d’in-

corporadors de fitosanitaris que ajuden a fer la 

barreja del producte concentrat i a disminuir el 

riscs de contaminació.

Un altre dispositiu molt útil en el cas de les bar-

res de polvorització és el control de l’alçada de 

la barra amb l’ajut dels sensors d’ultrasons, que 

mesuren la distància dels broquets al conreu. 

Foto 6. Detecció de la vegetació en una plantació de fruiters amb un sensor tipus lidar. Autor: 
Ricardo Sanz.

Foto 7. Polvoritzador per a l’aplicació d’herbicides amb un sistema de detecció de les males 
herbes. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Per tal que una innovació 

tecnològica tingui èxit 

en el mercat, cal que la 

relació entre el seu cost i el 

benefici que suposa el seu 

ús, en el sentit més ampli, 

sigui favorable.
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La utilització de barres de gran longitud, junta-

ment amb les irregularitats topogràfiques d’una 

parcel·la de cultiu, fan que siguin necessàries 

correccions freqüents de l’alçada de la barra o 

d’alguna de les seves seccions per tal d’acon-

seguir una distribució uniforme del producte. En 

aquest sentit, també és molt important el treball 

que s’està fent per al desenvolupament de nous 

sistemes de suspensió més efectius.

Altres innovacions per als grans equips de pol-

vorització arrossegats per a conreus baixos fan 

referència al sistema d’enganxall, de forma que 

en el gir les rodes de la màquina segueixin la 

rodada del tractor; o bé a sistemes de filtrat 

millorats, que permeten un manteniment més 

fàcil dels filtres. 

En el cas dels polvoritzadors hidropneumàtics, 

les innovacions no arriben al nivell de comple-

xitat tecnològica dels grans polvoritzadors hi-

dràulics. Però les millores en el disseny també 

han permès una millora en les condicions de 

realització dels tractaments. D’aquesta manera, 

s’han imposat els sistemes de comandament 

elèctric per obrir i tancar la polvorització i també 

està pràcticament generalitzada la presència de 

dipòsits auxiliars per a la neteja de la màquina. 

Tot això sense oblidar les millores en la genera-

ció i la distribució del flux d’aire.

En qualsevol cas, la clau de l’èxit comercial 

d’una innovació rau en el grau d’acceptació 

per part del mercat i això depèn molt del seu 

cost. La pràctica ha demostrat que els avenços 

tecnològics moltes vegades és difícil que es pu-

guin vendre, perquè l’usuari considera que no 

podrà compensar el cost afegit que li suposa 

en el moment de la compra de la màquina. Una 

correcta avaluació de la relació entre el cost i el 

benefici, tenint en compte l’estalvi que suposa 

un increment de l’eficiència de l’aplicació, així 

com un enduriment de la legislació ambien-

tal, poden fer més atractives les innovacions 

tecnològiques per als sistemes d’aplicació de 

fitosanitaris.

05 Per saber-ne més

http://agroingenieria.ivia.es/optidosa

http://www.isafruit.org

Foto 8. Sistema GPS d’ajut a la conducció. Autor: Centre de 
Mecanització Agrària.

Les principals marques 

comercials ja equipen 

els seus polvoritzadors 

hidràulics amb la tecnologia 

Isobus, que permet el 

control de les principals 

funcions de la màquina des 

de la cabina del tractor.
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Una altra alternativa, també associada a l’agri-

cultura de precisió, es basa en la utilització de 

mapes de tractament, realitzats amb anterioritat 

amb algun tipus de tecnologia, sigui manual o 

automàtica i amb més o menys resolució es-

pacial. Per tal d’aconseguir el mapa final, les 

mesures realitzades sobre la parcel·la, un cop 

georeferenciades, es tracten amb un mètode 

de geostadística per tal d’aconseguir el mapa 

amb els diferents nivells que s’utilitzaran per al 

tractament. Normalment, per tal de facilitar la 

realització del tractament, el nombre de nivells 

en una mateixa parcel·la és reduït.

Tant un sistema com l’altre d’aplicació proporci-

onal tenen els seus avantatges i els seus incon-

venients. A priori, no es pot afirmar quin sistema 

és el més adequat, sinó que la idoneïtat d’una 

o altra tecnologia depèn de cada cas particular. 

03 Els sistemes de guiat automàtic

En el cas dels grans polvoritzadors hidràulics 

per a tractaments en conreus baixos, la utilit-

zació de sistemes d’ajut a la conducció o de 

guiat automàtic és cada vegada més freqüent 

(Foto 8). El nivell de precisió dels sistemes GPS 

és variable en funció del sistema de correcció 

diferencial utilitzat i pot arribar fins als 2 cm en 

els sistemes més precisos basats en correcció 

RTK. En general, per a una correcta aplicació en 

conreus baixos no és necessari aquest grau de 

precisió, ja que el que interessa és un sistema 

alternatiu al tradicional marcador de passades 

d’escuma.

El GPS es combina amb el sistema de con-

trol electrònic del polvoritzadors per a un millor 

control de les funcions de la màquina. Està clar 

que el futur d’aquesta tecnologia ha de passar 

per una unificació dels diferents programes i 

els sistemes de comunicació que utilitzen les 

diferents marques comercials, sobretot pel que 

fa referència a la compatibilitat entre el tractor 

i la màquina. Per a tot això es disposa de la 

norma ISO 11783, coneguda com ‘Isobus’. En 

el cas dels polvoritzadors, la seva aplicació ha 

de permetre el control de les seves funcions des 

de la cabina del tractor.

L’obertura i el tancament dels diferents sectors 

de la barra de polvorització en combinació amb 

un GPS diferencial, permet controlar la polvo-

rització en base a un mapa de la parcel·la. Així, 

per exemple, es pot tancar la polvorització de 

forma automàtica quan la barra surti dels límits 

de la parcel·la o bé quan passi per una zona que 

ja ha estat tractada. Si, a més, es disposa d’un 

mapa de tractaments de la parcel·la, tal com 

s’ha comentat en l’apartat anterior, aquest sis-

tema també permet realitzar l’aplicació variable, 

per exemple, per al control de males herbes de 

distribució irregular en una parcel·la.

04 Innovacions que fan referència 
a aspectes de seguretat, ergono-
mia i protecció ambiental

L’aplicació de la normativa europea vigent so-

bre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, 

obliga a adequar el disseny de les màquines als 

nous requeriments. Per tal d’evitar la contami-

nació de l’entorn s’han millorat els dispositius 

per a la neteja de la màquina abans i després 

del tractament, de forma que siguin més fàcils 

d’utilitzar per part de l’operari. Alguns polvorit-

zadors situen el control dels sistemes de rentat 

de la màquina prop de la zona d’ompliment i a 

la vegada s’intenta disminuir al màxim la quan-

titat de líquid residual que queda en la màquina 

després del tractament. En aquest apartat es 

poden incloure també els nous models d’in-

corporadors de fitosanitaris que ajuden a fer la 

barreja del producte concentrat i a disminuir el 

riscs de contaminació.

Un altre dispositiu molt útil en el cas de les bar-

res de polvorització és el control de l’alçada de 

la barra amb l’ajut dels sensors d’ultrasons, que 

mesuren la distància dels broquets al conreu. 

Foto 6. Detecció de la vegetació en una plantació de fruiters amb un sensor tipus lidar. Autor: 
Ricardo Sanz.

Foto 7. Polvoritzador per a l’aplicació d’herbicides amb un sistema de detecció de les males 
herbes. Autor: Centre de Mecanització Agrària.

Per tal que una innovació 

tecnològica tingui èxit 

en el mercat, cal que la 

relació entre el seu cost i el 

benefici que suposa el seu 

ús, en el sentit més ampli, 

sigui favorable.
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ment amb les irregularitats topogràfiques d’una 

parcel·la de cultiu, fan que siguin necessàries 

correccions freqüents de l’alçada de la barra o 

d’alguna de les seves seccions per tal d’acon-

seguir una distribució uniforme del producte. En 

aquest sentit, també és molt important el treball 

que s’està fent per al desenvolupament de nous 

sistemes de suspensió més efectius.

Altres innovacions per als grans equips de pol-

vorització arrossegats per a conreus baixos fan 

referència al sistema d’enganxall, de forma que 

en el gir les rodes de la màquina segueixin la 

rodada del tractor; o bé a sistemes de filtrat 

millorats, que permeten un manteniment més 

fàcil dels filtres. 

En el cas dels polvoritzadors hidropneumàtics, 

les innovacions no arriben al nivell de comple-

xitat tecnològica dels grans polvoritzadors hi-

dràulics. Però les millores en el disseny també 

han permès una millora en les condicions de 

realització dels tractaments. D’aquesta manera, 

s’han imposat els sistemes de comandament 

elèctric per obrir i tancar la polvorització i també 

està pràcticament generalitzada la presència de 

dipòsits auxiliars per a la neteja de la màquina. 

Tot això sense oblidar les millores en la genera-

ció i la distribució del flux d’aire.

En qualsevol cas, la clau de l’èxit comercial 

d’una innovació rau en el grau d’acceptació 

per part del mercat i això depèn molt del seu 

cost. La pràctica ha demostrat que els avenços 

tecnològics moltes vegades és difícil que es pu-

guin vendre, perquè l’usuari considera que no 

podrà compensar el cost afegit que li suposa 

en el moment de la compra de la màquina. Una 

correcta avaluació de la relació entre el cost i el 

benefici, tenint en compte l’estalvi que suposa 

un increment de l’eficiència de l’aplicació, així 

com un enduriment de la legislació ambien-

tal, poden fer més atractives les innovacions 

tecnològiques per als sistemes d’aplicació de 

fitosanitaris.
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Foto 8. Sistema GPS d’ajut a la conducció. Autor: Centre de 
Mecanització Agrària.
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Es dedica a la coordinació de la divisió vitícola 
de Codorníu a Espanya. Quins tipus o models de 
maquinària de tractaments fitosanitaris usen en 
les seves vinyes? Per què aquests i no d’altres?

Utilitzem polvoritzadors hidràulics, polvoritzadors 
hidropneumàtics, atomitzadors especialitzats en el 
tractaments fitosanitaris de la vinya, amb algunes 
variants respecte als atomitzadors normals, i també 
empolsadors. Els hem escollit, bàsicament, per temes 
d’eficiència (quantitat de líquid que s’acaba dipositant 
sobre el cultiu, respecte a la quantitat de líquid que 
surt de la màquina). Són equips especialitzats per al 
tractament de vinyes. 
 
El que volem és que hi hagi el mínim de deriva possible 
i la màxima cobertura de la planta, en aquest cas de la 
vinya. També busquem l’eficiència energètica, ja que 
són màquines que et poden fer dues o tres files alhora 
en comptes de fer-ne una, amb la qual cosa t’estalvies 
de passar la meitat de vegades per la vinya, així com 
eficiència en el cost. Normalment són màquines amb 
gran format, en el que minimitzen els temps morts i 
maximitzen les operacions a camp. 
 
“És important l’educació i la transferència tec-
nològica perquè l’agricultor sàpiga calibrar bé 

els equips, aplicar la dosi justa i necessària de 
producte, i que aquest arribi bé a la planta, sense 
deriva ni contaminació ambiental”.
 
Creu que la legislació vigent sobre la maquinà-
ria fitosanitària és suficient per al manteniment i 
correcte funcionament dels aparells? 

La legislació marca uns mínims i si no recordo ma-
lament cada quatre o cinc anys s’ha de passar una 
inspecció de la màquina però si has d’esperar aquest 
temps perquè la teva màquina estigui en condicions 
òptimes de funcionament pot ser un desastre. 
En aquest sentit, és important la sensibilització, l’edu-
cació i la transferència tecnològica perquè l’agricultor 
sàpiga calibrar bé els equips, aplicar la dosi justa i ne-
cessària de producte,i que aquest arribi bé a la planta 
sense deriva ni contaminació ambiental. És més un 
problema d’educació que de legislació. 
 
Respecte al bon manteniment dels equips fito-
sanitaris, quines són les normes bàsiques a tenir 
en compte? 

Per una banda, totes aquelles relacionades amb la 
seguretat al treball, és a dir, les proteccions, preses 
de força, mànegues i tots aquells elements que poden 
ser perillosos per al propi usuari. Després, tots aquells 
elements que estan lligats a un bon tractament: calibrar 
bé la màquina, ajustar-la perquè no hi hagi fugues, fer 
una bona neteja després d’acabar cada tractament, 
ajustar bé les dosis segons les necessitats del cultiu i 
unes bones pràctiques bàsiques agrícoles. 
 
En aquest aspecte, s’ha avançat a nivell de co-
municació i prevenció de riscos?

Aquí tinc poc marge per opinar perquè només conec 
la nostra empresa i en aquest cas això ens ho prenem 
molt seriosament. A part de la sensibilització que tenim 
estem registrats en producció integrada, la qual cosa 
ens obliga a una sèrie de requeriments i procediments 
normals de prevenció de riscos en totes les màquines.
 
També tenim el nostre protocol intern de prevenció 
de riscos, que va lligat a qualsevol maquinària, ja sigui 
agrícola o de bodega. Cada màquina té la seva fitxa de 
prevenció i el manual de seguiment i control. 
  
“Les noves tecnologies, com la teledetecció o els 
calibratges automàtics, ajuden però si no es té 
el nivell tècnic suficient per fer-les servir també 
confonen. A vegades pots recolzar-te molt en 
aquestes tècniques i en comptes d’anar a millor 
vas a pitjor”.
  
Actualment estan sorgint moltes tecnologies 
de teledetecció i altres tècniques fitosanitàries, 
però considera que hi ha un bon nivell de trans-
ferència tecnològica des dels laboratoris o em-
preses que les creen envers l’agricultor? 

És difícil dir perquè a vegades ens perdem en aquests 
accessoris molt cridaners quan fallem en el més 

elemental. Per fer un bon tractament i calibratge no 
calen grans tecnologies. És més una qüestió de co-
neixement, de professionalitat del pagès, que no pas 
disposar d’eines sofisticades.
 
Les noves tecnologies, com la teledetecció o els ca-
libratges automàtics, ajuden però si no es té el nivell 
tècnic suficient per fer-les servir també confonen. A 
vegades pots recolzar-te molt en aquestes tècniques 
i en comptes d’anar a millor vas a pitjor, ja que confies 
en elles en excés. 
  
“Cada vegada tenim màquines més precises, més 
eficients,que consumeixen menys energia, que 
són més ràpides, que poden tractar una superfície 
en la meitat de temps, que tenen menys pèrdua 
per deriva i estan més orientades al cultiu i al 
medi ambient”.
 
Quines noves tecnologies utilitza Codorníu?

Nosaltres hem utilitzat moltes d’aquestes eines en les 
nostres màquines. De fet, tenim ja moltes que van equi-
pades amb GPS i fan l’ajustament automàtic de la dosi 
segons les situacions establertes en cada parcel·la. 
Però és més important ser conscients que s’està fent 
un bon tractament i que la dosi aplicada s’ajusta a 
la que teòricament havies d’aplicar que no disposar 
d’aquestes tecnologies. 
 
La realitat d’un sector tan afectat econòmica-
ment com l’agrícola frena el progrés de la mo-
dernització de la maquinària fitosanitària? 

Crec que passa el contrari. Cada vegada hi ha més 
gent que se n’adona que tenir màquines molt eficients 
és molt car i que has de tenir una superfície molt gran 
per amortitzar la seva inversió. Per això ha aparegut 
la figura de les empreses de servei que tenen un nivell 
tecnològic i de màquines eficients. Crec que la crisi 
està portant a això, la gent no compra les màquines 
però, en canvi, lloga l’aplicació a aquestes empreses 
que poden donar un bon servei a costos més baixos.
 
La maquinària plaguicida actual és compatible 
amb la sostenibilitat i el respecte al medi am-
bient?

Cada vegada tenim màquines més precises, més efi-
cients, que consumeixen menys energia, que són més 
ràpides, que poden tractar una superfície en la meitat 
de temps, que tenen menys pèrdua per deriva i estan 
més orientades al cultiu i al medi ambient. 
 
Una cosa va lligada amb l’altra, si tens una màquina 
que és respectuosa amb el medi ambient, a la vegada 
és més econòmica i eficient, és a dir, si el producte fito-
sanitari que tu vols aplicar en el teu cultiu només va al 
cultiu i no a l’entorn, estàs aconseguint la mateixa eficà-
cia de control amb menys fitosanitari i sense impactar 
en el medi. Si, a més, aquesta màquina pot tractar 
a vuit quilòmetres per hora i tres files alhora, l’estalvi 
serà màxim. Cada vegada tenim millors màquines en el 
mercat que ens permeten millorar de forma continuada.

La maquinària fitosanitària és una eina 

indispensable per mantenir el bon estat 

dels conreus i prevenir-los de malalties. 

Escollir el producte adequat, aplicar la 

dosi necessària, regular correctament 

la màquina i evitar al màxim la deriva 

són alguns dels aspectes fonamentals 

per al bon funcionament d’aquest tipus 

de maquinària i alhora una manera de 

reduir costos i d’evitar la contaminació 

mediambiental.

Per aquest motiu, hem entrevistat a Joan 

Esteve Julià, director tècnic de la divisió 

vitícola de Codorníu, S.A. perquè ens ex-

pliqui quines tècniques i maquinària fan 

servir a les seves vinyes, quines normes 

bàsiques cal tenir en compte a l’hora 

d’utilitzar-les i conèixer la seva visió so-

bre la legislació vigent i la transferència 

tecnològica en aquest camp. 

“ÉS IMPORTANT LA TRANSFERèNCIA TECNOLòGICA PERQUè 
L’AGRICULTOR SÀPIGA CALIBRAR BÉ ELS EQUIPS I QUE EL 
PRODUCTE ARRIBI A LA PLANTA SENSE DERIVA NI CONTAMINACIÓ”

Extracte  de l’entrevista publicada a Ruralcat

Joan Esteve Julià 
Director tècnic de la divisió vitícola de Codorníu, S.A.
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) l’entrevista
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Es dedica a la coordinació de la divisió vitícola 
de Codorníu a Espanya. Quins tipus o models de 
maquinària de tractaments fitosanitaris usen en 
les seves vinyes? Per què aquests i no d’altres?

Utilitzem polvoritzadors hidràulics, polvoritzadors 
hidropneumàtics, atomitzadors especialitzats en el 
tractaments fitosanitaris de la vinya, amb algunes 
variants respecte als atomitzadors normals, i també 
empolsadors. Els hem escollit, bàsicament, per temes 
d’eficiència (quantitat de líquid que s’acaba dipositant 
sobre el cultiu, respecte a la quantitat de líquid que 
surt de la màquina). Són equips especialitzats per al 
tractament de vinyes. 
 
El que volem és que hi hagi el mínim de deriva possible 
i la màxima cobertura de la planta, en aquest cas de la 
vinya. També busquem l’eficiència energètica, ja que 
són màquines que et poden fer dues o tres files alhora 
en comptes de fer-ne una, amb la qual cosa t’estalvies 
de passar la meitat de vegades per la vinya, així com 
eficiència en el cost. Normalment són màquines amb 
gran format, en el que minimitzen els temps morts i 
maximitzen les operacions a camp. 
 
“És important l’educació i la transferència tec-
nològica perquè l’agricultor sàpiga calibrar bé 

els equips, aplicar la dosi justa i necessària de 
producte, i que aquest arribi bé a la planta, sense 
deriva ni contaminació ambiental”.
 
Creu que la legislació vigent sobre la maquinà-
ria fitosanitària és suficient per al manteniment i 
correcte funcionament dels aparells? 

La legislació marca uns mínims i si no recordo ma-
lament cada quatre o cinc anys s’ha de passar una 
inspecció de la màquina però si has d’esperar aquest 
temps perquè la teva màquina estigui en condicions 
òptimes de funcionament pot ser un desastre. 
En aquest sentit, és important la sensibilització, l’edu-
cació i la transferència tecnològica perquè l’agricultor 
sàpiga calibrar bé els equips, aplicar la dosi justa i ne-
cessària de producte,i que aquest arribi bé a la planta 
sense deriva ni contaminació ambiental. És més un 
problema d’educació que de legislació. 
 
Respecte al bon manteniment dels equips fito-
sanitaris, quines són les normes bàsiques a tenir 
en compte? 

Per una banda, totes aquelles relacionades amb la 
seguretat al treball, és a dir, les proteccions, preses 
de força, mànegues i tots aquells elements que poden 
ser perillosos per al propi usuari. Després, tots aquells 
elements que estan lligats a un bon tractament: calibrar 
bé la màquina, ajustar-la perquè no hi hagi fugues, fer 
una bona neteja després d’acabar cada tractament, 
ajustar bé les dosis segons les necessitats del cultiu i 
unes bones pràctiques bàsiques agrícoles. 
 
En aquest aspecte, s’ha avançat a nivell de co-
municació i prevenció de riscos?

Aquí tinc poc marge per opinar perquè només conec 
la nostra empresa i en aquest cas això ens ho prenem 
molt seriosament. A part de la sensibilització que tenim 
estem registrats en producció integrada, la qual cosa 
ens obliga a una sèrie de requeriments i procediments 
normals de prevenció de riscos en totes les màquines.
 
També tenim el nostre protocol intern de prevenció 
de riscos, que va lligat a qualsevol maquinària, ja sigui 
agrícola o de bodega. Cada màquina té la seva fitxa de 
prevenció i el manual de seguiment i control. 
  
“Les noves tecnologies, com la teledetecció o els 
calibratges automàtics, ajuden però si no es té 
el nivell tècnic suficient per fer-les servir també 
confonen. A vegades pots recolzar-te molt en 
aquestes tècniques i en comptes d’anar a millor 
vas a pitjor”.
  
Actualment estan sorgint moltes tecnologies 
de teledetecció i altres tècniques fitosanitàries, 
però considera que hi ha un bon nivell de trans-
ferència tecnològica des dels laboratoris o em-
preses que les creen envers l’agricultor? 

És difícil dir perquè a vegades ens perdem en aquests 
accessoris molt cridaners quan fallem en el més 

elemental. Per fer un bon tractament i calibratge no 
calen grans tecnologies. És més una qüestió de co-
neixement, de professionalitat del pagès, que no pas 
disposar d’eines sofisticades.
 
Les noves tecnologies, com la teledetecció o els ca-
libratges automàtics, ajuden però si no es té el nivell 
tècnic suficient per fer-les servir també confonen. A 
vegades pots recolzar-te molt en aquestes tècniques 
i en comptes d’anar a millor vas a pitjor, ja que confies 
en elles en excés. 
  
“Cada vegada tenim màquines més precises, més 
eficients,que consumeixen menys energia, que 
són més ràpides, que poden tractar una superfície 
en la meitat de temps, que tenen menys pèrdua 
per deriva i estan més orientades al cultiu i al 
medi ambient”.
 
Quines noves tecnologies utilitza Codorníu?

Nosaltres hem utilitzat moltes d’aquestes eines en les 
nostres màquines. De fet, tenim ja moltes que van equi-
pades amb GPS i fan l’ajustament automàtic de la dosi 
segons les situacions establertes en cada parcel·la. 
Però és més important ser conscients que s’està fent 
un bon tractament i que la dosi aplicada s’ajusta a 
la que teòricament havies d’aplicar que no disposar 
d’aquestes tecnologies. 
 
La realitat d’un sector tan afectat econòmica-
ment com l’agrícola frena el progrés de la mo-
dernització de la maquinària fitosanitària? 

Crec que passa el contrari. Cada vegada hi ha més 
gent que se n’adona que tenir màquines molt eficients 
és molt car i que has de tenir una superfície molt gran 
per amortitzar la seva inversió. Per això ha aparegut 
la figura de les empreses de servei que tenen un nivell 
tecnològic i de màquines eficients. Crec que la crisi 
està portant a això, la gent no compra les màquines 
però, en canvi, lloga l’aplicació a aquestes empreses 
que poden donar un bon servei a costos més baixos.
 
La maquinària plaguicida actual és compatible 
amb la sostenibilitat i el respecte al medi am-
bient?

Cada vegada tenim màquines més precises, més efi-
cients, que consumeixen menys energia, que són més 
ràpides, que poden tractar una superfície en la meitat 
de temps, que tenen menys pèrdua per deriva i estan 
més orientades al cultiu i al medi ambient. 
 
Una cosa va lligada amb l’altra, si tens una màquina 
que és respectuosa amb el medi ambient, a la vegada 
és més econòmica i eficient, és a dir, si el producte fito-
sanitari que tu vols aplicar en el teu cultiu només va al 
cultiu i no a l’entorn, estàs aconseguint la mateixa eficà-
cia de control amb menys fitosanitari i sense impactar 
en el medi. Si, a més, aquesta màquina pot tractar 
a vuit quilòmetres per hora i tres files alhora, l’estalvi 
serà màxim. Cada vegada tenim millors màquines en el 
mercat que ens permeten millorar de forma continuada.

La maquinària fitosanitària és una eina 

indispensable per mantenir el bon estat 

dels conreus i prevenir-los de malalties. 

Escollir el producte adequat, aplicar la 

dosi necessària, regular correctament 

la màquina i evitar al màxim la deriva 

són alguns dels aspectes fonamentals 

per al bon funcionament d’aquest tipus 

de maquinària i alhora una manera de 

reduir costos i d’evitar la contaminació 

mediambiental.

Per aquest motiu, hem entrevistat a Joan 

Esteve Julià, director tècnic de la divisió 

vitícola de Codorníu, S.A. perquè ens ex-

pliqui quines tècniques i maquinària fan 

servir a les seves vinyes, quines normes 

bàsiques cal tenir en compte a l’hora 

d’utilitzar-les i conèixer la seva visió so-

bre la legislació vigent i la transferència 

tecnològica en aquest camp. 

“ÉS IMPORTANT LA TRANSFERèNCIA TECNOLòGICA PERQUè 
L’AGRICULTOR SÀPIGA CALIBRAR BÉ ELS EQUIPS I QUE EL 
PRODUCTE ARRIBI A LA PLANTA SENSE DERIVA NI CONTAMINACIÓ”

Extracte  de l’entrevista publicada a Ruralcat

Joan Esteve Julià 
Director tècnic de la divisió vitícola de Codorníu, S.A.
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) l’entrevista
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Els cereals d’hivern constitueixen un sector es-

tratègic i de gran transcendència a Catalunya,  

ocupant una  superfície superior a les 300.000 

Ha.,  principalment de blat, ordi i civada.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM),  conscient de 

la importància d’aquest sector i dels canvis con-

tinus als quals està sotmès,  ha confeccionat el 

present Dossier Tècnic, específic d’aquest grup de 

cultius, amb la finalitat de transferir als agricultors 

les darreres novetats. 

Aquest Dossier Tècnic compta amb 3 articles: 

“Varietats de cereal d’hivern. Recomanacions 

per a la campanya 2011-12”,  “El problema de 

l’espiga dreta de l’ordi a Catalunya” i “Sensibi-

litat als herbicides de les noves varietats”, i ha 

estat elaborat per especialistes de la Universitat, 

de l’IRTA i de la Direcció General d’Agricultura i 

Ramaderia del DAAM.

En una agricultura cada cop més competitiva i 

racional, els assajos de varietats i la seva difusió 

són fonamentals per garantir la productivitat de les 

explotacions agrícoles. En aquest sentit,  són una 

eina bàsica per conèixer l’adaptació del material 

vegetal al seu entorn més immediat mitigant, de 

retruc,  els efectes negatius d’una deficient pla-

nificació. Al fil d’aquesta reflexió, i amb caràcter 

general,  cal insistir en la importància de l’ús de 

llavor de qualitat en el moment de la sembra. Els 

especialistes de l’IRTA presenten els resultats i les 

recomanacions que són fruit d’aquests assajos.

Des de fa uns anys, molts productors d’ordi de 

secà de les comarques centrals i occidentals de 

Catalunya estan patint un increment en el nombre 

d’espigues sense gra o d’espigues buides en les 

seves parcel·les. Aquesta alteració s’ha denomi-

nat espiga dreta de l’ordi. En aquest article es 

pretén situar aquesta problemàtica a Catalunya 

a través de la informació recopilada i de les ac-

cions portades a terme pels tècnics del DAAM, 

de l’IRTA, dels tècnics de les ADV i pels tècnics 

del sector que treballen en l’àmbit dels cultius 

extensius a Catalunya. 

La sensibilitat als herbicides de les noves varietats 

de cereals d’hivern també és un tema destacat, 

per la qual cosa s’ha inclòs en aquest Dossier 

tècnic. Cal tenir en compte que el control de les 

males herbes en els conreus de cereal constitu-

eix, juntament amb la fertilització i l’elecció del 

material vegetal, una de les operacions bàsiques 

d’aquests cultius.  La finalitat de l’article és do-

nar a conèixer la sensibilitat als herbicides de les 

noves varietats de cereal d’hivern, a partir dels 

estudis i experiències realitzats per la Unitat de 

Malherbologia del Servei de Sanitat Vegetal i 

l’IRTA.

Finalment  vull mostrar la meva satisfacció pel bon 

treball desenvolupat pels tècnics del DAAM i de 

l’IRTA, les Universitats i les ADV que treballen de 

forma conjunta per tal d’aconseguir l’optimització 

de les produccions cerealícoles  al nostre territori, 

adaptant-les a les exigències de la nova PAC i a 

Directives fonamentals, com la d’ús sostenible de 

productes fitosanitaris.  També vull expressar el 

meu desig perquè aquest nou Dossier Tècnic sigui 

del màxim interès i utilitat per a tots els productors 

de cereals d’hivern de Catalunya.
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01 Introducció

La superfície de cereals d’hivern (blat, ordi, 

civada i sègol) a Catalunya durant la campa-

nya 2010-2011 es preveu que haurà estat de 

292.369 ha, segons les dades avançades pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM). D’acord amb 

les dades definitives del DAAM corresponents 

a la campanya 2008-2009, les espècies cere-

alícoles que van tenir una superfície sembra-

da més gran van ser l’ordi (62 %) i el blat tou 

(27 %), (figura 1). També va ser destacable la 

superfície dedicada a la civada, amb 28.054 

ha, que representa el 9 % del total. El triticale 

i el sègol són, ara per ara, els cereals d’hivern 

menys importants. 

VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN.
NOVETATS I RECOMANACIONS PER A 
LA CAMPANYA 2011-2012

Foto 1. Durant aquesta campanya s’han produït danys per fred hivernal en moltes sembres 
primerenques de les comarques interiors. Les varietats més afectades han estat les de tipus 
alternatiu o de primavera. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.

Ordi 
62 %

Civada 
9 %

Triticale 
2 % Sègol

0 %
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27%

Figura 1. Distribució per espècies (%), respecte a la superfície total cultivada de cereals d’hivern a Catalunya. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM).

Foto 2. Camp d’assaig de varietats a la zona de secans semifrescals de Catalunya. Campanya 2010-11. 
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Els cereals d’hivern constitueixen un sector es-

tratègic i de gran transcendència a Catalunya,  

ocupant una  superfície superior a les 300.000 

Ha.,  principalment de blat, ordi i civada.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM),  conscient de 

la importància d’aquest sector i dels canvis con-

tinus als quals està sotmès,  ha confeccionat el 

present Dossier Tècnic, específic d’aquest grup de 

cultius, amb la finalitat de transferir als agricultors 

les darreres novetats. 

Aquest Dossier Tècnic compta amb 3 articles: 

“Varietats de cereal d’hivern. Recomanacions 

per a la campanya 2011-12”,  “El problema de 

l’espiga dreta de l’ordi a Catalunya” i “Sensibi-

litat als herbicides de les noves varietats”, i ha 

estat elaborat per especialistes de la Universitat, 

de l’IRTA i de la Direcció General d’Agricultura i 

Ramaderia del DAAM.

En una agricultura cada cop més competitiva i 

racional, els assajos de varietats i la seva difusió 

són fonamentals per garantir la productivitat de les 

explotacions agrícoles. En aquest sentit,  són una 

eina bàsica per conèixer l’adaptació del material 

vegetal al seu entorn més immediat mitigant, de 

retruc,  els efectes negatius d’una deficient pla-

nificació. Al fil d’aquesta reflexió, i amb caràcter 

general,  cal insistir en la importància de l’ús de 

llavor de qualitat en el moment de la sembra. Els 

especialistes de l’IRTA presenten els resultats i les 

recomanacions que són fruit d’aquests assajos.

Des de fa uns anys, molts productors d’ordi de 

secà de les comarques centrals i occidentals de 

Catalunya estan patint un increment en el nombre 

d’espigues sense gra o d’espigues buides en les 

seves parcel·les. Aquesta alteració s’ha denomi-

nat espiga dreta de l’ordi. En aquest article es 

pretén situar aquesta problemàtica a Catalunya 

a través de la informació recopilada i de les ac-

cions portades a terme pels tècnics del DAAM, 

de l’IRTA, dels tècnics de les ADV i pels tècnics 

del sector que treballen en l’àmbit dels cultius 

extensius a Catalunya. 

La sensibilitat als herbicides de les noves varietats 

de cereals d’hivern també és un tema destacat, 

per la qual cosa s’ha inclòs en aquest Dossier 

tècnic. Cal tenir en compte que el control de les 

males herbes en els conreus de cereal constitu-

eix, juntament amb la fertilització i l’elecció del 

material vegetal, una de les operacions bàsiques 

d’aquests cultius.  La finalitat de l’article és do-

nar a conèixer la sensibilitat als herbicides de les 

noves varietats de cereal d’hivern, a partir dels 

estudis i experiències realitzats per la Unitat de 

Malherbologia del Servei de Sanitat Vegetal i 

l’IRTA.

Finalment  vull mostrar la meva satisfacció pel bon 

treball desenvolupat pels tècnics del DAAM i de 

l’IRTA, les Universitats i les ADV que treballen de 

forma conjunta per tal d’aconseguir l’optimització 

de les produccions cerealícoles  al nostre territori, 

adaptant-les a les exigències de la nova PAC i a 

Directives fonamentals, com la d’ús sostenible de 

productes fitosanitaris.  També vull expressar el 

meu desig perquè aquest nou Dossier Tècnic sigui 

del màxim interès i utilitat per a tots els productors 

de cereals d’hivern de Catalunya.
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01 Introducció

La superfície de cereals d’hivern (blat, ordi, 

civada i sègol) a Catalunya durant la campa-

nya 2010-2011 es preveu que haurà estat de 

292.369 ha, segons les dades avançades pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM). D’acord amb 

les dades definitives del DAAM corresponents 

a la campanya 2008-2009, les espècies cere-

alícoles que van tenir una superfície sembra-

da més gran van ser l’ordi (62 %) i el blat tou 

(27 %), (figura 1). També va ser destacable la 

superfície dedicada a la civada, amb 28.054 

ha, que representa el 9 % del total. El triticale 

i el sègol són, ara per ara, els cereals d’hivern 

menys importants. 

VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN.
NOVETATS I RECOMANACIONS PER A 
LA CAMPANYA 2011-2012

Foto 1. Durant aquesta campanya s’han produït danys per fred hivernal en moltes sembres 
primerenques de les comarques interiors. Les varietats més afectades han estat les de tipus 
alternatiu o de primavera. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Figura 1. Distribució per espècies (%), respecte a la superfície total cultivada de cereals d’hivern a Catalunya. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM).

Foto 2. Camp d’assaig de varietats a la zona de secans semifrescals de Catalunya. Campanya 2010-11. 
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Les comarques que tenen una superfície més 

gran de cereals d’hivern són la Noguera i la 

Segarra, amb més de 40.000 ha cadascuna, 

principalment d’ordi. Altres comarques amb una 

gran dedicació cerealícola són l’Urgell, el Segrià, 

l’Anoia, el Bages, l’Alt Empordà, la Conca de 

Barberà, el Solsonès, Osona i el Pallars Jussà.

Un dels fets més destacables d’aquesta campa-

nya és el preu de venda dels cereals en la recol-

lecció, un dels més alts dels darrers anys (figura 

2). Aquests són més alts que els percebuts en 

el moment de la recol·lecció (juliol i agost) de la 

campanya 2007-2008 (amb l’excepció de la ci-

vada), tot i que no arriben als valors aconseguits 

en el període comprès entre les recol·leccions de 

les campanyes 2006-2007 i 2007-2008 (mesos 

del setembre del 2007 a l’abril del 2008). 

La meteorologia de la campanya 2010-2011 

s’ha caracteritzat per una pluviometria inferior 

a l’habitual  des de novembre fins a finals de 

març (figures 3 i 4), sobretot en les zones nor-

malment més seques. Les pluges del mes de 

març han permès la recuperació del cereal, tot 

i que en les zones més àrides han arribat tard 

i els rendiments s’han vist afectats de manera 

negativa.  Durant els mesos de juny i de juliol, 

s’han registrat precipitacions superiors a les nor-

mals, que han dificultat i retardat la recol·lecció 

en algunes comarques.

En la major part de secans interiors hi ha hagut 

una setmana seguida amb unes temperatures 

molt baixes, que han provocat danys per fred en 

alguns sembrats d’ordi, gairebé exclusivament 

de tipus alternatiu o de primavera sembrats a la 

tardor. Les temperatures de la primavera, sobre-

tot durant l’abril i el maig, han estat superiors a la 

mitjana plurianual en algunes zones productores. 

En aquestes, s’hi ha observat un avançament 

del cicle del cereal i, en alguns casos, de la data 

de recol·lecció.

Un dels fets més destacables 

d’aquesta campanya

és el preu de venda dels 

cereals en la recol·lecció, 

un dels més alts 

dels darrers anys.
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Figura 2. Evolució del preu de venda del blat tou, de l’ordi i de la civada (elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM de l’any 2011).
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Figura 3. Temperatura mitjana i pluviometria durant la campanya 2010-2011 a la zona dels secans àrids i semiàrids, respecte a la 
sèrie històrica de la zona   (elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) dels observato-
ris de Vallfogona de Balaguer (la Noguera), Sant Martí de Riucorb (l’Urgell) i el Canós (la Segarra)).
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02 Blat tou

Les dades avançades pel DAAM durant el 2011 

indiquen una superfície de blat tou a Catalunya 

de 97.025 ha, fet que representa un increment 

respecte a les dues campanyes anteriors. Con-

tinua essent el segon cereal d’hivern amb més 

superfície sembrada, després de l’ordi. La seva 

importància relativa és més gran principalment 

en les comarques amb una major pluviometria, 

al nord (Osona, el Solsonès i el Pallars Jussà) 

i a l’est (el Vallès Oriental, el Gironès, el Pla de 

l’Estany, l’ Alt Empordà i el Baix Empordà), (fi-

gura 5). La seva distribució inclou tant les zones 

amb hiverns freds i moderadament freds (secans 

frescals i semifrescals de l’interior de Catalunya), 

més indicades per a varietats de cicle llarg en 

sembres de finals d’octubre i de novembre, com 

les zones amb hiverns temperats i moderada-

ment temperats (Girona litoral i regadius de Llei-

da), més indicades per a varietats de cicle curt 

en sembres a partir de mitjans de novembre i 

fins a finals de desembre.

02.01 Blat tou de cicle llarg

Les varietats de blat tou adaptades a sembres 

primerenques, a partir de mitjans d’octubre i 

durant tot el novembre, s’han assajat a les 

comarques fredes i moderadament fredes de 

l’interior de Catalunya, amb una pluviometria 

mitjana (secans semifrescals) i elevada (secans 

frescals) i, també, a les comarques que tenen 

uns hiverns més moderats de l’interior de Giro-

na. En aquesta campanya, s’han establert les 

localitats d’assaig següents: Calaf (secans semi-

frescals), Solsona i Vic (secans frescals) i Caldes 

de Malavella (Girona interior). La major part de 

les varietats assajades són de tipus hivernal, si 

bé, en aquestes darreres campanyes, se n’estan 

introduint algunes amb una certa alternativitat. 

05

El blat tou continua essent 

el segon cereal d’hivern amb 

més superfície sembrada, 

després de l’ordi. 

Foto 3. Assaig d’avaluació de varietats d’ordi. Calaf (l’Anoia) 2011. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Les comarques que tenen una superfície més 

gran de cereals d’hivern són la Noguera i la 

Segarra, amb més de 40.000 ha cadascuna, 

principalment d’ordi. Altres comarques amb una 

gran dedicació cerealícola són l’Urgell, el Segrià, 

l’Anoia, el Bages, l’Alt Empordà, la Conca de 

Barberà, el Solsonès, Osona i el Pallars Jussà.

Un dels fets més destacables d’aquesta campa-

nya és el preu de venda dels cereals en la recol-

lecció, un dels més alts dels darrers anys (figura 

2). Aquests són més alts que els percebuts en 

el moment de la recol·lecció (juliol i agost) de la 

campanya 2007-2008 (amb l’excepció de la ci-

vada), tot i que no arriben als valors aconseguits 

en el període comprès entre les recol·leccions de 

les campanyes 2006-2007 i 2007-2008 (mesos 

del setembre del 2007 a l’abril del 2008). 

La meteorologia de la campanya 2010-2011 

s’ha caracteritzat per una pluviometria inferior 

a l’habitual  des de novembre fins a finals de 

març (figures 3 i 4), sobretot en les zones nor-

malment més seques. Les pluges del mes de 

març han permès la recuperació del cereal, tot 

i que en les zones més àrides han arribat tard 

i els rendiments s’han vist afectats de manera 

negativa.  Durant els mesos de juny i de juliol, 

s’han registrat precipitacions superiors a les nor-

mals, que han dificultat i retardat la recol·lecció 

en algunes comarques.

En la major part de secans interiors hi ha hagut 

una setmana seguida amb unes temperatures 

molt baixes, que han provocat danys per fred en 

alguns sembrats d’ordi, gairebé exclusivament 

de tipus alternatiu o de primavera sembrats a la 

tardor. Les temperatures de la primavera, sobre-

tot durant l’abril i el maig, han estat superiors a la 

mitjana plurianual en algunes zones productores. 

En aquestes, s’hi ha observat un avançament 

del cicle del cereal i, en alguns casos, de la data 

de recol·lecció.

Un dels fets més destacables 

d’aquesta campanya

és el preu de venda dels 

cereals en la recol·lecció, 

un dels més alts 

dels darrers anys.
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Figura 2. Evolució del preu de venda del blat tou, de l’ordi i de la civada (elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM de l’any 2011).
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02 Blat tou

Les dades avançades pel DAAM durant el 2011 

indiquen una superfície de blat tou a Catalunya 

de 97.025 ha, fet que representa un increment 

respecte a les dues campanyes anteriors. Con-

tinua essent el segon cereal d’hivern amb més 

superfície sembrada, després de l’ordi. La seva 

importància relativa és més gran principalment 

en les comarques amb una major pluviometria, 

al nord (Osona, el Solsonès i el Pallars Jussà) 

i a l’est (el Vallès Oriental, el Gironès, el Pla de 

l’Estany, l’ Alt Empordà i el Baix Empordà), (fi-

gura 5). La seva distribució inclou tant les zones 

amb hiverns freds i moderadament freds (secans 

frescals i semifrescals de l’interior de Catalunya), 

més indicades per a varietats de cicle llarg en 

sembres de finals d’octubre i de novembre, com 

les zones amb hiverns temperats i moderada-

ment temperats (Girona litoral i regadius de Llei-

da), més indicades per a varietats de cicle curt 

en sembres a partir de mitjans de novembre i 

fins a finals de desembre.

02.01 Blat tou de cicle llarg

Les varietats de blat tou adaptades a sembres 

primerenques, a partir de mitjans d’octubre i 

durant tot el novembre, s’han assajat a les 

comarques fredes i moderadament fredes de 

l’interior de Catalunya, amb una pluviometria 

mitjana (secans semifrescals) i elevada (secans 

frescals) i, també, a les comarques que tenen 

uns hiverns més moderats de l’interior de Giro-

na. En aquesta campanya, s’han establert les 

localitats d’assaig següents: Calaf (secans semi-

frescals), Solsona i Vic (secans frescals) i Caldes 

de Malavella (Girona interior). La major part de 

les varietats assajades són de tipus hivernal, si 

bé, en aquestes darreres campanyes, se n’estan 

introduint algunes amb una certa alternativitat. 

05

El blat tou continua essent 

el segon cereal d’hivern amb 

més superfície sembrada, 

després de l’ordi. 

Foto 3. Assaig d’avaluació de varietats d’ordi. Calaf (l’Anoia) 2011. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Figura 5. Superfície de cultiu de blat tou respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
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A la figura 6 es presenten els resultats produc-

tius de les varietats assajades durant les quatre, 

les tres i les dos darreres campanyes als secans 

semifrescals. Després de quatre anys d’as-

saigs, han destacat en aquesta zona BUENO, 

GARCIA, PALEDOR, EXOTIC, CCB INGENIO i 

AGUILA, totes elles amb uns rendiments que 

han superat de manera significativa el testimoni 

SOISSONS. Amb tres anys d’assaigs, SOLLA-

RIO i BANDERA han mostrat un nivell productiu 

similar a les anteriors. 

La figura 7 exposa els resultats productius de 

les varietats de blat tou de cicle llarg a les zones 

més frescals de l’interior de Catalunya. Han des-

tacat EXOTIC, NOGAL, ANDELOS, PALEDOR, 

INNOV, AGUILA, GARCIA, BUENO i CCB IN-

06

Foto 4. Visita als assaigs d’avaluació de noves varietats de cereal d’hivern. Jornada Intercomarcal sobre Cultius Herbacis 2011. 
Calaf (l’Anoia). Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 6. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.
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Foto 5. Enguany s’ofereixen resultats sobre avaluació de 
varietats híbrides de sègol. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 6. Camp d’assaig de varietats a la Tallada d’Empordà (el 
Baix Empordà). Campanya 2010-11.  Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 7. Assaig d’avaluació de varietats de blat en sembra de 
tardor. Vic (Osona). Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.
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Figura 7. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als secans frescals de l’interior de Catalunya.
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A la figura 6 es presenten els resultats produc-

tius de les varietats assajades durant les quatre, 

les tres i les dos darreres campanyes als secans 

semifrescals. Després de quatre anys d’as-

saigs, han destacat en aquesta zona BUENO, 

GARCIA, PALEDOR, EXOTIC, CCB INGENIO i 

AGUILA, totes elles amb uns rendiments que 

han superat de manera significativa el testimoni 

SOISSONS. Amb tres anys d’assaigs, SOLLA-

RIO i BANDERA han mostrat un nivell productiu 

similar a les anteriors. 

La figura 7 exposa els resultats productius de 

les varietats de blat tou de cicle llarg a les zones 

més frescals de l’interior de Catalunya. Han des-

tacat EXOTIC, NOGAL, ANDELOS, PALEDOR, 

INNOV, AGUILA, GARCIA, BUENO i CCB IN-

06

Foto 4. Visita als assaigs d’avaluació de noves varietats de cereal d’hivern. Jornada Intercomarcal sobre Cultius Herbacis 2011. 
Calaf (l’Anoia). Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Foto 5. Enguany s’ofereixen resultats sobre avaluació de 
varietats híbrides de sègol. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 6. Camp d’assaig de varietats a la Tallada d’Empordà (el 
Baix Empordà). Campanya 2010-11.  Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 7. Assaig d’avaluació de varietats de blat en sembra de 
tardor. Vic (Osona). Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.
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Figura 7. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als secans frescals de l’interior de Catalunya.
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08

GENIO, amb els rendiments més elevats. Totes 

aquestes varietats han presentat unes produc-

cions més altes que el testimoni SOISSONS. 

De forma similar als resultats obtinguts en els 

secans semifrescals, amb tres anys d’assaigs, 

ha destacat el potencial productiu de BANDERA 

i SOLLARIO. 

A les comarques interiors de Girona, els rendi-

ments productius d’algunes de les noves varie-

tats també han superat de manera significativa 

el testimoni SOISSONS. Les varietats AGUILA, 

BOTTICELLI, EXOTIC, NOGAL, CCB INGENIO, 

INOUI, BUENO, GARCIA, INNOV i PALEDOR 

han format el grup que ha mostrat els  rendi-

ments més grans. Amb els resultats de tres anys 

d’assaigs, cal esmentar BANDERA, SOLLARIO, 

AREZZO i PREMIO (figura 8). 
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni SOISSONS.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 8. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.

Foto 8. Diferents estadis de precocitat en varietats d’ordi. La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). 2011 Autor: IRTA Mas Badia.
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De l’anàlisi conjunta del comportament de les 

varietats de blat tou de cicle llarg a les tres zones 

agroclimàtiques (secans semifrescals, secans 

frescals i secans de l’interior de Girona), es po-

den deduir les varietats que han presentat una 

adaptació global millor als diferents ambients. 

Entre les que s’han assajat durant les quatre 

darreres campanyes, han estat AGUILA, BUE-

NO, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA i PALE-

DOR, i entre les que s’han assajat durant tres 

campanyes, BANDERA i SOLLARIO.

A la taula 1 es poden observar les característi-

ques agronòmiques principals  de les varietats 

avaluades. Entre aquestes, n’hi ha que tenen 

l’espiga amb aresta (AREZZO, BANDERA, BO-

KARO, BOTTICELLI, CCB INGENIO, EXOTIC, 

Foto 9. Assaig d’avaluació de varietats de blat en sembra de tardor. Vic (Osona). Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.

Taula 1. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle llarg. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA SEPTÒRIA ROVELL 
BRU

AGUILA AGRAR 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Mitjana Mitjana Mitjà

ANDELOS LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjà

AREZZO RAGT IBÉRICA Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Alta Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt a molt alt

BANDERA
S.A. MARISA Amb aresta Molt precoç

Mig 
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Alta
Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Alt

BOKARO S.A. MARISA Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana Alta Baixa a mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Alt

BOTTICELLI LIMAGRAIN 
IBÈRICA

Amb aresta Precoç a mitjà Mig hivern Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt a Molt alt

BUENO KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà Hivern Baixa a 
mitjana

Alta Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà

CCB INGENIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana a 
alta

Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

EXOTIC DISASEM Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Mitjana Baixa Baixa Mitjà a alt

GARCIA AGRUSA Sense aresta Mitjà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana Baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjà

INNOV KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Baixa a 
mitjana

Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjà

INOUI AGRAR 
SEMILLAS

Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Alta

Baixa a 
mitjana

Alta Mitjà a alt

NOGAL S.A. MARISA Amb aresta Precoç a mitjà Mig hivern Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt

PALEDOR AGRUSA Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Alta Alta Mitjana a alta
Mitjana a 

alta
Mitjà a alt

PREMIO AGROSA Amb aresta Tardà Hivern Mitjana Alta Mitjana Mitjana a alta Mitjana Mitjà a alt

SOISSONS AGRUSA Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Mitjana Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alt

SOLLARIO SEMILLAS 
CAUSSADE

Sense aresta Mitjà Hivern Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baixa Alt
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GENIO, amb els rendiments més elevats. Totes 

aquestes varietats han presentat unes produc-

cions més altes que el testimoni SOISSONS. 

De forma similar als resultats obtinguts en els 

secans semifrescals, amb tres anys d’assaigs, 

ha destacat el potencial productiu de BANDERA 

i SOLLARIO. 

A les comarques interiors de Girona, els rendi-

ments productius d’algunes de les noves varie-

tats també han superat de manera significativa 

el testimoni SOISSONS. Les varietats AGUILA, 

BOTTICELLI, EXOTIC, NOGAL, CCB INGENIO, 

INOUI, BUENO, GARCIA, INNOV i PALEDOR 

han format el grup que ha mostrat els  rendi-

ments més grans. Amb els resultats de tres anys 

d’assaigs, cal esmentar BANDERA, SOLLARIO, 

AREZZO i PREMIO (figura 8). 
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni SOISSONS.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 8. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.

Foto 8. Diferents estadis de precocitat en varietats d’ordi. La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). 2011 Autor: IRTA Mas Badia.
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De l’anàlisi conjunta del comportament de les 

varietats de blat tou de cicle llarg a les tres zones 

agroclimàtiques (secans semifrescals, secans 

frescals i secans de l’interior de Girona), es po-

den deduir les varietats que han presentat una 

adaptació global millor als diferents ambients. 

Entre les que s’han assajat durant les quatre 

darreres campanyes, han estat AGUILA, BUE-

NO, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA i PALE-

DOR, i entre les que s’han assajat durant tres 

campanyes, BANDERA i SOLLARIO.

A la taula 1 es poden observar les característi-

ques agronòmiques principals  de les varietats 

avaluades. Entre aquestes, n’hi ha que tenen 

l’espiga amb aresta (AREZZO, BANDERA, BO-

KARO, BOTTICELLI, CCB INGENIO, EXOTIC, 

Foto 9. Assaig d’avaluació de varietats de blat en sembra de tardor. Vic (Osona). Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.

Taula 1. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle llarg. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA SEPTÒRIA ROVELL 
BRU

AGUILA AGRAR 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Mitjana Mitjana Mitjà

ANDELOS LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjà

AREZZO RAGT IBÉRICA Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Alta Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt a molt alt

BANDERA
S.A. MARISA Amb aresta Molt precoç

Mig 
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Alta
Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Alt

BOKARO S.A. MARISA Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana Alta Baixa a mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Alt

BOTTICELLI LIMAGRAIN 
IBÈRICA

Amb aresta Precoç a mitjà Mig hivern Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt a Molt alt

BUENO KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà Hivern Baixa a 
mitjana

Alta Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà

CCB INGENIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana a 
alta

Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

EXOTIC DISASEM Amb aresta Mitjà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Mitjana Baixa Baixa Mitjà a alt

GARCIA AGRUSA Sense aresta Mitjà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana Baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjà

INNOV KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Baixa a 
mitjana

Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjà

INOUI AGRAR 
SEMILLAS

Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana
Mitjana a 

alta
Alta

Baixa a 
mitjana

Alta Mitjà a alt

NOGAL S.A. MARISA Amb aresta Precoç a mitjà Mig hivern Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt

PALEDOR AGRUSA Sense aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Alta Alta Mitjana a alta
Mitjana a 

alta
Mitjà a alt

PREMIO AGROSA Amb aresta Tardà Hivern Mitjana Alta Mitjana Mitjana a alta Mitjana Mitjà a alt

SOISSONS AGRUSA Amb aresta Mitjà a tardà Hivern Mitjana a 
alta

Mitjana Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alt

SOLLARIO SEMILLAS 
CAUSSADE

Sense aresta Mitjà Hivern Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baixa Alt
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INOUI, NOGAL, PREMIO i SOISSONS). La ma-

joria de les varietats s’han caracteritzat per un 

cicle del tot hivernal, amb l’excepció de BANDE-

RA, BOTTICELLI i NOGAL, que han mostrat una 

certa alternativitat. Aquestes també han estat les 

varietats que han tingut una data d’espigat més 

precoç. Al contrari, la varietat amb un cicle més 

llarg ha estat PREMIO.

Les varietats que han tingut més problemes 

d’ajagut han estat CCB INGENIO i NOGAL. 

En aquesta darrera, l’ajagut ha estat causat en 

alguns casos per l’atac de malalties del peu. 

Els blats més susceptibles a la cendrosa han 

estat ANDELOS, AREZZO, BOKARO i GARCIA, 

mentre que els més susceptibles a la septoriosi 

han estat  BOKARO, EXOTIC i GARCIA i els més 

susceptibles al rovell bru, BANDERA, SOLLA-

RIO, ANDELOS i EXOTIC.
Figura 9. Classificació de les varietats de blat tou de cicle llarg en grups en funció de la seva qualitat farinera (W i P/L). Resultats de 
les campanyes de 2006-2007 a 2009-2010. 
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■ Comarques fredes i moderadament fredes de l’interior de Catalunya (secans semifrescals i frescals) i 
més temperades de l’interior de Girona en sembres de mitjans d’octubre i tot el novembre.

•	 Varietats	recomanades: AGUILA, BUENO, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA, PALEDOR, INNOV i NOGAL.  Amb tres anys d’avaluació, 

també destaquen BANDERA i SOLLARIO.

•	 Les varietats BANDERA, BOTTICELLI i NOGAL són les més precoces i mostren un comportament amb una certa alternativitat. Poden 

permetre sembres un xic més tardanes.

•	 BANDERA	i	NOGAL	tenen	una	relativa	susceptibilitat	a	mal	de	peu.	Caldria	evitar	sembrar-les	en	parcel·les	on	s’ha	cultivat	blat	durant	

els darrers anys de forma continuada.

•	 Algunes	varietats	mostren	una	susceptibilitat	elevada	a	malalties	foliars:	ANDELOS,	BOKARO	i	GARCIA,	entre	altres.

•	 Les	varietats	AREZZO	i	BOTTICELLI	presenten	un	pes	hectolítric	molt	elevat.

•	 Varietats	que	destaquen	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Grup 2. Blats de força mitjana a elevada i equilibrats: NOGAL (en ocasions amb valors de força superiors a 300), SOISSONS i CCB 

INGENIO (malgrat que és molt irregular).

- Blats extensibles dels Grups 3 i 4: INNOV, ANDELOS i PALEDOR (els dos darrers amb valors de força baixos).

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE BLAT TOU DE CICLE LLARG

GRUP 4
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Cal destacar els blats BOTTICELLI i AREZZO, 

que han presentat, en la majoria dels casos, un 

pes hectolítric molt elevat.

 

A la figura 9 es mostren les varietats de blat 

tou de cicle llarg classificades segons la norma 

de qualitat dels blats aprovada en el Reial De-

cret 1615/2010, de 7 de desembre. Aquesta 

informació s’ha d’utilitzar amb precaucions, 

perquè la qualitat està molt influenciada per les 

condicions ambientals i de conreu. L’interès de 

moltes varietats per a la indústria farinera està 

condicionat pels seus valors massa elevats en 

la relació entre la tenacitat i l’extensibilitat (rela-

ció P/L). Aquest ha estat el cas de SOLLARIO, 

PREMIO i BANDERA, entre altres. No hi ha cap 

varietat, entre les de cicle llarg assajades, que es 

pugui considerar millorant, si bé la varietat NO-

GAL, en ocasions, pot presentar valors de força 

superiors a 300. Les varietats INNOV, ANDELOS 

i PALEDOR han tingut uns valors baixos de la 

relació P/L, que els poden fer interessants com 

a blats de força baixa a mitjana, però bastant 

extensibles.

02.02 Blat tou de cicle curt

Totes les varietats incloses en els assaigs de blat 

tou de cicle curt són alternatives. Els assaigs 

s’han realitzat en les zones del litoral de Girona 

(la Tallada d’Empordà) i dels regadius de Lleida 

(Gimenells), totes elles amb hiverns temperats 

o moderadament temperats.
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(4 assaigs)
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MASACCIO

Índex productiu respecte a la varietat testimoni GALEON.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 10. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt assajades durant les campanyes de  2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.

Foto 10. Camp experimental d’avaluació d’ordis a la zona interior de Girona. Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.

No hi ha cap varietat, entre les 

de cicle llarg assajades, que es 

pugui considerar millorant, si bé 

la varietat NOGAL, en ocasions, 

pot presentar valors de força 

superiors a 300.
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INOUI, NOGAL, PREMIO i SOISSONS). La ma-

joria de les varietats s’han caracteritzat per un 

cicle del tot hivernal, amb l’excepció de BANDE-

RA, BOTTICELLI i NOGAL, que han mostrat una 

certa alternativitat. Aquestes també han estat les 

varietats que han tingut una data d’espigat més 

precoç. Al contrari, la varietat amb un cicle més 

llarg ha estat PREMIO.

Les varietats que han tingut més problemes 

d’ajagut han estat CCB INGENIO i NOGAL. 

En aquesta darrera, l’ajagut ha estat causat en 

alguns casos per l’atac de malalties del peu. 

Els blats més susceptibles a la cendrosa han 

estat ANDELOS, AREZZO, BOKARO i GARCIA, 

mentre que els més susceptibles a la septoriosi 

han estat  BOKARO, EXOTIC i GARCIA i els més 

susceptibles al rovell bru, BANDERA, SOLLA-

RIO, ANDELOS i EXOTIC.
Figura 9. Classificació de les varietats de blat tou de cicle llarg en grups en funció de la seva qualitat farinera (W i P/L). Resultats de 
les campanyes de 2006-2007 a 2009-2010. 
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■ Comarques fredes i moderadament fredes de l’interior de Catalunya (secans semifrescals i frescals) i 
més temperades de l’interior de Girona en sembres de mitjans d’octubre i tot el novembre.

•	 Varietats	recomanades: AGUILA, BUENO, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA, PALEDOR, INNOV i NOGAL.  Amb tres anys d’avaluació, 

també destaquen BANDERA i SOLLARIO.

•	 Les varietats BANDERA, BOTTICELLI i NOGAL són les més precoces i mostren un comportament amb una certa alternativitat. Poden 

permetre sembres un xic més tardanes.

•	 BANDERA	i	NOGAL	tenen	una	relativa	susceptibilitat	a	mal	de	peu.	Caldria	evitar	sembrar-les	en	parcel·les	on	s’ha	cultivat	blat	durant	

els darrers anys de forma continuada.

•	 Algunes	varietats	mostren	una	susceptibilitat	elevada	a	malalties	foliars:	ANDELOS,	BOKARO	i	GARCIA,	entre	altres.

•	 Les	varietats	AREZZO	i	BOTTICELLI	presenten	un	pes	hectolítric	molt	elevat.

•	 Varietats	que	destaquen	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Grup 2. Blats de força mitjana a elevada i equilibrats: NOGAL (en ocasions amb valors de força superiors a 300), SOISSONS i CCB 

INGENIO (malgrat que és molt irregular).

- Blats extensibles dels Grups 3 i 4: INNOV, ANDELOS i PALEDOR (els dos darrers amb valors de força baixos).

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE BLAT TOU DE CICLE LLARG
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Cal destacar els blats BOTTICELLI i AREZZO, 

que han presentat, en la majoria dels casos, un 

pes hectolítric molt elevat.

 

A la figura 9 es mostren les varietats de blat 

tou de cicle llarg classificades segons la norma 

de qualitat dels blats aprovada en el Reial De-

cret 1615/2010, de 7 de desembre. Aquesta 

informació s’ha d’utilitzar amb precaucions, 

perquè la qualitat està molt influenciada per les 

condicions ambientals i de conreu. L’interès de 

moltes varietats per a la indústria farinera està 

condicionat pels seus valors massa elevats en 

la relació entre la tenacitat i l’extensibilitat (rela-

ció P/L). Aquest ha estat el cas de SOLLARIO, 

PREMIO i BANDERA, entre altres. No hi ha cap 

varietat, entre les de cicle llarg assajades, que es 

pugui considerar millorant, si bé la varietat NO-

GAL, en ocasions, pot presentar valors de força 

superiors a 300. Les varietats INNOV, ANDELOS 

i PALEDOR han tingut uns valors baixos de la 

relació P/L, que els poden fer interessants com 

a blats de força baixa a mitjana, però bastant 

extensibles.

02.02 Blat tou de cicle curt

Totes les varietats incloses en els assaigs de blat 

tou de cicle curt són alternatives. Els assaigs 

s’han realitzat en les zones del litoral de Girona 

(la Tallada d’Empordà) i dels regadius de Lleida 

(Gimenells), totes elles amb hiverns temperats 

o moderadament temperats.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GALEON.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 10. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt assajades durant les campanyes de  2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.

Foto 10. Camp experimental d’avaluació d’ordis a la zona interior de Girona. Campanya 2010-11. Autor: IRTA Mas Badia.

No hi ha cap varietat, entre les 

de cicle llarg assajades, que es 

pugui considerar millorant, si bé 

la varietat NOGAL, en ocasions, 

pot presentar valors de força 

superiors a 300.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni SARINA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 11. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a  2010-2011, als regadius de LLeida.

Taula 2. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA PRECOCITAT 
D’ESPIGAT

TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA SEPTÒRIA ROVELL BRU ROVELL 
GROC

ARTUR 
NICK

AGRUSA
Amb 

aresta
Molt precoç a 

precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta Alta Mitjà

BADIEL
AGROSA

Sense 
aresta

Molt precoç Baixa
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa Baix a mitjà 

GADES RAGT 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Baixa Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Mitjana a alta Mitjà a Alt

GALEON
LIMAGRAIN 

IBÉRICA
Amb 

aresta
Precoç

Molt 
baixa a 
baixa

Alta Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta
Mitjana a 

baixa
Mitjà

GAZUL LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta Mitjana Alt a molt alt

MAPEÑA
IRTA

Amb 
aresta

Precoç Mitjana Baixa Baixa a mitjana Baixa Baixa Mitjà a alt

ODIEL LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa a baixa Mitjana Mitjà

PALESIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Molt baixa a 
baixa

Baixa a mitjana Baixa Mitjà

PEÑALON
IRTA

Amb 
aresta

Molt precoç a 
precoç

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa Mitjana a alta Mitjà

SARINA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense 
aresta

Mitjana Mitjana Mitjana Baixa a mitjana Baixa Molt baixa a baixa Mitjana Mitjà a baix

SENSAS S.A. 
MARISA

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa a baixa Alt a molt alt
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A la figura 10 es mostren els resultats de les vari-

etats de blat tou de cicle curt assajades a la zona 

litoral de Girona corresponents als quatre darrers 

anys. En aquest període han destacat les varietats 

GADES, ARTUR NICK, GALEON i SENSAS. Amb 

tres anys d’assaigs, cal destacar també PALESIO. 

La figura 11 exposa els resultats a la zona dels 

regadius de Lleida. Les varietats més destaca-

bles en quatre anys d’assaigs han estat SEN-

SAS, ODIEL, GADES i el testimoni SARINA. En 

tres anys d’assaigs, també cal fer  esment del 

comportament de BADIEL i PEÑALON. Les 

varietats SENSAS, ODIEL i BADIEL tenen un 

comportament relatiu millor en aquesta zona, 

respecte de les comarques litorals de Girona, 

com a conseqüència de la seva marcada sus-

ceptibilitat al rovell bru (Puccinia recondita), que 

és més freqüent en els ambients gironins.

A la taula 2 s’indiquen les característiques agro-

nòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt. 

BADIEL i SARINA són les úniques que tenen l’es-

piga sense arestes. Les que han tingut una data 

d’espigat més precoç han estat BADIEL, ARTUR 

NICK i PEÑALON; per contra, la més tardana 

ha estat SARINA. La varietat amb una talla més 

baixa ha estat GALEON, mentre que SENSAS ha 

estat la varietat amb una talla més alta.  PALESIO 

ha fet palès una gran susceptibilitat a la cendrosa 

(Blumeria graminis), mentre que BADIEL, ODIEL, 

SARINA i SENSAS han demostrat una gran sus-

ceptibilitat  al rovell bru (Puccinia recondita). Les 

varietats GAZUL i SENSAS han presentat un pes 

hectolítric molt elevat.

Un dels usos més importants del blat tou és 

l’obtenció de farina amb destinació a la industria 

panificadora. Aquesta sol valorar sovint millor les 

varietats amb uns paràmetres de qualitat més 

interessants. En la figura 12 s’exposen les va-

rietats de blat tou de cicle curt classificades en 

grups, segons els seus valors mitjans de força 

(W) i de la relació P/L. Entre aquestes cal des-

tacar les que formen el Grup 1, considerades 

com a blats millorants. Entre elles figuren la va-
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Figura 12. Classificació de les varietats de blat tou de cicle curt en funció de la seva qualitat farinera (W i P/L). Resultats de les 
campanyes 2006-2007 a 2009-2010.

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament 
temperades (Girona litoral i regadiu de Lleida) en sembres de 
mitjans de novembre i de desembre.

•	 Varietats	recomanades:	ARTUR NICK, GADES, GALEON, ODIEL, SARINA i 

SENSAS.

•	 BADIEL,	ODIEL,	SENSAS	i	SARINA són varietats susceptibles al rovell bru 

(Puccinia recondita), fet que pot condicionar-ne la productivitat i el pes hectolítric a 

les comarques litorals de Girona, on aquesta malaltia és més freqüent.

•	 Les varietats més precoces són BADIEL i ARTUR NICK.

•	 GALEON té una planta de talla baixa resistent a l’ajagut. SENSAS mostra una planta 

de talla alta.

•	 El	pes	hectolítric	de	GAZUL i SENSAS és molt elevat.

•	 Varietats	que	destaquen	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Grup 1. Blats millorants: GAZUL, BADIEL i SENSAS. 

- Grups 2, 3 i 4. Blats extensibles: PALESIO, SARINA, ARTUR NICK i ODIEL  

(amb valors de força baixos).
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En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 11. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a  2010-2011, als regadius de LLeida.

Taula 2. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA PRECOCITAT 
D’ESPIGAT

TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA SEPTÒRIA ROVELL BRU ROVELL 
GROC

ARTUR 
NICK

AGRUSA
Amb 

aresta
Molt precoç a 

precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta Alta Mitjà

BADIEL
AGROSA

Sense 
aresta

Molt precoç Baixa
Mitjana a 

alta
Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa Baix a mitjà 

GADES RAGT 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Baixa Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Mitjana a alta Mitjà a Alt

GALEON
LIMAGRAIN 

IBÉRICA
Amb 

aresta
Precoç

Molt 
baixa a 
baixa

Alta Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta
Mitjana a 

baixa
Mitjà

GAZUL LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Alta Mitjana Alt a molt alt

MAPEÑA
IRTA

Amb 
aresta

Precoç Mitjana Baixa Baixa a mitjana Baixa Baixa Mitjà a alt

ODIEL LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa a baixa Mitjana Mitjà

PALESIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Molt baixa a 
baixa

Baixa a mitjana Baixa Mitjà

PEÑALON
IRTA

Amb 
aresta

Molt precoç a 
precoç

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa Mitjana a alta Mitjà

SARINA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense 
aresta

Mitjana Mitjana Mitjana Baixa a mitjana Baixa Molt baixa a baixa Mitjana Mitjà a baix

SENSAS S.A. 
MARISA

Amb 
aresta

Precoç a mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Molt baixa a baixa Alt a molt alt
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A la figura 10 es mostren els resultats de les vari-

etats de blat tou de cicle curt assajades a la zona 

litoral de Girona corresponents als quatre darrers 

anys. En aquest període han destacat les varietats 

GADES, ARTUR NICK, GALEON i SENSAS. Amb 

tres anys d’assaigs, cal destacar també PALESIO. 

La figura 11 exposa els resultats a la zona dels 

regadius de Lleida. Les varietats més destaca-

bles en quatre anys d’assaigs han estat SEN-

SAS, ODIEL, GADES i el testimoni SARINA. En 

tres anys d’assaigs, també cal fer  esment del 

comportament de BADIEL i PEÑALON. Les 

varietats SENSAS, ODIEL i BADIEL tenen un 

comportament relatiu millor en aquesta zona, 

respecte de les comarques litorals de Girona, 

com a conseqüència de la seva marcada sus-

ceptibilitat al rovell bru (Puccinia recondita), que 

és més freqüent en els ambients gironins.

A la taula 2 s’indiquen les característiques agro-

nòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt. 

BADIEL i SARINA són les úniques que tenen l’es-

piga sense arestes. Les que han tingut una data 

d’espigat més precoç han estat BADIEL, ARTUR 

NICK i PEÑALON; per contra, la més tardana 

ha estat SARINA. La varietat amb una talla més 

baixa ha estat GALEON, mentre que SENSAS ha 

estat la varietat amb una talla més alta.  PALESIO 

ha fet palès una gran susceptibilitat a la cendrosa 

(Blumeria graminis), mentre que BADIEL, ODIEL, 

SARINA i SENSAS han demostrat una gran sus-

ceptibilitat  al rovell bru (Puccinia recondita). Les 

varietats GAZUL i SENSAS han presentat un pes 

hectolítric molt elevat.

Un dels usos més importants del blat tou és 

l’obtenció de farina amb destinació a la industria 

panificadora. Aquesta sol valorar sovint millor les 

varietats amb uns paràmetres de qualitat més 

interessants. En la figura 12 s’exposen les va-

rietats de blat tou de cicle curt classificades en 

grups, segons els seus valors mitjans de força 

(W) i de la relació P/L. Entre aquestes cal des-

tacar les que formen el Grup 1, considerades 

com a blats millorants. Entre elles figuren la va-
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Figura 12. Classificació de les varietats de blat tou de cicle curt en funció de la seva qualitat farinera (W i P/L). Resultats de les 
campanyes 2006-2007 a 2009-2010.

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament 
temperades (Girona litoral i regadiu de Lleida) en sembres de 
mitjans de novembre i de desembre.

•	 Varietats	recomanades:	ARTUR NICK, GADES, GALEON, ODIEL, SARINA i 

SENSAS.

•	 BADIEL,	ODIEL,	SENSAS	i	SARINA són varietats susceptibles al rovell bru 

(Puccinia recondita), fet que pot condicionar-ne la productivitat i el pes hectolítric a 

les comarques litorals de Girona, on aquesta malaltia és més freqüent.

•	 Les varietats més precoces són BADIEL i ARTUR NICK.

•	 GALEON té una planta de talla baixa resistent a l’ajagut. SENSAS mostra una planta 

de talla alta.

•	 El	pes	hectolítric	de	GAZUL i SENSAS és molt elevat.

•	 Varietats	que	destaquen	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Grup 1. Blats millorants: GAZUL, BADIEL i SENSAS. 

- Grups 2, 3 i 4. Blats extensibles: PALESIO, SARINA, ARTUR NICK i ODIEL  

(amb valors de força baixos).
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DE BLAT TOU DE CICLE CURT

Un dels usos més importants 

del blat tou és l’obtenció de 

farina amb destinació a la 

industria panificadora.
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rietat de referència GAZUL, BADIEL, que té una 

tendència més gran a la tenacitat, i SENSAS, 

amb una irregularitat més gran. També, d’entre 

les varietats més extensibles, cal considerar-ne 

ODIEL del Grup 4, encara que amb uns valors 

baixos de força; del Grup 3, en destaquen AR-

TUR NICK i SARINA, i del Grup 2, PALESIO.

03 Ordi

L’ordi és el cereal d’hivern que té una superfície 

cultivada més gran a Catalunya. S’estima que, 

en aquesta campanya 2010-2011, la superfície 

cultivada haurà estat de 170.927 ha, fet que 

confirmaria un descens lleuger respecte a les 

campanyes 2009-2010 i 2008-2009. Les co-

marques amb  una major superfície cultivada 

són la Noguera i la Segarra, amb més de 20.000 

ha, seguides de l’Urgell, el Segrià, l’Anoia i el 

Bages, que disposen d’unes 10.000 a 20.000 

ha (figura 13). La major part de la superfície 

se situa en secans de l’interior àrids, semiàrids 

i semifrescals, a causa de la millor adaptació 

a l’estrès hídric de l’ordi en comparació amb 

el blat. D’entre les varietats cultivades, n’hi ha 

tant de tipus hivernal en les zones fredes i mo-

deradament fredes (secans àrids i semiàrids, 

secans semifrescals i secans frescals), com de 

tipus alternatiu en totes les zones, malgrat les 

limitacions que poden presentar sobretot les de 

cicle més curt en les àrees més fredes.
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Figura 13. Superfície de cultiu d’ordi respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 3.000 ha).
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En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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03.01. Ordi de cicle llarg

Entre les varietats d’ordi de cicle llarg, adap-

tades a les sembres més precoces de mitjans 

d’octubre a finals de novembre, s’hi englo-

ben tant varietats típicament hivernals amb 

una data d’espigat i de maduresa fisiològica 

més o menys precoç o llarga, com varietats 

alternatives amb una data d’espigat de mit-

jana a tardana, però que tenen normalment 

una maduració ràpida. En el cas d’aquestes  

darreres, s’hauria d’evitar sembrar-les massa 

aviat en les zones més fredes i també en les 

més frescals, perquè són més propenses als 

atacs de la rincosporiosi, una malaltia foliar 

molt severa, a què la majoria de varietats en 

són susceptibles.

 

S’han plantejat assaigs a les comarques inte-

riors de Catalunya àrides i semiàrides (Verdú), 

semifrescals (Calaf), frescals (Solsona i Vic) i de 

l’interior de Girona (Caldes de Malavella).

Els resultats d’aquesta campanya de l’assaig de 

la localitat de Verdú, als secans àrids i semiàrids,  

s’han anul·lat. Per això, els resultats que es mos-

tren d’aquesta zona (figura 14) corresponen a 

les quatre campanyes anteriors (de 2006-2007 

a 2009-2010). D’aquestes, després de quatre 

anys d’assaigs, n’han destacat les varietats 

PEWTER, CULMA, MESETA, ANACONDA, 

NURE i CIERZO. En tres anys d’assaigs, també 

cal fer esment d’ANAKIN i PUBLICAN.

Els resultats de les comarques interiors més 

fredes amb un nivell pluviomètric mitjà, anome-

nades tradicionalment  secans semifrescals, 

4 anys 3 anys 2 anys

(7 assaigs)

90,0          95,0         100,0         105,0

(5 assaigs)

90,0      95,0      100,0      105,0      110,0

(3 assaigs)
90,0        95,0        100,0       105,0        110,0

ANAKIN

SEDUCTION

PUBLICAN

PEWTER

GRAPHIC

CIERZO

MESETA

ANACONDA

HISPANIC

COMETA

OLIVIA

ICARIA

PROPINO

FLANELLE

ROCIO

ORCHESTRA

Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Foto 11. Assaig de blats d’hivern en  a la zona de Regadius de Lleida. Gimenells (el Segrià). 2011. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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rietat de referència GAZUL, BADIEL, que té una 

tendència més gran a la tenacitat, i SENSAS, 

amb una irregularitat més gran. També, d’entre 

les varietats més extensibles, cal considerar-ne 

ODIEL del Grup 4, encara que amb uns valors 

baixos de força; del Grup 3, en destaquen AR-

TUR NICK i SARINA, i del Grup 2, PALESIO.

03 Ordi

L’ordi és el cereal d’hivern que té una superfície 

cultivada més gran a Catalunya. S’estima que, 

en aquesta campanya 2010-2011, la superfície 

cultivada haurà estat de 170.927 ha, fet que 

confirmaria un descens lleuger respecte a les 

campanyes 2009-2010 i 2008-2009. Les co-

marques amb  una major superfície cultivada 

són la Noguera i la Segarra, amb més de 20.000 

ha, seguides de l’Urgell, el Segrià, l’Anoia i el 

Bages, que disposen d’unes 10.000 a 20.000 

ha (figura 13). La major part de la superfície 

se situa en secans de l’interior àrids, semiàrids 

i semifrescals, a causa de la millor adaptació 

a l’estrès hídric de l’ordi en comparació amb 

el blat. D’entre les varietats cultivades, n’hi ha 

tant de tipus hivernal en les zones fredes i mo-

deradament fredes (secans àrids i semiàrids, 

secans semifrescals i secans frescals), com de 

tipus alternatiu en totes les zones, malgrat les 

limitacions que poden presentar sobretot les de 

cicle més curt en les àrees més fredes.
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Figura 13. Superfície de cultiu d’ordi respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 3.000 ha).
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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03.01. Ordi de cicle llarg

Entre les varietats d’ordi de cicle llarg, adap-

tades a les sembres més precoces de mitjans 

d’octubre a finals de novembre, s’hi englo-

ben tant varietats típicament hivernals amb 

una data d’espigat i de maduresa fisiològica 

més o menys precoç o llarga, com varietats 

alternatives amb una data d’espigat de mit-

jana a tardana, però que tenen normalment 

una maduració ràpida. En el cas d’aquestes  

darreres, s’hauria d’evitar sembrar-les massa 

aviat en les zones més fredes i també en les 

més frescals, perquè són més propenses als 

atacs de la rincosporiosi, una malaltia foliar 

molt severa, a què la majoria de varietats en 

són susceptibles.

 

S’han plantejat assaigs a les comarques inte-

riors de Catalunya àrides i semiàrides (Verdú), 

semifrescals (Calaf), frescals (Solsona i Vic) i de 

l’interior de Girona (Caldes de Malavella).

Els resultats d’aquesta campanya de l’assaig de 

la localitat de Verdú, als secans àrids i semiàrids,  

s’han anul·lat. Per això, els resultats que es mos-

tren d’aquesta zona (figura 14) corresponen a 

les quatre campanyes anteriors (de 2006-2007 

a 2009-2010). D’aquestes, després de quatre 

anys d’assaigs, n’han destacat les varietats 

PEWTER, CULMA, MESETA, ANACONDA, 

NURE i CIERZO. En tres anys d’assaigs, també 

cal fer esment d’ANAKIN i PUBLICAN.

Els resultats de les comarques interiors més 

fredes amb un nivell pluviomètric mitjà, anome-

nades tradicionalment  secans semifrescals, 

4 anys 3 anys 2 anys

(7 assaigs)

90,0          95,0         100,0         105,0

(5 assaigs)

90,0      95,0      100,0      105,0      110,0
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90,0        95,0        100,0       105,0        110,0
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 15. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.

Foto 11. Assaig de blats d’hivern en  a la zona de Regadius de Lleida. Gimenells (el Segrià). 2011. Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.

DT52.indd   15 02/12/13   11:13

49



DOSSIERN52

DOSSIERTÈCNIC

16

indiquen que el grup de varietats amb un com-

portament productiu millor, després de quatre 

anys d’assaigs, ha estat format per ANAKIN, 

SEDUCTION, PUBLICAN, PEWTER, GRAPHIC i 

CIERZO. La varietat COMETA també ha demos-

trat  una adaptació molt bona a aquesta zona, 

després d’haver-la avaluat durant tres anys. Els 

seus rendiments han superat de manera signifi-

cativa el testimoni GRAPHIC (figura 15).

A la figura 16 es poden observar els resultats 

productius de les varietats d’ordi de cicle llarg 

a les zones més frescals i fredes de l’interior de 

Catalunya (secans frescals). Les varietats més 

destacades han estat ANAKIN, PUBLICAN, 

SEDUCTION, MESETA, CIERZO, ANACONDA 

i PEWTER, sense diferències significatives entre 

elles. Després de tres anys d’assaigs, OROFIL 

i COMETA han mostrat un comportament molt 

bo; per això, és previsible que l’any vinent es 

puguin incorporar al grup selecte de les millors 

varietats amb quatre anys d’assaigs. 

A les comarques interiors de Girona, amb unes 

temperatures hivernals més moderades que als 

secans frescals de l’interior de Catalunya, cal as-

senyalar les varietats CIERZO, GRAPHIC, MESE-

TA, PUBLICAN, PEWTER, ANAKIN, ANACONDA 

i SEDUCTION. La varietat OROFIL també ha fet 

palès una adaptació molt bona a aquesta zona, 

després de tres anys d’assaigs (figura 17).

Moltes de les varietats que han estat assaja-

des durant més anys han presentat una bona 

adaptació productiva a totes o a la majoria de 

les zones de cultiu. Entre aquestes destaquen 

ANAKIN, CIERZO, PEWTER, PUBLICAN, ANA-

CONDA, MESETA i SEDUCTION. El testimoni 

GRAPHIC, que durant molts anys ha estat i 

encara és, a vegades, la referència en moltes 

zones, s’ha vist superat cada cop en més oca-

sions, per algunes d’aquestes noves varietats. 

A la taula 3 es poden observar les característiques 

agronòmiques de moltes de les varietats assajades. 

La pràctica totalitat de varietats tenen l’espiga 

de dos rengles, amb l’excepció de la varietat 

CIERZO, que és de sis carreres. Aquesta ha 

mostrat una densitat més baixa que les de sis 

carreres més alternatives, però una fertilitat de 

l’espiga més gran. 

El cicle de les varietats permet inferir sobre la 

seva adaptació a les zones de conreu. Normal-

ment, les que s’han adaptat millor de manera 

global a les diferents zones, han estat varietats 

alternatives d’espigat de mitjà a tardà (ANAKIN, 

PEWTER, PUBLICAN o ANACONDA), o varie-

tats menys alternatives d’espigat mitjà (CIER-

ZO, MESETA o SEDUCTION). El material més 

alternatiu té una susceptibilitat més gran a la 

rincosporiosi; per això, cal evitar les sembres 

massa precoces en les zones més frescals. 

OROFIL, que és una varietat de cicle més llarg, 

ha demostrat el millor comportament en les zo-

nes més frescals.
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85,0    90,0    95,0    100,0    105,0    110,0

(5 assaigs)
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90,0   95,0   100,0   105,0   110,0   115,0 
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 16. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle llarg assajades durant les campanyes de  2007-2008 a 2010-2011 als secans frescals de l’interior de Catalunya.
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En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 17. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.

Taula 3. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle llarg. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA HELMINTOS-
PORIOSIS

RINCOS-
PORIOSIS

ROVELL
BRU

ANACONDA
DISASEM 2 rengles

Mitjana a 
tardana 

Mig 
alternatiu

Baixa Mitjana Mitjana  a alta Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

ANAKIN
AGRUSA 2 rengles

Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu

Baixa Mitjana Mitjana a alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjà

CIERZO
EUROSEMILLAS 6 rengles

Precoç a 
mitjana

Mig 
alternatiu

Mitjana 
a alta

Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Baixa Mitjà

COMETA
AGRUSA 2 rengles Molt precoç

Mig 
alternatiu

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Alt

CULMA
S.A. MARISA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana a alta Baixa a mitjana
Molt baixa 

a baixa
Mitjana a 

alta
Alt

GRAPHIC
RAGT IBERICA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana 

Mitjana Baixa a mitjana 
Molt baixa 

a baixa
Baixa Mitjà a alt

HISPANIC
S.A. MARISA 2 rengles Molt precoç

Mig 
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa Baixa 
Mitjana a 

alta
Mitjana Baix a mitjà

MESETA
S.A. MARISA 2 rengles

Precoç a 
mitjana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Mitjana Alt

OROFIL
RAGT IBÉRICA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

PEWTER
AGRUSA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu
Molt 

baixa a  
baixa

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

PUBLICAN KOIPESOL 
SEMILLAS

2 rengles
Tardana a 

molt tardana
Mig 

alternatiu
Baixa

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Mitjana Baixa
Molt baixa 

a baixa
Mitjà a alt

SEDUCTION SEMILLAS 
CAUSSADE

2 rengles Mitjana Hivern Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alta Alta Mitjà
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indiquen que el grup de varietats amb un com-

portament productiu millor, després de quatre 

anys d’assaigs, ha estat format per ANAKIN, 

SEDUCTION, PUBLICAN, PEWTER, GRAPHIC i 

CIERZO. La varietat COMETA també ha demos-

trat  una adaptació molt bona a aquesta zona, 

després d’haver-la avaluat durant tres anys. Els 

seus rendiments han superat de manera signifi-

cativa el testimoni GRAPHIC (figura 15).

A la figura 16 es poden observar els resultats 

productius de les varietats d’ordi de cicle llarg 

a les zones més frescals i fredes de l’interior de 

Catalunya (secans frescals). Les varietats més 

destacades han estat ANAKIN, PUBLICAN, 

SEDUCTION, MESETA, CIERZO, ANACONDA 

i PEWTER, sense diferències significatives entre 

elles. Després de tres anys d’assaigs, OROFIL 

i COMETA han mostrat un comportament molt 

bo; per això, és previsible que l’any vinent es 

puguin incorporar al grup selecte de les millors 

varietats amb quatre anys d’assaigs. 

A les comarques interiors de Girona, amb unes 

temperatures hivernals més moderades que als 

secans frescals de l’interior de Catalunya, cal as-

senyalar les varietats CIERZO, GRAPHIC, MESE-

TA, PUBLICAN, PEWTER, ANAKIN, ANACONDA 

i SEDUCTION. La varietat OROFIL també ha fet 

palès una adaptació molt bona a aquesta zona, 

després de tres anys d’assaigs (figura 17).

Moltes de les varietats que han estat assaja-

des durant més anys han presentat una bona 

adaptació productiva a totes o a la majoria de 

les zones de cultiu. Entre aquestes destaquen 

ANAKIN, CIERZO, PEWTER, PUBLICAN, ANA-

CONDA, MESETA i SEDUCTION. El testimoni 

GRAPHIC, que durant molts anys ha estat i 

encara és, a vegades, la referència en moltes 

zones, s’ha vist superat cada cop en més oca-

sions, per algunes d’aquestes noves varietats. 

A la taula 3 es poden observar les característiques 

agronòmiques de moltes de les varietats assajades. 

La pràctica totalitat de varietats tenen l’espiga 

de dos rengles, amb l’excepció de la varietat 

CIERZO, que és de sis carreres. Aquesta ha 

mostrat una densitat més baixa que les de sis 

carreres més alternatives, però una fertilitat de 

l’espiga més gran. 

El cicle de les varietats permet inferir sobre la 

seva adaptació a les zones de conreu. Normal-

ment, les que s’han adaptat millor de manera 

global a les diferents zones, han estat varietats 

alternatives d’espigat de mitjà a tardà (ANAKIN, 

PEWTER, PUBLICAN o ANACONDA), o varie-

tats menys alternatives d’espigat mitjà (CIER-

ZO, MESETA o SEDUCTION). El material més 

alternatiu té una susceptibilitat més gran a la 

rincosporiosi; per això, cal evitar les sembres 

massa precoces en les zones més frescals. 

OROFIL, que és una varietat de cicle més llarg, 

ha demostrat el millor comportament en les zo-

nes més frescals.
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(5 assaigs)
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 16. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle llarg assajades durant les campanyes de  2007-2008 a 2010-2011 als secans frescals de l’interior de Catalunya.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 17. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle llarg assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.

Taula 3. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle llarg. 

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA HELMINTOS-
PORIOSIS

RINCOS-
PORIOSIS

ROVELL
BRU

ANACONDA
DISASEM 2 rengles

Mitjana a 
tardana 

Mig 
alternatiu

Baixa Mitjana Mitjana  a alta Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

ANAKIN
AGRUSA 2 rengles

Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu

Baixa Mitjana Mitjana a alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjà

CIERZO
EUROSEMILLAS 6 rengles

Precoç a 
mitjana

Mig 
alternatiu

Mitjana 
a alta

Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Baixa Mitjà

COMETA
AGRUSA 2 rengles Molt precoç

Mig 
alternatiu

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Alt

CULMA
S.A. MARISA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana a alta Baixa a mitjana
Molt baixa 

a baixa
Mitjana a 

alta
Alt

GRAPHIC
RAGT IBERICA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana 

Mitjana Baixa a mitjana 
Molt baixa 

a baixa
Baixa Mitjà a alt

HISPANIC
S.A. MARISA 2 rengles Molt precoç

Mig 
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa Baixa 
Mitjana a 

alta
Mitjana Baix a mitjà

MESETA
S.A. MARISA 2 rengles

Precoç a 
mitjana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Mitjana Alt

OROFIL
RAGT IBÉRICA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

PEWTER
AGRUSA 2 rengles

Mitjana a 
tardana

Alternatiu
Molt 

baixa a  
baixa

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

PUBLICAN KOIPESOL 
SEMILLAS

2 rengles
Tardana a 

molt tardana
Mig 

alternatiu
Baixa

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Mitjana Baixa
Molt baixa 

a baixa
Mitjà a alt

SEDUCTION SEMILLAS 
CAUSSADE

2 rengles Mitjana Hivern Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alta Alta Mitjà
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 18. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.

■ Comarques fredes de l’interior de Catalunya àrides i semiàrides, semifrescals i frescals i més temperades 
de l’interior de Girona, en sembres de finals d’octubre i de tot el novembre.

•	 Les	varietats	que	s’adapten	de	manera	àmplia	a	la	majoria	de	les	zones	són	sobretot	hivernals	d’espigat	mitjà	(MESETA o SEDUCTION), 
i alternatives d’espigat de mitjà a tardà (ANAKIN, PEWTER, PUBLICAN o ANACONDA).

•	 Les varietats hivernals d’espigat de mitjà a tardà (OROFIL) s’adapten millor a les zones més frescals, amb una pluviometria més gran. 

•	 La precocitat d’algunes varietats hivernals (COMETA o HISPANIC), i també, d’alternatives (CULMA o GRAPHIC), pot ser un valor 
afegit en les zones que tenen una pluviometria menor.

•	 Les	varietats	que	presenten	una	planta	més	baixa	són	PEWTER, ANACONDA, ANAKIN, CULMA i PUBLICAN.

•	 L’ajagut	pot	afectar	més	fàcilment	les	varietats	HISPANIC, CIERZO i SEDUCTION.

•	 La	majoria	de	les	varietats	alternatives	són	susceptibles	a	la	rincosporiosi;	per	això,	cal	evitar-ne	la	sembra	massa	precoç	en	les	zones	
més frescals. 

•	 PUBLICAN és una varietat susceptible al rovell bru.

•	 Les	varietats	COMETA, CULMA i MESETA presenten habitualment pesos hectolítrics elevats.

•	 PEWTER forma part de la llista de les varietats preferides per la indústria cervesera (Asociación Malteros de España) per a les campanyes 
2008-2009 i 2009-2010.

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
D’ORDI DE CICLE LLARG
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Les varietats que tenen una planta més alta 

han estat CIERZO i OROFIL; al contrari, les 

que tenen unes plantes més baixes han estat 

PEWTER, ANACONDA, ANAKIN, CULMA i PU-

BLICAN, totes elles alternatives. Les varietats 

més sensibles a l’ajagut han estat HISPANIC, 

CIERZO i SEDUCTION.

Tots els ordis han estat afectats per la cendro-

sa. L’helmintosporiosi reticular també ha afectat 

totes les varietats, especialment, HISPANIC. La 

varietat PUBLICAN s’ha comportat de manera 

molt susceptible davant els atacs del rovell bru. 

Entre les varietats que han presentat els pesos 

hectolítrics més elevats, han destacat COMETA, 

CULMA i MESETA. 

03.02 Ordi de cicle curt o de primavera

Els assaigs amb varietats d’ordi de cicle curt, 

anomenat també de primavera, s’han realitzat 

en sembres de mitjans de novembre fins a finals 

de desembre, en les zones amb hiverns tempe-

rats o mitjanament temperats de les comarques 

litorals de Girona (la Tallada d’Empordà) i dels 

regadius de Lleida (Gimenells).

A la figura 18  es poden observar els índexs 

productius mitjans de les varietats assajades 

després de quatre, tres i dos anys al litoral de 

Girona. Després de quatre anys d’assaigs, els 

rendiments més elevats s’han obtingut amb 

les varietats GUSTAV, COUNTY, VIVALDI i SIG-

NORA, si bé la majoria d’ells sense diferències 

significatives amb el testimoni GRAPHIC. Amb 

tres anys d’avaluació, també cal destacar BEL-

GRAVIA i PEWTER.

En la zona del regadiu de Lleida, les varietats que, 

després de quatre anys d’assaigs, hi han mostrat 

un índex productiu més elevat han estat GUS-

TAV, CRISTALIA, VIVALDI, SIGNORA i COUNTY 

(figura 19). Les varietats PEWTER, JB MALTA-

SIA i BELGRAVIA, amb tres anys d’assaigs, no 

tenen diferències significatives amb les anteriors. 

Algunes d’aquestes varietats han superat de ma-

nera considerable els rendiments del testimoni 

Figura 19. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als regadius de Lleida.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Foto 12. Camp d’assaig de varietats a la zona de secans semifrescals de Catalunya. Campanya 2010-11. 
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Figura 18. Índexs productius de les varietats d’ordi  de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.

■ Comarques fredes de l’interior de Catalunya àrides i semiàrides, semifrescals i frescals i més temperades 
de l’interior de Girona, en sembres de finals d’octubre i de tot el novembre.

•	 Les	varietats	que	s’adapten	de	manera	àmplia	a	la	majoria	de	les	zones	són	sobretot	hivernals	d’espigat	mitjà	(MESETA o SEDUCTION), 
i alternatives d’espigat de mitjà a tardà (ANAKIN, PEWTER, PUBLICAN o ANACONDA).

•	 Les varietats hivernals d’espigat de mitjà a tardà (OROFIL) s’adapten millor a les zones més frescals, amb una pluviometria més gran. 

•	 La precocitat d’algunes varietats hivernals (COMETA o HISPANIC), i també, d’alternatives (CULMA o GRAPHIC), pot ser un valor 
afegit en les zones que tenen una pluviometria menor.

•	 Les	varietats	que	presenten	una	planta	més	baixa	són	PEWTER, ANACONDA, ANAKIN, CULMA i PUBLICAN.

•	 L’ajagut	pot	afectar	més	fàcilment	les	varietats	HISPANIC, CIERZO i SEDUCTION.

•	 La	majoria	de	les	varietats	alternatives	són	susceptibles	a	la	rincosporiosi;	per	això,	cal	evitar-ne	la	sembra	massa	precoç	en	les	zones	
més frescals. 

•	 PUBLICAN és una varietat susceptible al rovell bru.

•	 Les	varietats	COMETA, CULMA i MESETA presenten habitualment pesos hectolítrics elevats.

•	 PEWTER forma part de la llista de les varietats preferides per la indústria cervesera (Asociación Malteros de España) per a les campanyes 
2008-2009 i 2009-2010.

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
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Les varietats que tenen una planta més alta 

han estat CIERZO i OROFIL; al contrari, les 

que tenen unes plantes més baixes han estat 

PEWTER, ANACONDA, ANAKIN, CULMA i PU-

BLICAN, totes elles alternatives. Les varietats 

més sensibles a l’ajagut han estat HISPANIC, 

CIERZO i SEDUCTION.

Tots els ordis han estat afectats per la cendro-

sa. L’helmintosporiosi reticular també ha afectat 

totes les varietats, especialment, HISPANIC. La 

varietat PUBLICAN s’ha comportat de manera 

molt susceptible davant els atacs del rovell bru. 

Entre les varietats que han presentat els pesos 

hectolítrics més elevats, han destacat COMETA, 

CULMA i MESETA. 

03.02 Ordi de cicle curt o de primavera

Els assaigs amb varietats d’ordi de cicle curt, 

anomenat també de primavera, s’han realitzat 

en sembres de mitjans de novembre fins a finals 

de desembre, en les zones amb hiverns tempe-

rats o mitjanament temperats de les comarques 

litorals de Girona (la Tallada d’Empordà) i dels 

regadius de Lleida (Gimenells).

A la figura 18  es poden observar els índexs 

productius mitjans de les varietats assajades 

després de quatre, tres i dos anys al litoral de 

Girona. Després de quatre anys d’assaigs, els 

rendiments més elevats s’han obtingut amb 

les varietats GUSTAV, COUNTY, VIVALDI i SIG-

NORA, si bé la majoria d’ells sense diferències 

significatives amb el testimoni GRAPHIC. Amb 

tres anys d’avaluació, també cal destacar BEL-

GRAVIA i PEWTER.

En la zona del regadiu de Lleida, les varietats que, 

després de quatre anys d’assaigs, hi han mostrat 

un índex productiu més elevat han estat GUS-

TAV, CRISTALIA, VIVALDI, SIGNORA i COUNTY 

(figura 19). Les varietats PEWTER, JB MALTA-

SIA i BELGRAVIA, amb tres anys d’assaigs, no 

tenen diferències significatives amb les anteriors. 

Algunes d’aquestes varietats han superat de ma-

nera considerable els rendiments del testimoni 

Figura 19. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 als regadius de Lleida.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Foto 12. Camp d’assaig de varietats a la zona de secans semifrescals de Catalunya. Campanya 2010-11. 
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.
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Taula 4. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle curt. 

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament temperades (Girona litoral i regadiu de 
Lleida) en sembres de mitjans de novembre i de desembre.

•	 Varietats	recomanades:	GUSTAV, VIVALDI, SIGNORA, COUNTY i CRISTALIA i, als regadius de Lleida, també HENLEY.

•	 Les varietats de cicle més curt són CRISTALIA i SIGNORA. 

•	 GUSTAV, PEWTER i SIGNORA presenten una talla baixa.

•	 Les	varietats	més	sensibles	a	l’ajagut	són	CLAMOR	i	SCARLETT.

•	 L’helmintosporiosi	reticular	(Drechslera teres) afecta totes les varietats, especialment, SIGNORA i HENLEY.

•	 Totes	les	varietats	són	susceptibles	a	la	rincosporiosi	(Rynchosporium secalis); per això, no és aconsellable sembrar massa aviat en 
les zones més frescals. 

•	 Les	varietats	que	tenen	els	pesos	específics	més	elevats	són	CLAMOR,	CRISTALIA	i	VIVALDI.

•	 PEWTER	i	SCARLETT	formen	part	de	la	llista	de	les	varietats	preferides	per	la	indústria	cervesera	(Asociación	Malteros	de	España)	 
per a les campanyes 2008-09 i 2009-10.

RECOMANACIONS DE VARIETATS D’ORDI DE  
CICLE CURT

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA HELMINTOS-
PORIOSIS

RINCOS-
PORIOSIS

ROVELL
BRU

BELGRAVIA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles
Mitjà a 
tardana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

CLAMOR SEMILLAS 
BATLLE

2 rengles Mitjà
Mitjana a 

alta
Baixa Mitjana Baixa a mitjana Molt baixa Mitjana a alta Alt

COUNTY
AGRUSA 2 rengles Tardà

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt 

CRISTALIA AGRAR 
SEMILLAS

2 rengles Precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana Baixa Mitjana Alt

GRAPHIC
RAGT IBERICA 2 rengles Mitjà Mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt

GUSTAV LIMAGRAIN 
IBÈRICA

2 rengles Mitjà Baixa Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt

HENLEY LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles Mitjà Mitjana Mitjana Mitjana a alta Baixa Baixa
Baixa a 
mitjana

Baix a mitjà

JB 
MALTASIA

DISASEM 2 rengles Mitjà
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana
Molt baixa a 

Baixa
Baixa Mitjà a alt

PEWTER
AGRUSA 2 rengles

Mitjà a 
tardana

Baixa
Mitjana a 

alta
Mitjana Baixa a mitjana Mitjana Mitjana a alta Mitjà a alt

SCARLETT
DISASEM 2 rengles

Mitjà a 
tardana

Mitjana Baixa Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Baixa Mitjà

SIGNORA
RAGT IBERICA 2 rengles Precoç Baixa

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Baixa
Molt baixa a 

baixa
Mitjana Mitjà a alt

VIVALDI
AGRUSA 2 rengles Mitjà

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana Baixa 
Baixa a 
mitjana

Alt
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GRAPHIC, i totes han superat els rendiments de  

la varietat de referència SCARLETT.

Totes les varietats d’ordi de cicle curt s’han 

comportat com alternatives i s’han adaptat a 

les sembres tardanes. Les varietats que tenen 

l’espigat més precoç han estat GRAPHIC i SIG-

NORA, mentre que la varietat que té l’espigat 

més tardà ha estat COUNTY (taula 4). Totes 

tenen una espiga de dos rengles, algunes de 

les quals són del tipus ‘deficiens’ (GRAPHIC i 

GUSTAV).

La major part de les varietats tenen una talla 

bastant baixa, malgrat que, en general, són 

sensibles a l’ajagut. Totes les varietats s’han 

comportat de manera susceptible a l’helmin-

tosporiosi reticular (Drechslera teres), espe-

cialment, les varietats SIGNORA i HENLEY. 

També, totes les varietats són susceptibles a 

la rincosporiosi (Rynchosporium secalis), per la 

qual cosa cal evitar-ne la sembra massa pre-

coç, sobretot en les zones amb una pluviome-

tria més gran. Les varietats que han mostrat 

un  pes hectolítric major han estat CLAMOR, 

CRISTALIA i VIVALDI. Aquest és un factor que 

cal considerar, principalment, en aquelles zones 

on de manera habitual és més limitant (comar-

ques gironines).

04 Civada

El cultiu de la civada està present a la major part 

de comarques catalanes, encara que és a l’Alt 

Urgell i en algunes comarques de l’est (el Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental, l’Alt Empordà, el 

Baix Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa) 

on té una implantació més gran, per raó de la 

seva superfície de conreu i de la seva impor-

tància, en comparació amb els altres cereals 

d’hivern (figura 20). Així, una part considerable 

de les zones de conreu es correspon amb àrees 

que tenen hiverns temperats o moderadament 

temperats. La varietat més cultivada és PREVI-

SION, que és un material antic d’origen espa-

nyol, fet indicatiu de la poca renovació varietal 

que hi ha hagut en aquesta espècie. Durant les 

campanyes de 2008-2009, de 2009-2010 i de 

2010-2011, s’ha fet un assaig cada any, per 

avaluar el comportament de les noves varietats 

de civada a les comarques litorals de Girona (la 

Tallada d’Empordà).

A les comarques litorals de Girona, les varie-

tats que, en tres anys d’assaigs, han mostrat un 

comportament millor en sembres de la segona 

quinzena de novembre i de desembre han es-

Figura 20. Superfície de cultiu de civada respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
( elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 1000 ha).
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni PREVISION.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense 
diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la 
separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 21. Índexs productius de les varietats de civada assajades durant les campanyes de 2008-2009 a 2010-2011 al litoral de 
Girona.
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Taula 4. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle curt. 

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament temperades (Girona litoral i regadiu de 
Lleida) en sembres de mitjans de novembre i de desembre.

•	 Varietats	recomanades:	GUSTAV, VIVALDI, SIGNORA, COUNTY i CRISTALIA i, als regadius de Lleida, també HENLEY.

•	 Les varietats de cicle més curt són CRISTALIA i SIGNORA. 

•	 GUSTAV, PEWTER i SIGNORA presenten una talla baixa.

•	 Les	varietats	més	sensibles	a	l’ajagut	són	CLAMOR	i	SCARLETT.

•	 L’helmintosporiosi	reticular	(Drechslera teres) afecta totes les varietats, especialment, SIGNORA i HENLEY.

•	 Totes	les	varietats	són	susceptibles	a	la	rincosporiosi	(Rynchosporium secalis); per això, no és aconsellable sembrar massa aviat en 
les zones més frescals. 

•	 Les	varietats	que	tenen	els	pesos	específics	més	elevats	són	CLAMOR,	CRISTALIA	i	VIVALDI.

•	 PEWTER	i	SCARLETT	formen	part	de	la	llista	de	les	varietats	preferides	per	la	indústria	cervesera	(Asociación	Malteros	de	España)	 
per a les campanyes 2008-09 i 2009-10.

RECOMANACIONS DE VARIETATS D’ORDI DE  
CICLE CURT

VARIETATS EMPRESA ESPIGA ESPIGAT TALLA RESISTÈNCIA PES
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA HELMINTOS-
PORIOSIS

RINCOS-
PORIOSIS

ROVELL
BRU

BELGRAVIA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles
Mitjà a 
tardana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt

CLAMOR SEMILLAS 
BATLLE

2 rengles Mitjà
Mitjana a 

alta
Baixa Mitjana Baixa a mitjana Molt baixa Mitjana a alta Alt

COUNTY
AGRUSA 2 rengles Tardà

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt 

CRISTALIA AGRAR 
SEMILLAS

2 rengles Precoç
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana Baixa Mitjana Alt

GRAPHIC
RAGT IBERICA 2 rengles Mitjà Mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt

GUSTAV LIMAGRAIN 
IBÈRICA

2 rengles Mitjà Baixa Mitjana Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt

HENLEY LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles Mitjà Mitjana Mitjana Mitjana a alta Baixa Baixa
Baixa a 
mitjana

Baix a mitjà

JB 
MALTASIA

DISASEM 2 rengles Mitjà
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a mitjana Baixa a mitjana
Molt baixa a 

Baixa
Baixa Mitjà a alt

PEWTER
AGRUSA 2 rengles

Mitjà a 
tardana

Baixa
Mitjana a 

alta
Mitjana Baixa a mitjana Mitjana Mitjana a alta Mitjà a alt

SCARLETT
DISASEM 2 rengles

Mitjà a 
tardana

Mitjana Baixa Baixa a mitjana Baixa a mitjana Baixa Baixa Mitjà

SIGNORA
RAGT IBERICA 2 rengles Precoç Baixa

Mitjana a 
alta

Mitjana a alta Baixa
Molt baixa a 

baixa
Mitjana Mitjà a alt

VIVALDI
AGRUSA 2 rengles Mitjà

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana a alta Baixa a mitjana Baixa 
Baixa a 
mitjana

Alt
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GRAPHIC, i totes han superat els rendiments de  

la varietat de referència SCARLETT.

Totes les varietats d’ordi de cicle curt s’han 

comportat com alternatives i s’han adaptat a 

les sembres tardanes. Les varietats que tenen 

l’espigat més precoç han estat GRAPHIC i SIG-

NORA, mentre que la varietat que té l’espigat 

més tardà ha estat COUNTY (taula 4). Totes 

tenen una espiga de dos rengles, algunes de 

les quals són del tipus ‘deficiens’ (GRAPHIC i 

GUSTAV).

La major part de les varietats tenen una talla 

bastant baixa, malgrat que, en general, són 

sensibles a l’ajagut. Totes les varietats s’han 

comportat de manera susceptible a l’helmin-

tosporiosi reticular (Drechslera teres), espe-

cialment, les varietats SIGNORA i HENLEY. 

També, totes les varietats són susceptibles a 

la rincosporiosi (Rynchosporium secalis), per la 

qual cosa cal evitar-ne la sembra massa pre-

coç, sobretot en les zones amb una pluviome-

tria més gran. Les varietats que han mostrat 

un  pes hectolítric major han estat CLAMOR, 

CRISTALIA i VIVALDI. Aquest és un factor que 

cal considerar, principalment, en aquelles zones 

on de manera habitual és més limitant (comar-

ques gironines).

04 Civada

El cultiu de la civada està present a la major part 

de comarques catalanes, encara que és a l’Alt 

Urgell i en algunes comarques de l’est (el Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental, l’Alt Empordà, el 

Baix Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa) 

on té una implantació més gran, per raó de la 

seva superfície de conreu i de la seva impor-

tància, en comparació amb els altres cereals 

d’hivern (figura 20). Així, una part considerable 

de les zones de conreu es correspon amb àrees 

que tenen hiverns temperats o moderadament 

temperats. La varietat més cultivada és PREVI-

SION, que és un material antic d’origen espa-

nyol, fet indicatiu de la poca renovació varietal 

que hi ha hagut en aquesta espècie. Durant les 

campanyes de 2008-2009, de 2009-2010 i de 

2010-2011, s’ha fet un assaig cada any, per 

avaluar el comportament de les noves varietats 

de civada a les comarques litorals de Girona (la 

Tallada d’Empordà).

A les comarques litorals de Girona, les varie-

tats que, en tres anys d’assaigs, han mostrat un 

comportament millor en sembres de la segona 

quinzena de novembre i de desembre han es-

Figura 20. Superfície de cultiu de civada respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
( elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 1000 ha).
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni PREVISION.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense 
diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la 
separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 21. Índexs productius de les varietats de civada assajades durant les campanyes de 2008-2009 a 2010-2011 al litoral de 
Girona.
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tat CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL. Aquestes 

han superat clarament el testimoni PREVISION 

(figura 21). L’adaptació d’aquestes tres varie-

tats a aquestes comarques amb hiverns bastant 

temperats ha estat conseqüència, en part, de 

la seva major alternativitat, en comparació amb 

altres materials com AINTREE o CHAPLINE. 

La varietat ALCUDIA s’ha comportat com una va-

rietat alternativa d’espigat molt precoç. Aquesta 

característica l’ha fet més sensible al desgrana-

ment, quan s’han produït episodis de vent fort 

abans de la collita. És, però, la varietat que té 

una resistència més gran al rovell bru (taula 5). 

Les varietats més altes han estat EDELPRINZ i 

HAMEL. En general, totes les varietats han estat 

sensibles a l’ajagut en els terrenys més fèrtils, 

sobretot el testimoni PREVISION. La varietat CA-

LATRAVA  té el gra negre; AINTREE, CHAPLINE 

i CHIMENE el tenen blanc, i ALCUDIA, EDEL-

PRINZ, HAMEL i PREVISION, rosat.

Taula 5. Característiques agronòmiques de les varietats de civada.

■ Comarques interiors fredes i moderadament fredes (Girona 
interior, secans frescals i secans semifrescals) en sembres de 
novembre.

•	 No	es	disposen	de	resultats	d’assaigs	per	fer	recomanacions.	Tot	i	això,	és	

previsible una bona adaptació de les varietats hivernals (CHAPLINE, etc), i també, 

d’altres més alternatives, amb una data d’emissió de la panícula que no sigui 

massa precoç (CALATRAVA, CHIMENE, EDELPRINZ, HAMEL, etc.).

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament 
temperades (Girona litoral i regadiu de Lleida) en sembres de 
mitjans de novembre i de desembre. 

•	 Varietats recomanades: CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL.

•	 Les	varietats	més	precoces	(ALCUDIA	i	PREVISION)	són	més	sensibles	al	

desgranament, quan es donen vents forts prop de la recol·lecció.

•	 PREVISION	és	la	varietat	més	sensible	a	l’ajagut.

•	 En	les	zones	amb	un	risc	més	gran	d’atac	del	rovell	(Puccinia coronata), la varietat 

ALCUDIA és la que es mostra més resistent.

•	 Les	varietats	de	gra	de	color	negre	són	apreciades	per	a	l’alimentació	dels	cavalls.	

CALATRAVA és una civada de gra negre.

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE CIVADA

La varietat de civada més 

cultivada és PREVISION,

que és un material antic 

d’origen espanyol,

fet indicatiu de la poca 

renovació varietal

que hi ha hagut en 

aquesta espècie.

VARIETAT EMPRESA EMISSIÓ 
PANÍCULA

TIPUS TALLA RESISTÈNCIA COLOR 
GRA

AJAGUT CENDROSA ROVELL

AINTREE S.A. MARISA Tardana Hivern Mitjana Baixa a mitjana Alta Baixa a molt baixa Blanc

ALCUDIA S.A. MARISA Molt precoç Alternativa Baixa a mitjana Baixa Baixa a mitjana Mitjana a alta Rosat

CALATRAVA AGROSA Tardana Mig alternativa Mitjana Baixa Mitjana a alta Baixa a mitjana Negre

CHAPLINE S.A. MARISA Tardana Hivern Mitjana Baixa Mitjana Baixa a molt baixa Blanc

CHIMENE AGRUSA Tardana Alternativa Mitjana a alta Baixa a mitjana Alta Baixa Blanc

EDELPRINZ DISASEM Tardana Mig alternativa Alta Baixa Baixa a Mitjana Baixa a molt baixa Rosat

HAMEL S.A. MARISA Precoç a mitjana Mig alternativa Mitjana a alta Baixa a molt baixa Alta Baixa Rosat

PREVISION AGRAR SEMILLAS Precoç Hivern Mitjana Molt baixa Baixa Mitjana Rosat
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Figura 22. Superfície de cultiu de triticale respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009. 
( elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han considerat les comarques amb una superfície de cereals d’hivern 
superior a 1.000 ha).

4 anys 3 anys 2 anys
(4 assaigs)

95,0  100,0  105,0  110,0  115,0  120,0  125,0   
(3 assaigs)

90,0       95,0       100,0       105,0       110,0   
(2 assaigs)

80,0  85,0   90,0   95,0   100,0   105,0   110,0 

AMARILLO

TRIMOUR

SECONZAC

TREMPLIN

BIENVENU

TRUJILLO

TITANIA

INTEGRAL

VIVACIO

NILEX

ORVAL

MELENAC

BONDADOSO

a

a

a

ab

bc

bc

c

a

a

bc

a

a

a

a

a

a

a

ab

abc

ab

c

a

ab

a

a

ab

a

a

Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 23. Índexs productius de les varietats de triticale assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.
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són AMARILLO, BIENVENU, 
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interessants com a alternativa 

de cultiu en zones de 

monocultiu d’ordi d’hivern.
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tat CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL. Aquestes 

han superat clarament el testimoni PREVISION 

(figura 21). L’adaptació d’aquestes tres varie-

tats a aquestes comarques amb hiverns bastant 

temperats ha estat conseqüència, en part, de 

la seva major alternativitat, en comparació amb 

altres materials com AINTREE o CHAPLINE. 

La varietat ALCUDIA s’ha comportat com una va-

rietat alternativa d’espigat molt precoç. Aquesta 

característica l’ha fet més sensible al desgrana-

ment, quan s’han produït episodis de vent fort 

abans de la collita. És, però, la varietat que té 

una resistència més gran al rovell bru (taula 5). 

Les varietats més altes han estat EDELPRINZ i 

HAMEL. En general, totes les varietats han estat 

sensibles a l’ajagut en els terrenys més fèrtils, 

sobretot el testimoni PREVISION. La varietat CA-

LATRAVA  té el gra negre; AINTREE, CHAPLINE 

i CHIMENE el tenen blanc, i ALCUDIA, EDEL-

PRINZ, HAMEL i PREVISION, rosat.

Taula 5. Característiques agronòmiques de les varietats de civada.

■ Comarques interiors fredes i moderadament fredes (Girona 
interior, secans frescals i secans semifrescals) en sembres de 
novembre.

•	 No	es	disposen	de	resultats	d’assaigs	per	fer	recomanacions.	Tot	i	això,	és	

previsible una bona adaptació de les varietats hivernals (CHAPLINE, etc), i també, 

d’altres més alternatives, amb una data d’emissió de la panícula que no sigui 

massa precoç (CALATRAVA, CHIMENE, EDELPRINZ, HAMEL, etc.).

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament 
temperades (Girona litoral i regadiu de Lleida) en sembres de 
mitjans de novembre i de desembre. 

•	 Varietats recomanades: CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL.

•	 Les	varietats	més	precoces	(ALCUDIA	i	PREVISION)	són	més	sensibles	al	

desgranament, quan es donen vents forts prop de la recol·lecció.

•	 PREVISION	és	la	varietat	més	sensible	a	l’ajagut.

•	 En	les	zones	amb	un	risc	més	gran	d’atac	del	rovell	(Puccinia coronata), la varietat 

ALCUDIA és la que es mostra més resistent.

•	 Les	varietats	de	gra	de	color	negre	són	apreciades	per	a	l’alimentació	dels	cavalls.	

CALATRAVA és una civada de gra negre.

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE CIVADA

La varietat de civada més 

cultivada és PREVISION,

que és un material antic 

d’origen espanyol,

fet indicatiu de la poca 

renovació varietal

que hi ha hagut en 

aquesta espècie.

VARIETAT EMPRESA EMISSIÓ 
PANÍCULA

TIPUS TALLA RESISTÈNCIA COLOR 
GRA

AJAGUT CENDROSA ROVELL

AINTREE S.A. MARISA Tardana Hivern Mitjana Baixa a mitjana Alta Baixa a molt baixa Blanc

ALCUDIA S.A. MARISA Molt precoç Alternativa Baixa a mitjana Baixa Baixa a mitjana Mitjana a alta Rosat

CALATRAVA AGROSA Tardana Mig alternativa Mitjana Baixa Mitjana a alta Baixa a mitjana Negre

CHAPLINE S.A. MARISA Tardana Hivern Mitjana Baixa Mitjana Baixa a molt baixa Blanc

CHIMENE AGRUSA Tardana Alternativa Mitjana a alta Baixa a mitjana Alta Baixa Blanc

EDELPRINZ DISASEM Tardana Mig alternativa Alta Baixa Baixa a Mitjana Baixa a molt baixa Rosat

HAMEL S.A. MARISA Precoç a mitjana Mig alternativa Mitjana a alta Baixa a molt baixa Alta Baixa Rosat

PREVISION AGRAR SEMILLAS Precoç Hivern Mitjana Molt baixa Baixa Mitjana Rosat
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Figura 22. Superfície de cultiu de triticale respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009. 
( elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han considerat les comarques amb una superfície de cereals d’hivern 
superior a 1.000 ha).
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 23. Índexs productius de les varietats de triticale assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 a l’interior de Girona.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

 Figura 24. Índexs productius de les varietats de triticale assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.
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■ Comarques interiors fredes i moderadament fredes (Girona interior, secans frescals i secans 
semifrescals) en sembres de novembre.

•	 Varietats	recomanades:	AMARILLO, TRIMOUR, SECONZAC i TREMPLIN.

•	 Les varietats hivernals amb un cicle més precoç són AMARILLO, BIENVENU, TRIMOUR i INTEGRAL.

•	 En les situacions de risc d’atac sever de la cendrosa (Blumeria graminis), cal tenir present la susceptibilitat de la varietat  TRIMOUR.

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament temperades (Girona litoral i zona de 
regadiu de Lleida) en sembres de mitjans de novembre i desembre.

•	 Varietats	recomanades:	AMARILLO,	IMPERIOSO	i	BONDADOSO.

•	 En	les	zones	afectades	pel	rovell	bru	(Puccinia recondita),  cal tenir present les varietats més susceptibles (SENATRIT, TRUJILLO, 
etc.).

•	 L’ajagut	pot	afectar	algunes	de	les	varietats	més	altes	(AMARILLO,	etc.).

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE TRITICALE
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05 Triticale

En la campanya de 2008-2009, es van conrear 

5.861 ha de triticale (DAAM, 2011). Les comar-

ques de l’Urgell i l’Alt Empordà són les que tenen 

una superfície més gran, propera a les 1.000 

ha. De les dues, és en la darrera, on el triticale 

representa una major proporció respecte al con-

junt dels cereals d’hivern (6 %). A les comarques 

del nord-est (l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el 

Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, 

Osona i el Vallès Oriental), s’hi concentra prop 

de la meitat de la superfície (figura 22).  

L’avaluació de varietats de triticale s’ha dut a ter-

me aquests darrers anys a les comarques interi-

ors (Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar) i litorals  

(la Tallada d’Empordà) de Girona. En les figures 

23 i 24 es mostren els resultats de les varietats 

assajades els quatre, tres i dos darrers anys. A 

l’interior de Girona, en sembres de novembre, 

després de quatre anys, hi han destacat AMA-

RILLO, TRIMOUR, SECONZAC i TREMPLIN, 

mentre que, després de tres anys, també cal fer  

esment d’INTEGRAL. En el litoral de Girona, en 

sembres de finals de novembre fins a mitjans de 

desembre, els millors comportaments produc-

tius, després de quatre anys, s’han observat en 

AMARILLO, IMPERIOSO i BONDADOSO, i des-

prés de tres anys, en INTEGRAL. En la taula 6 

Taula 6. Característiques agronòmiques de les varietats de triticale.

Figura 25. Superfície de cultiu de sègol respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 1.000 ha).
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VARIETAT EMPRESA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES 
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA ROVELL BRU

AMARILLO DISASEM Precoç a mitjà Hivern Molt alta Baixa Mitjana a alta Alta Mitjà

BIENVENU AGRUSA Precoç a mitjà Hivern Mitjana a alta Mitjana a alta Baixa Alta Mitjà a alt

BONDADOSO AGROVEGETAL, S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a alta Alta Mitjana Alta Alt a molt alt

IMPERIOSO AGROVEGETAL, S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a alta Alta Alta Mitjana a alta Alt a molt alt

INTEGRAL LIMAGRAIN IBÉRICA Precoç a mitjà Hivern Alta Alta Mitjana a alta Alta Mitjà a alt

SECONZAC RAGT IBÉRICA Mitjà a tardà Hivern Molt alta Mitjana Baixa Alta Alt

SENATRIT LIMAGRAIN IBÉRICA Molt precoç Alternatiu Mitjana Mitjana a alta Alta Molt baixa Mitjà

TITANIA SEMILLAS BATLLE Precoç Alternatiu Alta Mitjana a alta Alta Mitjana Mitjà

TREMPLIN S.A. MARISA Mitjà a tardà Hivern Alta Baixa Baixa Alta Mitjà a alt

TRIMOUR S.A. MARISA Precoç Hivern Alta Mitjana a alta Molt baixa Alta Mitjà

TRUJILLO Varis Molt precoç Alternatiu Molt alta Molt baixa a baixa Alta Baixa Mitjà
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

 Figura 24. Índexs productius de les varietats de triticale assajades durant les campanyes de 2007-2008 a 2010-2011 al litoral de Girona.
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■ Comarques interiors fredes i moderadament fredes (Girona interior, secans frescals i secans 
semifrescals) en sembres de novembre.

•	 Varietats	recomanades:	AMARILLO, TRIMOUR, SECONZAC i TREMPLIN.

•	 Les varietats hivernals amb un cicle més precoç són AMARILLO, BIENVENU, TRIMOUR i INTEGRAL.

•	 En les situacions de risc d’atac sever de la cendrosa (Blumeria graminis), cal tenir present la susceptibilitat de la varietat  TRIMOUR.

■ Comarques litorals i interiors temperades i moderadament temperades (Girona litoral i zona de 
regadiu de Lleida) en sembres de mitjans de novembre i desembre.

•	 Varietats	recomanades:	AMARILLO,	IMPERIOSO	i	BONDADOSO.

•	 En	les	zones	afectades	pel	rovell	bru	(Puccinia recondita),  cal tenir present les varietats més susceptibles (SENATRIT, TRUJILLO, 
etc.).

•	 L’ajagut	pot	afectar	algunes	de	les	varietats	més	altes	(AMARILLO,	etc.).

RECOMANACIONS DE VARIETATS 
DE TRITICALE
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05 Triticale

En la campanya de 2008-2009, es van conrear 

5.861 ha de triticale (DAAM, 2011). Les comar-

ques de l’Urgell i l’Alt Empordà són les que tenen 

una superfície més gran, propera a les 1.000 

ha. De les dues, és en la darrera, on el triticale 

representa una major proporció respecte al con-

junt dels cereals d’hivern (6 %). A les comarques 

del nord-est (l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el 

Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, 

Osona i el Vallès Oriental), s’hi concentra prop 

de la meitat de la superfície (figura 22).  

L’avaluació de varietats de triticale s’ha dut a ter-

me aquests darrers anys a les comarques interi-

ors (Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar) i litorals  

(la Tallada d’Empordà) de Girona. En les figures 

23 i 24 es mostren els resultats de les varietats 

assajades els quatre, tres i dos darrers anys. A 

l’interior de Girona, en sembres de novembre, 

després de quatre anys, hi han destacat AMA-

RILLO, TRIMOUR, SECONZAC i TREMPLIN, 

mentre que, després de tres anys, també cal fer  

esment d’INTEGRAL. En el litoral de Girona, en 

sembres de finals de novembre fins a mitjans de 

desembre, els millors comportaments produc-

tius, després de quatre anys, s’han observat en 

AMARILLO, IMPERIOSO i BONDADOSO, i des-

prés de tres anys, en INTEGRAL. En la taula 6 

Taula 6. Característiques agronòmiques de les varietats de triticale.

Figura 25. Superfície de cultiu de sègol respecte a la superfície total de cereals d’hivern per comarques. Campanya 2008-2009 
(elaboració pròpia a partir de les dades del DAAM. Només s’han tingut en compte les comarques amb una superfície de cereals 
d’hivern superior a 1.000 ha).
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VARIETAT EMPRESA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA PES 
ESPECÍFIC

AJAGUT CENDROSA ROVELL BRU

AMARILLO DISASEM Precoç a mitjà Hivern Molt alta Baixa Mitjana a alta Alta Mitjà

BIENVENU AGRUSA Precoç a mitjà Hivern Mitjana a alta Mitjana a alta Baixa Alta Mitjà a alt

BONDADOSO AGROVEGETAL, S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a alta Alta Mitjana Alta Alt a molt alt

IMPERIOSO AGROVEGETAL, S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a alta Alta Alta Mitjana a alta Alt a molt alt

INTEGRAL LIMAGRAIN IBÉRICA Precoç a mitjà Hivern Alta Alta Mitjana a alta Alta Mitjà a alt

SECONZAC RAGT IBÉRICA Mitjà a tardà Hivern Molt alta Mitjana Baixa Alta Alt

SENATRIT LIMAGRAIN IBÉRICA Molt precoç Alternatiu Mitjana Mitjana a alta Alta Molt baixa Mitjà

TITANIA SEMILLAS BATLLE Precoç Alternatiu Alta Mitjana a alta Alta Mitjana Mitjà

TREMPLIN S.A. MARISA Mitjà a tardà Hivern Alta Baixa Baixa Alta Mitjà a alt

TRIMOUR S.A. MARISA Precoç Hivern Alta Mitjana a alta Molt baixa Alta Mitjà

TRUJILLO Varis Molt precoç Alternatiu Molt alta Molt baixa a baixa Alta Baixa Mitjà
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s’exposen les varietats classificades segons les 

seves característiques agronòmiques, a partir de 

la informació disponible de les quatre darreres 

campanyes.

06 Sègol híbrid

La superfície estimada de cultiu de sègol en 

aquesta darrera campanya és de 714 ha, molt 

inferior a la d’altres cereals més importants com 

el blat tou o l’ordi. Aquesta es concentra so-

bretot a la comarca de la Cerdanya (47 %) i, 

en menor mesura, a l’Alt Urgell (10 %), (figura 

25). Les zones de cultiu se situen actualment en 

planes de les comarques pirinenques, amb alti-

tuds superiors a 600 m i amb un clima hivernal 

fred, tot i que la seva àrea potencial de conreu 

és molt més àmplia.

Actualment, la majoria de les varietats cultivades 

no són híbrides i s’utilitzen encara en ocasions 

poblacions locals. Des de fa uns anys, es comer-

cialitzen varietats híbrides, la major part de les 

quals són d’origen alemany. Aquestes poden 

tenir un potencial de rendiment més elevat a 

causa del seu vigor més gran. La informació 

disponible de la seva adaptació a les explotaci-

ons catalanes és escassa, malgrat que, durant 

aquests darrers anys, s’han introduït en altres 

autonomies espanyoles, com ara Castella i Lleó, 

Castella-la Manxa, etc. Durant les dues darreres 

campanyes, s’han fets assaigs amb varietats de 

sègol híbrid en secans frescals d’Osona (Gurb 

de la Plana) i de l’interior de Girona (Caldes de 

Malavella i Vilobí d’Onyar). 

La producció del sègol híbrid ha variat segons 

l’assaig i ha estat més elevada als secans fres-

cals que a l’interior de Girona (figura 26). Els 

seus rendiments han estat, en tots els assaigs, 

superiors (poc o molt) als de l’ordi (mitjana de les 

varietats MESETA i GRAPHIC). En comparació 

amb el blat tou (mitjana de les varietats NOGAL 

i SOISSONS), les seves produccions han estat 

superiors, similars o inferiors, depenent de la 

localitat i de l’any. Cal tenir en compte que els 

assaigs s’han realitzat en una parcel·la petita, 

amb un efecte vorera important, que sol bene-

ficiar les varietats híbrides. 

Les varietats que s’han assajat durant els dos 

anys han estat AGRONOM, ASKARI, BRASET-

TO, FUGATO, GUTTINO i HELLTOP. No s’han 

observat diferències significatives de rendiment 

entre elles, en cap de les dues zones agroclimà-

tiques (figures 27 i 28).
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Índex productiu respecte a la mitjana de varietats.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu 
sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons 
la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 27. Índexs productius de les varietats de sègol híbrid assajades durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011 a 
l’interior de Girona.

Figura 26. Rendiments de l’ordi (MESETA i GRAPHIC), del blat tou (NOGAL i SOISSONS) i mitjana de les varietats de sègol híbrid 
assajades a l’interior de Girona i als secans frescals durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011.

Figura 28. Índexs productius de les varietats de sègol híbrid assajades durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011 als 
secans frescals.
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Índex productiu respecte a la mitjana de les varietats.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu 
sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons 
la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Totes les varietats assajades són hivernals, 

adequades sobretot  per  a sembres precoces 

en les zones fredes i moderadament fredes. 

La data d’espigat és similar a les dels blats de 

cicle llarg precoços i mitjans, segons l’assaig. 

Normalment és més precoç que la varietat de 

blat tou testimoni SOISSONS. La talla de les 

varietats assajades és alta, encara que, en la 

majoria dels assaigs no s’han vist afectades per 

l’ajagut (taula 7).

07 Autors

Taula 7. Característiques agronòmiques de les varietats de sègol.

•	 Les	varietats	disponibles	són	hivernals,	adaptades	a	sembres	primerenques	i	mitjanes	(octubre	i	novembre),	en	les	zones	fredes	i	

moderadament fredes (Girona interior, secans frescals i secans semifrescals).

•	 La densitat de sembra (50-60 kg/ha) és més baixa que en les varietats no híbrides.

•	 Els resultats dels assaigs no mostren diferències significatives de productivitat entre moltes varietats comercials (AGRONOM, ASKARI, 

BRASETTO, FUGATO, GUTTINO i HELLTOP).

•	 El	seu	potencial	productiu	és	elevat.	Depenent	de	zones	i	d’anys,	pot	presentar	rendiments	superiors	i	similars	al	blat	tou.

•	 Pot	afectar-lo	el	rovell	bru	en	les	zones	on	aquesta	malaltia	foliar	és	més	freqüent.		

RECOMANACIONS EN SÈGOL HÍBRID

Antoni López Querol
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA) 
Lleida
antoni.lopez@irta.cat

Gemma Capellades Pericas
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)
Mas Badia (Girona)
gemma.capellades@irta.cat

Joan Serra Gironella
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA) 
Mas Badia (Girona)
joan.serra@irta.cat

Josep Anton Betbesé Lucas
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)
Lleida
josepanton.betbese@irta.cat

Annabel Salvadó Sánchez
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)
Mas Badia (Girona)
annabel.salvado@irta.cat

VARIETAT EMPRESA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA

AJAGUT ROVELL BRU

AGRONOM CECOSA Mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

ASKARI AGRAR SEMILLAS Precoç a mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

BRASETTO K.W.S. Precoç a mitjana Hivern Alta Mitjana a alta Mitjana

FUGATO RAGT IBÉRICA Mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

GUTTINO K.W.S. Precoç a mitjana Hivern Alta Mitjana a alta Mitjana

HELLTOP AGRUSA Precoç a mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa a mitjana
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s’exposen les varietats classificades segons les 

seves característiques agronòmiques, a partir de 

la informació disponible de les quatre darreres 

campanyes.

06 Sègol híbrid

La superfície estimada de cultiu de sègol en 

aquesta darrera campanya és de 714 ha, molt 

inferior a la d’altres cereals més importants com 

el blat tou o l’ordi. Aquesta es concentra so-

bretot a la comarca de la Cerdanya (47 %) i, 

en menor mesura, a l’Alt Urgell (10 %), (figura 

25). Les zones de cultiu se situen actualment en 

planes de les comarques pirinenques, amb alti-

tuds superiors a 600 m i amb un clima hivernal 

fred, tot i que la seva àrea potencial de conreu 

és molt més àmplia.

Actualment, la majoria de les varietats cultivades 

no són híbrides i s’utilitzen encara en ocasions 

poblacions locals. Des de fa uns anys, es comer-

cialitzen varietats híbrides, la major part de les 

quals són d’origen alemany. Aquestes poden 

tenir un potencial de rendiment més elevat a 

causa del seu vigor més gran. La informació 

disponible de la seva adaptació a les explotaci-

ons catalanes és escassa, malgrat que, durant 

aquests darrers anys, s’han introduït en altres 

autonomies espanyoles, com ara Castella i Lleó, 

Castella-la Manxa, etc. Durant les dues darreres 

campanyes, s’han fets assaigs amb varietats de 

sègol híbrid en secans frescals d’Osona (Gurb 

de la Plana) i de l’interior de Girona (Caldes de 

Malavella i Vilobí d’Onyar). 

La producció del sègol híbrid ha variat segons 

l’assaig i ha estat més elevada als secans fres-

cals que a l’interior de Girona (figura 26). Els 

seus rendiments han estat, en tots els assaigs, 

superiors (poc o molt) als de l’ordi (mitjana de les 

varietats MESETA i GRAPHIC). En comparació 

amb el blat tou (mitjana de les varietats NOGAL 

i SOISSONS), les seves produccions han estat 

superiors, similars o inferiors, depenent de la 

localitat i de l’any. Cal tenir en compte que els 

assaigs s’han realitzat en una parcel·la petita, 

amb un efecte vorera important, que sol bene-

ficiar les varietats híbrides. 

Les varietats que s’han assajat durant els dos 

anys han estat AGRONOM, ASKARI, BRASET-

TO, FUGATO, GUTTINO i HELLTOP. No s’han 

observat diferències significatives de rendiment 

entre elles, en cap de les dues zones agroclimà-

tiques (figures 27 i 28).
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Índex productiu respecte a la mitjana de varietats.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu 
sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons 
la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.

Figura 27. Índexs productius de les varietats de sègol híbrid assajades durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011 a 
l’interior de Girona.

Figura 26. Rendiments de l’ordi (MESETA i GRAPHIC), del blat tou (NOGAL i SOISSONS) i mitjana de les varietats de sègol híbrid 
assajades a l’interior de Girona i als secans frescals durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011.

Figura 28. Índexs productius de les varietats de sègol híbrid assajades durant les campanyes de 2009-2010 i de 2010-2011 als 
secans frescals.
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Índex productiu respecte a la mitjana de les varietats.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu 
sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons 
la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Totes les varietats assajades són hivernals, 

adequades sobretot  per  a sembres precoces 

en les zones fredes i moderadament fredes. 

La data d’espigat és similar a les dels blats de 

cicle llarg precoços i mitjans, segons l’assaig. 

Normalment és més precoç que la varietat de 

blat tou testimoni SOISSONS. La talla de les 

varietats assajades és alta, encara que, en la 

majoria dels assaigs no s’han vist afectades per 

l’ajagut (taula 7).

07 Autors

Taula 7. Característiques agronòmiques de les varietats de sègol.

•	 Les	varietats	disponibles	són	hivernals,	adaptades	a	sembres	primerenques	i	mitjanes	(octubre	i	novembre),	en	les	zones	fredes	i	

moderadament fredes (Girona interior, secans frescals i secans semifrescals).

•	 La densitat de sembra (50-60 kg/ha) és més baixa que en les varietats no híbrides.

•	 Els resultats dels assaigs no mostren diferències significatives de productivitat entre moltes varietats comercials (AGRONOM, ASKARI, 

BRASETTO, FUGATO, GUTTINO i HELLTOP).

•	 El	seu	potencial	productiu	és	elevat.	Depenent	de	zones	i	d’anys,	pot	presentar	rendiments	superiors	i	similars	al	blat	tou.

•	 Pot	afectar-lo	el	rovell	bru	en	les	zones	on	aquesta	malaltia	foliar	és	més	freqüent.		
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VARIETAT EMPRESA ESPIGAT TIPUS TALLA RESISTÈNCIA

AJAGUT ROVELL BRU

AGRONOM CECOSA Mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

ASKARI AGRAR SEMILLAS Precoç a mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

BRASETTO K.W.S. Precoç a mitjana Hivern Alta Mitjana a alta Mitjana

FUGATO RAGT IBÉRICA Mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa

GUTTINO K.W.S. Precoç a mitjana Hivern Alta Mitjana a alta Mitjana

HELLTOP AGRUSA Precoç a mitjana Hivern Molt alta Mitjana a alta Baixa a mitjana
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01 Introducció

El control de les males herbes en el cultiu de 

cereal constitueix, juntament amb la fertilització 

i l’elecció d’una bona varietat adaptada a les 

nostres condicions, una de les operacions bà-

siques d’aquest cultiu.

Dins del conjunt d’eines i estratègies disponibles 

per controlar les males herbes, l’ús de l’herbicida 

és, actualment, l’eina més emprada, perquè, tot 

i que presenta força limitacions, continua sent 

l’opció més barata, eficaç i senzilla d’utilitzar de 

les que disposem per a aquesta finalitat.

El ventall d’herbicides que es poden emprar 

per controlar les diferents males herbes que hi 

ha en els cultius és molt ampli i, malgrat que 

acostumen a tenir una bona selectivitat –capa-

citat de controlar les males herbes respectant 

el cultiu tractat-, no totes les varietats de cere-

al es comporten de la mateixa manera davant 

de l’herbicida, ja que n’hi ha algunes, que se’n 

mostren més sensibles a l’aplicació.

En molts casos el grau de selectivitat d’un her-

bicida en una varietat, pot resultar tant o més 

important que la seva eficàcia, i el fet de deter-

minar-lo, suposa un valor afegit per al producte, 

perquè permet fer-ne una recomanació de l’ús 

molt més acurada.

Amb la finalitat de conèixer la sensibilitat als her-

bicides de les noves varietats de cereal d’hivern, 

des de 1997, la Unitat de Malherbologia del Ser-

vei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural (DAMM) i la Unitat de Cultius Extensius 

de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-

tàries (IRTA), en col·laboració amb les empre-

ses comercials, realitzen una sèrie d’assajos 

d’observació, mirant d’avaluar, en una primera 

aproximació, el risc de problemes potencials per 

fitotoxicitat en cadascuna de les combinacions 

de varietat i herbicida més habituals.

En aquest article es descriuen els factors que 

més influeixen en l’aparició de fitotoxicitats als 

herbicides, de quina manera es presenten en la 

planta i, finalment, es mostren els resultats de 

sensibilitat general de les varietats als herbicides 

obtinguts amb els assajos fets durant les quatre 

darreres campanyes 2007-2011, en dues loca-

litats de zones agroclimàtiques diferents.

02 Factors que influeixen en l’apa-
rició de fitotoxicitats

Malgrat que no es coneix a fons com influeixen 

en l’acció de l’herbicida en la planta, s’observa 

Foto 1 i 2: Marca característica de Diflufenican en cereal d’hivern. Detall de Fitotoxicitat provocada per Bifenox. Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.
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que determinats factors ambientals, de maneig 

del cultiu o varietals afavoreixen l’aparició de 

fitotoxicitats en les varietats de cereal d’hivern. 

S’accepta que la majoria d’aquests factors in-

flueixen en el bon estat general de la planta, fet 

que influeix també en la possible acció nociva 

dels herbicides en els cultius. Aquests factors 

són els set següents. Temperatura i oscil-

lació tèrmica: Freds excessius per sota de 

zero i oscil·lacions de temperatura molt marca-

des entre el dia i la nit. Pluja: Quan es produeix 

de seguida després del tractament, augmenta 

l’activitat de l’herbicida i, sovint, provoca danys 

en el cultiu. Humitat relativa: Uns valors ele-

vats d’aquest paràmetre afavoreixen que la 

planta absorbeixi l’herbicida i faciliten que hi 

hagi danys. Estadi fenològic: És inadequat, 

tant si és fa el tractament massa aviat o massa 

tard. Operacions culturals: Debiliten el cultiu, 

com ara una sembra massa profunda. Vari-

etat: No totes les varietats tenen la mateixa 

sensibilitat als herbicides. Sòl: Quan presenta 

unes condicions que afebleixen el cultiu, com 

ara salinitat, entollaments, fatiga, atac de ne-

matodes, etc.

03 Tipus de fitotoxicitats

Els símptomes provocats pels herbicides regis-

trats solen ser lleus i es poden classificar en 

quatre tipus:

Taques: Són marques visibles en les fulles o 

en les tiges del cultiu, es poden identificar so-

vint amb l’herbicida que les ocasiona, perquè 

acostumen a tenir una forma i una decoloració 

característiques. Solen ser danys puntuals, que 

remeten al poc temps de ser provocats. Són 

característiques, les taques ocasionades per di-

flufenican, bifenox, clortoluron, bromoxinil, etc.

Estrangulacions: Són reduccions de l’amplada 

de la fulla o del diàmetre de les tiges del cereal, 

originades per l’acció de determinats herbicides 

que acostumen a pertànyer al grup dels ariloxife-

Foto 3 i 4: Estrangulament característic provocat per herbicides el grup dels  DIMS i DENS. Detall d’una reducció de vigor i posterior retard en l’espigat provocat per l’herbicida. 
Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.

Foto 5 i 6. Detall de fitotoxicitat provocada per derivats de la Urea (Clortoluron). Perspectiva d’un tractament en perpendicular a les varietats sembrades i testimonis sense tractar. 
Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.

Les varietats Naturel, Volley, 

Archipel, Gilena i Alpha 

s’han mostrat força tolerants 

a l’acció dels diferents 

herbicides testats.
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01 Introducció

El control de les males herbes en el cultiu de 

cereal constitueix, juntament amb la fertilització 

i l’elecció d’una bona varietat adaptada a les 

nostres condicions, una de les operacions bà-

siques d’aquest cultiu.

Dins del conjunt d’eines i estratègies disponibles 

per controlar les males herbes, l’ús de l’herbicida 

és, actualment, l’eina més emprada, perquè, tot 

i que presenta força limitacions, continua sent 

l’opció més barata, eficaç i senzilla d’utilitzar de 

les que disposem per a aquesta finalitat.

El ventall d’herbicides que es poden emprar 

per controlar les diferents males herbes que hi 

ha en els cultius és molt ampli i, malgrat que 

acostumen a tenir una bona selectivitat –capa-

citat de controlar les males herbes respectant 

el cultiu tractat-, no totes les varietats de cere-

al es comporten de la mateixa manera davant 

de l’herbicida, ja que n’hi ha algunes, que se’n 

mostren més sensibles a l’aplicació.

En molts casos el grau de selectivitat d’un her-

bicida en una varietat, pot resultar tant o més 

important que la seva eficàcia, i el fet de deter-

minar-lo, suposa un valor afegit per al producte, 

perquè permet fer-ne una recomanació de l’ús 

molt més acurada.

Amb la finalitat de conèixer la sensibilitat als her-

bicides de les noves varietats de cereal d’hivern, 

des de 1997, la Unitat de Malherbologia del Ser-

vei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural (DAMM) i la Unitat de Cultius Extensius 

de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-

tàries (IRTA), en col·laboració amb les empre-

ses comercials, realitzen una sèrie d’assajos 

d’observació, mirant d’avaluar, en una primera 

aproximació, el risc de problemes potencials per 

fitotoxicitat en cadascuna de les combinacions 

de varietat i herbicida més habituals.

En aquest article es descriuen els factors que 

més influeixen en l’aparició de fitotoxicitats als 

herbicides, de quina manera es presenten en la 

planta i, finalment, es mostren els resultats de 

sensibilitat general de les varietats als herbicides 

obtinguts amb els assajos fets durant les quatre 

darreres campanyes 2007-2011, en dues loca-

litats de zones agroclimàtiques diferents.

02 Factors que influeixen en l’apa-
rició de fitotoxicitats

Malgrat que no es coneix a fons com influeixen 

en l’acció de l’herbicida en la planta, s’observa 

Foto 1 i 2: Marca característica de Diflufenican en cereal d’hivern. Detall de Fitotoxicitat provocada per Bifenox. Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.
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que determinats factors ambientals, de maneig 

del cultiu o varietals afavoreixen l’aparició de 

fitotoxicitats en les varietats de cereal d’hivern. 

S’accepta que la majoria d’aquests factors in-

flueixen en el bon estat general de la planta, fet 

que influeix també en la possible acció nociva 

dels herbicides en els cultius. Aquests factors 

són els set següents. Temperatura i oscil-

lació tèrmica: Freds excessius per sota de 

zero i oscil·lacions de temperatura molt marca-

des entre el dia i la nit. Pluja: Quan es produeix 

de seguida després del tractament, augmenta 

l’activitat de l’herbicida i, sovint, provoca danys 

en el cultiu. Humitat relativa: Uns valors ele-

vats d’aquest paràmetre afavoreixen que la 

planta absorbeixi l’herbicida i faciliten que hi 

hagi danys. Estadi fenològic: És inadequat, 

tant si és fa el tractament massa aviat o massa 

tard. Operacions culturals: Debiliten el cultiu, 

com ara una sembra massa profunda. Vari-

etat: No totes les varietats tenen la mateixa 

sensibilitat als herbicides. Sòl: Quan presenta 

unes condicions que afebleixen el cultiu, com 

ara salinitat, entollaments, fatiga, atac de ne-

matodes, etc.

03 Tipus de fitotoxicitats

Els símptomes provocats pels herbicides regis-

trats solen ser lleus i es poden classificar en 

quatre tipus:

Taques: Són marques visibles en les fulles o 

en les tiges del cultiu, es poden identificar so-

vint amb l’herbicida que les ocasiona, perquè 

acostumen a tenir una forma i una decoloració 

característiques. Solen ser danys puntuals, que 

remeten al poc temps de ser provocats. Són 

característiques, les taques ocasionades per di-

flufenican, bifenox, clortoluron, bromoxinil, etc.

Estrangulacions: Són reduccions de l’amplada 

de la fulla o del diàmetre de les tiges del cereal, 

originades per l’acció de determinats herbicides 

que acostumen a pertànyer al grup dels ariloxife-

Foto 3 i 4: Estrangulament característic provocat per herbicides el grup dels  DIMS i DENS. Detall d’una reducció de vigor i posterior retard en l’espigat provocat per l’herbicida. 
Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.

Foto 5 i 6. Detall de fitotoxicitat provocada per derivats de la Urea (Clortoluron). Perspectiva d’un tractament en perpendicular a les varietats sembrades i testimonis sense tractar. 
Autor: J. M. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. Unitat de Malherbologia.

Les varietats Naturel, Volley, 

Archipel, Gilena i Alpha 

s’han mostrat força tolerants 

a l’acció dels diferents 

herbicides testats.
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noxipropionats (FOPS), de les ciclohexanodio-

nes (DIMS) i de les fenilpirazolinones (DENS).

Reduccions de vigor: Tot i que sovint van 

acompanyades d’un esgrogueïment general 

de la planta, són les més difícils de detectar 

en una parcel·la comercial, ja que el pagès no 

disposa de cap testimoni sense tractar, que per-

meti fer-ne una comparació amb el que ha estat 

tractat. Encara que no són tan aparents, aquests 

símptomes són els que se solen perllongar més 

en el temps i, per tant, tenen més incidència 

en el comportament final del cultiu. Fins i tot, 

poden influir en les dates d’espigat del cereal, 

amb els riscos de reducció de rendiments que 

això comporta, si les condicions de l’any no són 

les més favorables. 

Deformacions d’espigues: Solen ser degu-

des als tractaments tardans amb herbicides de 

tipus hormonal. No obstant això, les aplicacions 

d’altres herbicides també poden ocasionar-les.

04 Dispositiu experimental

04.01 Localització

Els assaigs s’han realitzat cada any en dues 

localitats que tenen condicions climàtiques di-

ferents (temperatura, humitat, etc.).

D’una banda, s’ha dut a terme a Tudela de Se-

gre, a la comarca de la Noguera, representativa 

dels secans semifrescals i, de l’altra, a Gime-

nells, a la comarca del Segrià, representativa 

dels regadius de Lleida.

04.02 Material Vegetal

La selecció de les varietats d’ordi per assajar 

s’ha fet segons criteris de novetat i de comer-

cialització potencial en les nostres zones pro-

ductores. Paral·lelament, també s’hi han inclòs 

varietats que no són noves, però que se sem-

bren molt.

El nombre total de varietats assajades al llarg 

d’aquestes quatre campanyes ha estat de 128, 

de les quals 65 són d’ordi, 53 són de blat tou, 

5 són de blat dur i 5, de triticale. 

04.03 Disseny experimental

Cada varietat ha estat sembrada en una banda 

de 1,20 m d’amplada i 48 m de longitud. La 

sembra es va realitzar amb una microsembra-

dora experimental a la dosi de 450 llavors/m2, 

similar per a totes les varietats. Els diferents 

tractaments herbicides han estat fets en ban-

des d’1,5 m d’amplada, de forma transversal a 

les línies de sembra. Amb aquest mecanisme 

es disposa, a cada camp, de 32 parcel·les per 

a cada varietat i, en quatre d’elles, no s’hi ha 

realitzat cap aplicació (testimonis). La resta han 

estat tractades amb 14 herbicides diferents apli-

cats a 2 dosis cadascun (vegeu figura 1). Es va 

deixar un passadís de 25 cm entre parcel·les i 

entre herbicides.

04.04 Productes aplicats

S’han emprat broquets de ranura de 0.5 l/min de 

cabal i una màquina de pressió prèvia i constant 

de 2,5 atm, amb un consum de 330 l de brou 

per hectàrea. 
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Figura 1. Gràfic del disseny experimental.

Taula 1: Escala utilitzada per a l’avaluació de les fitotoxicitats (Adaptació de l’Escala EWRS).

Nivell de 
danys

Observació

0 No s’aprecia cap símptoma al cultiu.

1 Pocs efectes apreciables. Lleugeres decoloracions 
(menys del 10% del cultiu afectat).

2 Alguns efectes apreciables (10-25% del cultiu afectat).

3 Efectes visibles (25% del cultiu afectat).

4 Efectes que comencen a ser importants (25-50% del cultiu afectat).

5 Efectes importants (més del 50% del cultiu afectat). Alguna planta morta.

6 Menys de 10% de mortalitat del cultiu.

7 10-25% de mortalitat del cultiu.

8 25-50% de mortalitat del cultiu.

9 50-75% de mortalitat.

10 75-100% de mortalitat del cultiu.

Gades, Aguila, Gazul, 

Galeon i Sensas es 

presenten com les 

varietats de blat més 

sensibles a l’acció dels 

diferents herbicides.
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Els herbicides s’han aplicat a la dosi normal 

d’utilització i a la dosi doble. La dosi doble ha 

estat aplicada per tal de veure el marge de segu-

retat en cadascuna de les combinacions varietat 

i herbicida, i d’aquesta manera, se’n pot esti-

mar el comportament en condicions ambientals 

desfavorables o en aplicacions incorrectes, en 

què se superposa el tractament o hi ha errors 

de dosificació.

Totes les aplicacions es fan en absència de vent, 

per evitar la deriva de producte. 

Els productes herbicides emprats han estat es-

collits partint de criteris d’agressivitat potencial i 

d’utilització àmplia.

04.05. Avaluació

L’avaluació de la fitotoxicitat sobre el cereal s’ha 

fet de forma visual, parcel·la per parcel·la, 15 

dies després de l’aplicació, i entre 2 i 5 vega-

des més, fins a la desaparició dels símptomes, 

normalment a l’espigat.

En cap cas s’ha avaluat l’efecte dels danys so-

bre la producció, atès que la superfície de cada 

parcel·la és petita.

El mateix equip de tres persones especialitza-

des ha realitzat l’avaluació dels danys segons 

l’escala exposada a la taula 1.

05 Resultats

Com ja s’ha comentat, els factors que influei-

xen en l’aparició de fitotoxicitats als herbicides 

són força diversos i variables, en funció de les 

diferents campanyes. Per aquest motiu, malgrat 

que no es pot obtenir una primera visió de la 

sensibilitat de les distintes varietats a les condi-

cions d’una campanya, és necessari disposar 

de diferents observacions en diferents anys, per 

tal de poder determinar el comportament ge-

neral d’una varietat en les diverses condicions 

ambientals que es donen al llarg de diverses 

campanyes.

Les afectacions observades han estat de tipus 

molt variat segons l’herbicida emprat. 

D’una banda, les varietats Naturel, Volley, Archi-

pel, Gilena i Alpha s’han mostrat força tolerants 

a l’acció dels diferents herbicides testats. 

D’altra banda, Anaconda i Estrella es presenten 

com les més sensibles a l’acció dels diferents 

herbicides testats en les diverses campanyes. 

Anaconda destaca com una varietat sensible al 

producte clortoluron, quan les condicions són 

idònies perquè provoqui fitotoxicitats. Altra-

ment, Estrella es mostra sensible a fenoxaprop 

6,9 %. Aquesta sensibilitat s’agreuja de manera 
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Gràfic 1: Classificació per sensibilitat de les varietats d’ordi més utilitzades les campanyes 2007-2011.

Taula 2: Classificació de les noves varietats d’ordi d’hivern a partir de les observacions d’una campanya.

Varietat Sensibilitat
MASCARA Tolerant

LAVINIA Sensibilitat Moderada

YURIKO Sensibilitat Moderada

COMETA Sensibilitat Moderada

SIGNORA Sensibilitat Moderada

MALTASIA Sensibilitat Moderada

VIVALDI Sensibilitat Moderada

OROFIL Sensibilitat Moderada

PUBLICAN Sensibilitat Moderada

ANAKIN Sensibilitat Moderada

CLAIRION Sensible

BELGRAVIA Sensible
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noxipropionats (FOPS), de les ciclohexanodio-

nes (DIMS) i de les fenilpirazolinones (DENS).

Reduccions de vigor: Tot i que sovint van 

acompanyades d’un esgrogueïment general 

de la planta, són les més difícils de detectar 

en una parcel·la comercial, ja que el pagès no 

disposa de cap testimoni sense tractar, que per-

meti fer-ne una comparació amb el que ha estat 

tractat. Encara que no són tan aparents, aquests 

símptomes són els que se solen perllongar més 

en el temps i, per tant, tenen més incidència 

en el comportament final del cultiu. Fins i tot, 

poden influir en les dates d’espigat del cereal, 

amb els riscos de reducció de rendiments que 

això comporta, si les condicions de l’any no són 

les més favorables. 

Deformacions d’espigues: Solen ser degu-

des als tractaments tardans amb herbicides de 

tipus hormonal. No obstant això, les aplicacions 

d’altres herbicides també poden ocasionar-les.

04 Dispositiu experimental

04.01 Localització

Els assaigs s’han realitzat cada any en dues 

localitats que tenen condicions climàtiques di-

ferents (temperatura, humitat, etc.).

D’una banda, s’ha dut a terme a Tudela de Se-

gre, a la comarca de la Noguera, representativa 

dels secans semifrescals i, de l’altra, a Gime-

nells, a la comarca del Segrià, representativa 

dels regadius de Lleida.

04.02 Material Vegetal

La selecció de les varietats d’ordi per assajar 

s’ha fet segons criteris de novetat i de comer-

cialització potencial en les nostres zones pro-

ductores. Paral·lelament, també s’hi han inclòs 

varietats que no són noves, però que se sem-

bren molt.

El nombre total de varietats assajades al llarg 

d’aquestes quatre campanyes ha estat de 128, 

de les quals 65 són d’ordi, 53 són de blat tou, 

5 són de blat dur i 5, de triticale. 

04.03 Disseny experimental

Cada varietat ha estat sembrada en una banda 

de 1,20 m d’amplada i 48 m de longitud. La 

sembra es va realitzar amb una microsembra-

dora experimental a la dosi de 450 llavors/m2, 

similar per a totes les varietats. Els diferents 

tractaments herbicides han estat fets en ban-

des d’1,5 m d’amplada, de forma transversal a 

les línies de sembra. Amb aquest mecanisme 

es disposa, a cada camp, de 32 parcel·les per 

a cada varietat i, en quatre d’elles, no s’hi ha 

realitzat cap aplicació (testimonis). La resta han 

estat tractades amb 14 herbicides diferents apli-

cats a 2 dosis cadascun (vegeu figura 1). Es va 

deixar un passadís de 25 cm entre parcel·les i 

entre herbicides.

04.04 Productes aplicats

S’han emprat broquets de ranura de 0.5 l/min de 

cabal i una màquina de pressió prèvia i constant 

de 2,5 atm, amb un consum de 330 l de brou 

per hectàrea. 
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Figura 1. Gràfic del disseny experimental.

Taula 1: Escala utilitzada per a l’avaluació de les fitotoxicitats (Adaptació de l’Escala EWRS).

Nivell de 
danys

Observació

0 No s’aprecia cap símptoma al cultiu.

1 Pocs efectes apreciables. Lleugeres decoloracions 
(menys del 10% del cultiu afectat).

2 Alguns efectes apreciables (10-25% del cultiu afectat).

3 Efectes visibles (25% del cultiu afectat).

4 Efectes que comencen a ser importants (25-50% del cultiu afectat).

5 Efectes importants (més del 50% del cultiu afectat). Alguna planta morta.

6 Menys de 10% de mortalitat del cultiu.

7 10-25% de mortalitat del cultiu.

8 25-50% de mortalitat del cultiu.

9 50-75% de mortalitat.

10 75-100% de mortalitat del cultiu.

Gades, Aguila, Gazul, 

Galeon i Sensas es 

presenten com les 

varietats de blat més 

sensibles a l’acció dels 

diferents herbicides.
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Els herbicides s’han aplicat a la dosi normal 

d’utilització i a la dosi doble. La dosi doble ha 

estat aplicada per tal de veure el marge de segu-

retat en cadascuna de les combinacions varietat 

i herbicida, i d’aquesta manera, se’n pot esti-

mar el comportament en condicions ambientals 

desfavorables o en aplicacions incorrectes, en 

què se superposa el tractament o hi ha errors 

de dosificació.

Totes les aplicacions es fan en absència de vent, 

per evitar la deriva de producte. 

Els productes herbicides emprats han estat es-

collits partint de criteris d’agressivitat potencial i 

d’utilització àmplia.

04.05. Avaluació

L’avaluació de la fitotoxicitat sobre el cereal s’ha 

fet de forma visual, parcel·la per parcel·la, 15 

dies després de l’aplicació, i entre 2 i 5 vega-

des més, fins a la desaparició dels símptomes, 

normalment a l’espigat.

En cap cas s’ha avaluat l’efecte dels danys so-

bre la producció, atès que la superfície de cada 

parcel·la és petita.

El mateix equip de tres persones especialitza-

des ha realitzat l’avaluació dels danys segons 

l’escala exposada a la taula 1.

05 Resultats

Com ja s’ha comentat, els factors que influei-

xen en l’aparició de fitotoxicitats als herbicides 

són força diversos i variables, en funció de les 

diferents campanyes. Per aquest motiu, malgrat 

que no es pot obtenir una primera visió de la 

sensibilitat de les distintes varietats a les condi-

cions d’una campanya, és necessari disposar 

de diferents observacions en diferents anys, per 

tal de poder determinar el comportament ge-

neral d’una varietat en les diverses condicions 

ambientals que es donen al llarg de diverses 

campanyes.

Les afectacions observades han estat de tipus 

molt variat segons l’herbicida emprat. 

D’una banda, les varietats Naturel, Volley, Archi-

pel, Gilena i Alpha s’han mostrat força tolerants 

a l’acció dels diferents herbicides testats. 

D’altra banda, Anaconda i Estrella es presenten 

com les més sensibles a l’acció dels diferents 

herbicides testats en les diverses campanyes. 

Anaconda destaca com una varietat sensible al 

producte clortoluron, quan les condicions són 

idònies perquè provoqui fitotoxicitats. Altra-

ment, Estrella es mostra sensible a fenoxaprop 

6,9 %. Aquesta sensibilitat s’agreuja de manera 

ALT

MITJÀ

BAIXN
iv

el
l d

e 
S

en
si

b
ili

ta
t

Varietats Dosi Normal MitjanaDosi Doble

N
AT

U
R

E
L

V
O

LL
E

Y

A
R

C
H

IP
E

L

G
IL

E
N

A

A
LP

H
A

G
U

S
TA

V

N
U

R
E

H
IS

PA
N

IC

M
E

S
E

TA

H
E

N
LE

Y

P
E

W
TE

R

O
TI

R
A

O
R

A
LI

A

A
R

LO
IS

C
U

LM
A

D
O

B
LA

M
A

R
A

C
A

C
O

U
N

TY

P
R

E
S

TI
G

E

B
E

LG
R

A
N

O

S
C

A
R

LE
TT

S
E

D
U

C
TI

O
N

O
R

D
A

LI
E

C
IE

R
ZO

K
E

TO
S

G
R

A
P

H
IC

C
R

IS
TA

LI
A

S
H

A
K

IR
A

A
LB

A
C

E
TE

R
E

G
A

LI
A

S
U

N
R

IS
E

E
S

TR
E

LL
A

A
N

A
C

O
N

D
A

SENSIBILITAT MODERADATOLERANT SENSIBLE

Gràfic 1: Classificació per sensibilitat de les varietats d’ordi més utilitzades les campanyes 2007-2011.

Taula 2: Classificació de les noves varietats d’ordi d’hivern a partir de les observacions d’una campanya.

Varietat Sensibilitat
MASCARA Tolerant

LAVINIA Sensibilitat Moderada

YURIKO Sensibilitat Moderada

COMETA Sensibilitat Moderada

SIGNORA Sensibilitat Moderada

MALTASIA Sensibilitat Moderada

VIVALDI Sensibilitat Moderada

OROFIL Sensibilitat Moderada

PUBLICAN Sensibilitat Moderada

ANAKIN Sensibilitat Moderada

CLAIRION Sensible

BELGRAVIA Sensible
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notable, quan s’aplica la dosi doble d’aquest 

producte.

Pel que fa a les noves varietats que han es-

tat poc testades, si s’agafa com a referència 

les varietats que s’han provat de manera més 

àmplia i es comparen amb les de la campanya 

2010, en podem obtenir la classificació provi-

sional següent:

Els blats es mostren més tolerants a l’acció 

dels herbicides que els ordis. La sensibilitat 

que presenten és moderada a dosis normals 

de registre de la majoria dels herbicides, mentre 

que aquesta sensibilitat augmenta de manera 

notable, quan es dupliquen les dosis aplicades.

Malgrat que les diferències de sensibilitat entre 

varietats són reduïdes, s’observa que Cezanne, 

Paledor i Ingenio són les que tenen més tole-

rància al conjunt d’herbicides testats durant les 

darreres quatre campanyes.

En canvi, Gades, Aguila, Gazul, Galeon i Sensas 

són les varietats de blat més sensibles a l’acció 

dels diferents herbicides, la major part dels quals 

es mostren més sensibles a les sulfonilurees.

Aquests assaigs han estat finançats per les 

empreses de fitosanitaris següents: Arago-

nesas Agro, SA, Basf Española, SL, Bayer 

Cropscience, SL, Cheminova Agro, SA, Dow 

Agrosciences Ibérica, SA, Nufarm España, 

SA i Syngenta Agro, SA.
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Gràfic 2: Classificació per sensibilitat de les varietats de blat més utilitzades les campanyes 2007-2011.
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01 Introducció

Des de fa uns 10 ó 15 anys, molts productors 

d’ordi de secà de les comarques centrals i oc-

cidentals de Catalunya venen detectant i patint 

un increment en el nombre d’espigues sense 

gra o espigues buides en les seves parcel·les. 

Aquesta alteració es manifesta per la manca 

total o parcial de gra en part o en la totalitat de 

les espiguetes que componen les espigues. El 

problema no es detecta, òbviament, fins després 

de la pol·linització, fecundació i quallat del gra, 

i és aproximadament en estadi de gra lletós-

pastós (Estadi Zadocks 80 ) quan el problema es 

fa evident a la vista. És a partir d’aquest estadi 

quan les espigues d’ordi normals es torcen i s’in-

clinen pel propi pes del gra que s’està formant 

en les seves espiguetes, donant la imatge típi-

ca de l’ordi ben granat. Les espigues “buides”, 

per contra, es mantenen igualment verdes, però 

sense torçar-se ni inclinar-se ja que no contenen 

gra en les seves espiguetes (vegeu fotos). És 

per això que s’ha vingut denominant a aquesta 

alteració com a “espiga dreta” de l’ordi.

En el present article es pretén situar aquesta 

problemàtica a Catalunya a través de la infor-

mació recopilada i accions portades a terme al 

llarg d’aquests darrers anys des del Servei de 

Sanitat Vegetal, l’Institut de Recerca i Tecnolo-

gia Agroalimentàries (IRTA),  els tècnics de les 

Agrupacions de Defensa Vegetal i els tècnics 

del sector que treballen en l’àmbit dels cultius 

extensius a Catalunya. 

02 Antecedents

02.01 Campanyes anteriors a 2010 

Les primeres referències sobre aquest problema 

a Catalunya comencen a aparèixer a la dèca-

da dels 90, sobre tot a les seves comarques 

centrals  (l’Urgell, la Segarra i el Bages). Les 

referències d’agricultors a “espigues dretes” 

en els seus camps d’ordi són cada cop més 

freqüents, tot i que la presència del problema 

és erràtica tant en el temps com en la seva lo-

calització. En jornades de camp i trobades amb 

agricultors, els tècnics de l’IRTA i de les ADVs 

han anat constatant durant els darrers anys un 

increment de la simptomatologia en camp i de 

la preocupació dels productors d’ordi per aquest 

problema que ha anat augmentant en intensitat 

i distribució geogràfica.

         

L’explicació a la manca de quallat del gra pot 

ser deguda, en principi, a dos tipus de causes: 

patològiques o fisiològiques. En el primer cas, la 

causa majoritària d’espigues buides són malalti-

es del peu de la planta (“mal de peu”) causades 

per fongs principalment dels gèneres Fusarium, 

Rhizoctonia i Bipolaris, entre altres. En aquests 

casos, les espigues de les plantes afectades 

es tornen blanques abans de maduresa i no 

contenen gra o bé es tracta de gra molt migrat 

i gairebé sense pes. Aquest tipus de patologia 

és relativament freqüent sobre tot en blat i en 

funció de les característiques de l’any, apareixent 

en zones més o menys definides dels camps 

afectats.

Les causes fisiològiques de la presència d’espi-

gues buides responen normalment a manca de 

pol·linització i/o quallat deguts a temperatures 

relativament baixes (3 a 5 ºC) durant el període 

de formació del pol·len (estadi Zadocks 44), 

que el fan inviable i que no s’arribi a produir la 

fecundació o bé també a situacions d’estrès 

EL PROBLEMA DE L’”ESPIGA DRETA” 
DE L’ORDI A CATALUNYA

Foto 1. “Espiga dreta” de l’ordi en planta encara verda. Autor: J. Almacellas. Foto 2. Espigues d’ordi madures i torçades pel propi pes del gra. Autor: A. López Querol.

Les comarques més afectades 

pel problema de les 

“espigues dretes” en l’ordi 

són la Noguera, l’Urgell, la 

Segarra, l’Anoia i el Bages.
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notable, quan s’aplica la dosi doble d’aquest 

producte.

Pel que fa a les noves varietats que han es-

tat poc testades, si s’agafa com a referència 

les varietats que s’han provat de manera més 

àmplia i es comparen amb les de la campanya 

2010, en podem obtenir la classificació provi-

sional següent:

Els blats es mostren més tolerants a l’acció 

dels herbicides que els ordis. La sensibilitat 

que presenten és moderada a dosis normals 

de registre de la majoria dels herbicides, mentre 

que aquesta sensibilitat augmenta de manera 

notable, quan es dupliquen les dosis aplicades.

Malgrat que les diferències de sensibilitat entre 

varietats són reduïdes, s’observa que Cezanne, 

Paledor i Ingenio són les que tenen més tole-

rància al conjunt d’herbicides testats durant les 

darreres quatre campanyes.

En canvi, Gades, Aguila, Gazul, Galeon i Sensas 

són les varietats de blat més sensibles a l’acció 

dels diferents herbicides, la major part dels quals 

es mostren més sensibles a les sulfonilurees.

Aquests assaigs han estat finançats per les 

empreses de fitosanitaris següents: Arago-

nesas Agro, SA, Basf Española, SL, Bayer 

Cropscience, SL, Cheminova Agro, SA, Dow 

Agrosciences Ibérica, SA, Nufarm España, 

SA i Syngenta Agro, SA.
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Gràfic 2: Classificació per sensibilitat de les varietats de blat més utilitzades les campanyes 2007-2011.
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01 Introducció

Des de fa uns 10 ó 15 anys, molts productors 

d’ordi de secà de les comarques centrals i oc-

cidentals de Catalunya venen detectant i patint 

un increment en el nombre d’espigues sense 

gra o espigues buides en les seves parcel·les. 

Aquesta alteració es manifesta per la manca 

total o parcial de gra en part o en la totalitat de 

les espiguetes que componen les espigues. El 

problema no es detecta, òbviament, fins després 

de la pol·linització, fecundació i quallat del gra, 

i és aproximadament en estadi de gra lletós-

pastós (Estadi Zadocks 80 ) quan el problema es 

fa evident a la vista. És a partir d’aquest estadi 

quan les espigues d’ordi normals es torcen i s’in-

clinen pel propi pes del gra que s’està formant 

en les seves espiguetes, donant la imatge típi-

ca de l’ordi ben granat. Les espigues “buides”, 

per contra, es mantenen igualment verdes, però 

sense torçar-se ni inclinar-se ja que no contenen 

gra en les seves espiguetes (vegeu fotos). És 

per això que s’ha vingut denominant a aquesta 

alteració com a “espiga dreta” de l’ordi.

En el present article es pretén situar aquesta 

problemàtica a Catalunya a través de la infor-

mació recopilada i accions portades a terme al 

llarg d’aquests darrers anys des del Servei de 

Sanitat Vegetal, l’Institut de Recerca i Tecnolo-

gia Agroalimentàries (IRTA),  els tècnics de les 

Agrupacions de Defensa Vegetal i els tècnics 

del sector que treballen en l’àmbit dels cultius 

extensius a Catalunya. 

02 Antecedents

02.01 Campanyes anteriors a 2010 

Les primeres referències sobre aquest problema 

a Catalunya comencen a aparèixer a la dèca-

da dels 90, sobre tot a les seves comarques 

centrals  (l’Urgell, la Segarra i el Bages). Les 

referències d’agricultors a “espigues dretes” 

en els seus camps d’ordi són cada cop més 

freqüents, tot i que la presència del problema 

és erràtica tant en el temps com en la seva lo-

calització. En jornades de camp i trobades amb 

agricultors, els tècnics de l’IRTA i de les ADVs 

han anat constatant durant els darrers anys un 

increment de la simptomatologia en camp i de 

la preocupació dels productors d’ordi per aquest 

problema que ha anat augmentant en intensitat 

i distribució geogràfica.

         

L’explicació a la manca de quallat del gra pot 

ser deguda, en principi, a dos tipus de causes: 

patològiques o fisiològiques. En el primer cas, la 

causa majoritària d’espigues buides són malalti-

es del peu de la planta (“mal de peu”) causades 

per fongs principalment dels gèneres Fusarium, 

Rhizoctonia i Bipolaris, entre altres. En aquests 

casos, les espigues de les plantes afectades 

es tornen blanques abans de maduresa i no 

contenen gra o bé es tracta de gra molt migrat 

i gairebé sense pes. Aquest tipus de patologia 

és relativament freqüent sobre tot en blat i en 

funció de les característiques de l’any, apareixent 

en zones més o menys definides dels camps 

afectats.

Les causes fisiològiques de la presència d’espi-

gues buides responen normalment a manca de 

pol·linització i/o quallat deguts a temperatures 

relativament baixes (3 a 5 ºC) durant el període 

de formació del pol·len (estadi Zadocks 44), 

que el fan inviable i que no s’arribi a produir la 

fecundació o bé també a situacions d’estrès 

EL PROBLEMA DE L’”ESPIGA DRETA” 
DE L’ORDI A CATALUNYA

Foto 1. “Espiga dreta” de l’ordi en planta encara verda. Autor: J. Almacellas. Foto 2. Espigues d’ordi madures i torçades pel propi pes del gra. Autor: A. López Querol.

Les comarques més afectades 

pel problema de les 

“espigues dretes” en l’ordi 

són la Noguera, l’Urgell, la 

Segarra, l’Anoia i el Bages.
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hídric. Aquest moment en què es produeix la 

meiosi del pol·len (Estadi Zadocks 44) corres-

pon al moment en què la futura espiga es troba 

entre la penúltima fulla i la fulla bandera, en 

l’estadi conegut habitualment com de “sarró”. 

Aquests condicionants climàtics no són gens 

estranys durant la segona meitat de març a 

bona part de les nostres comarques produc-

tores i una sola nit en què la temperatura baixi 

a 4 ºC quan les plantes es troben exactament 

en aquest estadi vegetatiu pot ser suficient per 

a provocar aquesta manca de pol·linització i 

de fecundació. D’altra banda, els patrons de 

distribució d’“espigues dretes” o buides sobre 

el terreny es corresponen habitualment amb 

aquesta possibilitat de causes climàtiques a 

la manca de fecundació. En efecte, les zones 

més afectades de les parcel·les es distribuei-

xen habitualment en sectors longitudinals més 

o menys ben marcats que es correspondrien 

amb un sector de les relles de la sembradora 

o, més habitualment, sobre el reng de la palla 

deixat per la recol·lectora. El fet que les plantes 

de les llavors que han quedat un xic més o 

menys fondes en el moment de la sembra vagin 

uns dies més o menys endarrerides respectiva-

ment o bé uns dies més retardades en el seu 

cicle quan s’han desenvolupat sota les restes 

de palla de la collita anterior, fan que hi pugui 

haver aquesta mínima diferència de cicle d’un 

o dos dies respecte a les plantes veïnes, i que, 

en definitiva, puguin patir o lliurar-se d’aquestes 

baixes temperatures en aquest estadi concret. 

Fins la campanya 2010, el Servei de Sanitat 

Vegetal havia analitzat puntualment plantes 

d’ordi amb “espigues dretes” o buides buscant 

infeccions per fongs del coll de l’arrel o del peu 

de la planta que expliquessin la manca de gra 

en les espigues, però els resultats gairebé en la 

totalitat de casos van ser negatius, és a dir, no 

hi havia infecció fúngica suficient que justifiqués 

el símptoma.

Quedava doncs l’alteració fisiològica descrita 

anteriorment com a possible explicació de la 

causa del problema. A manca d’una altra pos-

sibilitat plausible, aquesta ha estat fins ara la 

tesi sostinguda per la majoria de tècnics que 

treballen en l’àmbit dels cultius extensius en les 

zones afectades. Tot i això, quedava sempre la 

mateixa pregunta per respondre: si es tractava 

d’un problema de manca de pol·linització per 

baixes temperatures en el moment de la forma-

ció del pol·len, com és que fins fa uns anys no 

existia aquest problema o no s’havia detectat? 

L’absència de gra en 

espigues per manca de 

fecundació o de quallat 

pot ser deguda a una 

infecció per determinades 

malalties fúngiques o a 

unes condicions climàtiques 

adverses, en el moment de la 

formació del pol·len.

Figura 1. Comarques en què el problema de les“espigues dretes” es mostra amb més intensitat.

Foto 3. Les espigues granades normalment es torcen pel pes 
del seu propi gra, mentre que les espigues buides són clara-
ment més primes i es mantenen “dretes”. 
Autor: J. Gregori. DAAM.

En els darrers anys, el 

problema de les espigues 

dretes en l’ordi sembla 

que s’ha estès per les 

zones tradicionalment 

productores de  la Vall de 

l’Ebre.
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I per què cada any que es produïa semblava 

fer-ho amb més intensitat i extensió?

02.02  Campanyes 2010 i 2011

Durant la campanya 2010 el problema de les 

“espigues dretes” en l’ordi va ser especialment 

greu en la major part de comarques centrals 

i occidentals catalanes  productores d’ordi en 

secà. En efecte, moltes parcel·les de la Noguera, 

el Segrià, l’Urgell, el Bages, la Segarra i l’Ano-

ia principalment van patir de forma important 

aquest problema amb pèrdues de rendiment 

molt variables, però que en alguns casos van 

arribar i fins i tot superar el 30 %.

Des del Servei de Sanitat Vegetal es van analitzar 

centenars de mostres de plantes afectades en bus-

ca d’infecció per fongs del peu de la planta de tipus 

Fusarium o Rhizoctonia principalment. El mostreig 

es va fer en plantes afectades encara verdes, en 

l’estadi de gra lletós (Estadi Zadocks 75) procedents 

majoritàriament de parcel·les de les comarques de 

la Segarra,  l’Anoia i el Bages. Els resultats van ser 

negatius pràcticament en la seva totalitat (95%). 

Quedava doncs de nou l’alteració fisiològica en 

la pol·linització com a explicació, però cada cop 

amb menys convenciment. Semblava que hi havia 

d’haver algun factor cada cop més important en 

aquest problema, que encara no s’havia identificat.

Durant la present campanya 2011 el problema 

s’ha tornat a presentar, tot i que amb menys 

intensitat que durant la campanya anterior. A 

l’Aragó, per contra, i en concret en comarques 

tradicionalment productores d’ordi de la pro-

víncia de Huesca, els danys per “espigues dre-

tes” han estat enguany molt elevats, arribant 

en algun cas al 50% d’espigues afectades. El 

problema ha arribat també a algunes zones 

productores d’ordi de Navarra que s’han vist  

afectades enguany per primer cop. Sembla 

doncs que aquesta alteració s’ha estès per les 

zones tradicionalment productores d’ordi de tota 

la Vall de l’Ebre.

Arran de l’intercanvi d’informació entre tècnics 

de les tres comunitats autònomes, i en una vi-

sita a diverses zones afectades de la província 

de Huesca a primers de juny d’enguany, s’ha 

detectat la presència de petites agalles en el lloc 

que haurien d’haver ocupat els grans en les es-

piguetes buides d’ordi. Aquestes petites agalles 

han resultat ser reservoris de les larves o estats 

juvenils d’un nematode, contenint cadascuna de 

l’ordre de 80.000 individus. Enviades mostres 

d’aquestes agalles al Laboratorio Nacional de 

Nematodos Fitopatógenos, que és el labora-

tori espanyol de referència en aquest tipus de 

patògens, i tot i les dificultats en la identificació 

de l’espècie en tractar-se d’estadis juvenils del 

nematode, aquest Laboratori l’ha identificat com 

a Anguina tritici, una espècie citada ja des del 

segle XVIII com a paràsit en blat, però que fins 

ara no s’havia relacionat amb l’ordi.

Tot i que encara no està provada la relació di-

recta causa-efecte entre la presència d’aquest 

nematode i el problema de les “espigues dretes” 

o buides en l’ordi, aquesta sembla bastant pro-

bable. Tanmateix, queden encara molts dubtes 

i qüestions poc clares per resoldre, per tal de 

confirmar efectivament que és aquest patogen la 

causa directa i única del problema. Ara cal iniciar 

treballs tant de laboratori com d’experimentació 

en camp per tal de confirmar aquest nematode 

com a causa de la manca de fecundació del 

gra, així com les condicions ambientals i agro-

nòmiques que l’afavoreixen i els mitjans de lluita 

possibles.

03 Anguina tritici i l’anguil·lulosi.
Què se sap d’aquest nematode?

El nematode causant de l’anguil·lulosi és co-

negut principalment com un paràsit del blat i 

se sap de la seva existència des d’abans del 

segle XVIII. Va ser el reverend anglès Turberville 

Needham qui, el 1743, va observar unes agalles 

trobades en un blat que creixia anormalment; 

al mullar-les veié al microscopi que sortien uns 

minúsculs cucs que es movien molt activament. 

Des d’aleshores es considera una malaltia im-

portant en el conreu del blat. A aquest nematode 

se li ha anat donant diversos noms científics des 

dels seus inicis que, amb el temps, han arribat 

al nom actual d’Anguina tritici.

Aquest paràsit es troba habitualment present en 

països subdesenvolupats o en vies de desenvo-

lupament i especialment al nord d’Àfrica i l’est 

d’Àsia, degut a l’inadequat maneig de la llavor 

del cereal en aquestes zones. En països desen-

volupats, els processos de triatge i selecció de 

Foto 4. “Espiga dreta” de l’ordi en plantes encara verdes. Autor: J. Almacellas.

Foto 5. Agalla oberta del nematode en blat amb milers de formes 
juvenils. Font: Michael McClure, University of Arizona, www.bugwood.org
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hídric. Aquest moment en què es produeix la 

meiosi del pol·len (Estadi Zadocks 44) corres-

pon al moment en què la futura espiga es troba 

entre la penúltima fulla i la fulla bandera, en 

l’estadi conegut habitualment com de “sarró”. 

Aquests condicionants climàtics no són gens 

estranys durant la segona meitat de març a 

bona part de les nostres comarques produc-

tores i una sola nit en què la temperatura baixi 

a 4 ºC quan les plantes es troben exactament 

en aquest estadi vegetatiu pot ser suficient per 

a provocar aquesta manca de pol·linització i 

de fecundació. D’altra banda, els patrons de 

distribució d’“espigues dretes” o buides sobre 

el terreny es corresponen habitualment amb 

aquesta possibilitat de causes climàtiques a 

la manca de fecundació. En efecte, les zones 

més afectades de les parcel·les es distribuei-

xen habitualment en sectors longitudinals més 

o menys ben marcats que es correspondrien 

amb un sector de les relles de la sembradora 

o, més habitualment, sobre el reng de la palla 

deixat per la recol·lectora. El fet que les plantes 

de les llavors que han quedat un xic més o 

menys fondes en el moment de la sembra vagin 

uns dies més o menys endarrerides respectiva-

ment o bé uns dies més retardades en el seu 

cicle quan s’han desenvolupat sota les restes 

de palla de la collita anterior, fan que hi pugui 

haver aquesta mínima diferència de cicle d’un 

o dos dies respecte a les plantes veïnes, i que, 

en definitiva, puguin patir o lliurar-se d’aquestes 

baixes temperatures en aquest estadi concret. 

Fins la campanya 2010, el Servei de Sanitat 

Vegetal havia analitzat puntualment plantes 

d’ordi amb “espigues dretes” o buides buscant 

infeccions per fongs del coll de l’arrel o del peu 

de la planta que expliquessin la manca de gra 

en les espigues, però els resultats gairebé en la 

totalitat de casos van ser negatius, és a dir, no 

hi havia infecció fúngica suficient que justifiqués 

el símptoma.

Quedava doncs l’alteració fisiològica descrita 

anteriorment com a possible explicació de la 

causa del problema. A manca d’una altra pos-

sibilitat plausible, aquesta ha estat fins ara la 

tesi sostinguda per la majoria de tècnics que 

treballen en l’àmbit dels cultius extensius en les 

zones afectades. Tot i això, quedava sempre la 

mateixa pregunta per respondre: si es tractava 

d’un problema de manca de pol·linització per 

baixes temperatures en el moment de la forma-

ció del pol·len, com és que fins fa uns anys no 

existia aquest problema o no s’havia detectat? 

L’absència de gra en 

espigues per manca de 

fecundació o de quallat 

pot ser deguda a una 

infecció per determinades 

malalties fúngiques o a 

unes condicions climàtiques 

adverses, en el moment de la 

formació del pol·len.

Figura 1. Comarques en què el problema de les“espigues dretes” es mostra amb més intensitat.

Foto 3. Les espigues granades normalment es torcen pel pes 
del seu propi gra, mentre que les espigues buides són clara-
ment més primes i es mantenen “dretes”. 
Autor: J. Gregori. DAAM.

En els darrers anys, el 

problema de les espigues 

dretes en l’ordi sembla 

que s’ha estès per les 

zones tradicionalment 

productores de  la Vall de 

l’Ebre.
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02.02  Campanyes 2010 i 2011

Durant la campanya 2010 el problema de les 

“espigues dretes” en l’ordi va ser especialment 

greu en la major part de comarques centrals 

i occidentals catalanes  productores d’ordi en 

secà. En efecte, moltes parcel·les de la Noguera, 

el Segrià, l’Urgell, el Bages, la Segarra i l’Ano-

ia principalment van patir de forma important 

aquest problema amb pèrdues de rendiment 

molt variables, però que en alguns casos van 

arribar i fins i tot superar el 30 %.

Des del Servei de Sanitat Vegetal es van analitzar 

centenars de mostres de plantes afectades en bus-

ca d’infecció per fongs del peu de la planta de tipus 

Fusarium o Rhizoctonia principalment. El mostreig 

es va fer en plantes afectades encara verdes, en 

l’estadi de gra lletós (Estadi Zadocks 75) procedents 

majoritàriament de parcel·les de les comarques de 

la Segarra,  l’Anoia i el Bages. Els resultats van ser 

negatius pràcticament en la seva totalitat (95%). 

Quedava doncs de nou l’alteració fisiològica en 

la pol·linització com a explicació, però cada cop 

amb menys convenciment. Semblava que hi havia 

d’haver algun factor cada cop més important en 

aquest problema, que encara no s’havia identificat.

Durant la present campanya 2011 el problema 

s’ha tornat a presentar, tot i que amb menys 

intensitat que durant la campanya anterior. A 

l’Aragó, per contra, i en concret en comarques 

tradicionalment productores d’ordi de la pro-

víncia de Huesca, els danys per “espigues dre-

tes” han estat enguany molt elevats, arribant 

en algun cas al 50% d’espigues afectades. El 

problema ha arribat també a algunes zones 

productores d’ordi de Navarra que s’han vist  

afectades enguany per primer cop. Sembla 

doncs que aquesta alteració s’ha estès per les 

zones tradicionalment productores d’ordi de tota 

la Vall de l’Ebre.

Arran de l’intercanvi d’informació entre tècnics 

de les tres comunitats autònomes, i en una vi-

sita a diverses zones afectades de la província 

de Huesca a primers de juny d’enguany, s’ha 

detectat la presència de petites agalles en el lloc 

que haurien d’haver ocupat els grans en les es-

piguetes buides d’ordi. Aquestes petites agalles 

han resultat ser reservoris de les larves o estats 

juvenils d’un nematode, contenint cadascuna de 

l’ordre de 80.000 individus. Enviades mostres 

d’aquestes agalles al Laboratorio Nacional de 

Nematodos Fitopatógenos, que és el labora-

tori espanyol de referència en aquest tipus de 

patògens, i tot i les dificultats en la identificació 

de l’espècie en tractar-se d’estadis juvenils del 

nematode, aquest Laboratori l’ha identificat com 

a Anguina tritici, una espècie citada ja des del 

segle XVIII com a paràsit en blat, però que fins 

ara no s’havia relacionat amb l’ordi.

Tot i que encara no està provada la relació di-

recta causa-efecte entre la presència d’aquest 

nematode i el problema de les “espigues dretes” 

o buides en l’ordi, aquesta sembla bastant pro-

bable. Tanmateix, queden encara molts dubtes 

i qüestions poc clares per resoldre, per tal de 

confirmar efectivament que és aquest patogen la 

causa directa i única del problema. Ara cal iniciar 

treballs tant de laboratori com d’experimentació 

en camp per tal de confirmar aquest nematode 

com a causa de la manca de fecundació del 

gra, així com les condicions ambientals i agro-

nòmiques que l’afavoreixen i els mitjans de lluita 

possibles.

03 Anguina tritici i l’anguil·lulosi.
Què se sap d’aquest nematode?

El nematode causant de l’anguil·lulosi és co-

negut principalment com un paràsit del blat i 

se sap de la seva existència des d’abans del 

segle XVIII. Va ser el reverend anglès Turberville 

Needham qui, el 1743, va observar unes agalles 

trobades en un blat que creixia anormalment; 

al mullar-les veié al microscopi que sortien uns 

minúsculs cucs que es movien molt activament. 

Des d’aleshores es considera una malaltia im-

portant en el conreu del blat. A aquest nematode 

se li ha anat donant diversos noms científics des 

dels seus inicis que, amb el temps, han arribat 

al nom actual d’Anguina tritici.

Aquest paràsit es troba habitualment present en 

països subdesenvolupats o en vies de desenvo-

lupament i especialment al nord d’Àfrica i l’est 

d’Àsia, degut a l’inadequat maneig de la llavor 

del cereal en aquestes zones. En països desen-

volupats, els processos de triatge i selecció de 

Foto 4. “Espiga dreta” de l’ordi en plantes encara verdes. Autor: J. Almacellas.

Foto 5. Agalla oberta del nematode en blat amb milers de formes 
juvenils. Font: Michael McClure, University of Arizona, www.bugwood.org
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la llavor realitzats correctament i amb els equips 

adequats comporten la pràctica eliminació total 

de les agalles, per la qual cosa actualment es 

consideraria la seva presència com una “relíquia” 

del passat. Per exemple, als Estats Units no es 

detecta la seva presència des de l’any 1975 i a 

Espanya, només se cita en una publicació de 

l’any 1947.

Els danys que provoca són coneguts principal-

ment en el conreu del blat i el sègol. Se l’ha 

trobat també en ordi i en civada en països de 

l’Àsia i l’Orient Mitjà, però sembla que no es 

reprodueix amb tanta facilitat en aquests con-

reus. El nematode es nodreix de la planta pro-

vocant-li deformacions a les fulles i a l’espiga. 

El dany principal, però, es produeix quan infecta 

el primordi de gra en les espiguetes i crea una 

agalla que s’omple finalment de milers d’indivi-

dus. El gra, doncs, és substituït per l’agalla, per 

la qual cosa afecta negativament la producció, 

incidint de forma important en el rendiment final 

si el nivell d’infecció és elevat. Se sap que en 

alguns indrets amb infeccions importants el seu 

efecte ha pogut produir la pèrdua del 100% de 

la collita. 

Els nematodes són una mena de cucs gairebé 

microscòpics, que es poden detectar molt di-

fícilment a simple vista. El de l’anguil·lulosi del 

blat (Anguina tritici) és d’una mida mitjana a gran 

entre els nematodes, ja que fa entre 2 i 4 mm 

de llarg. Té un estilet a la boca mitjançant el 

qual s’alimenta de la planta injectant-lo a les 

cèl·lules vegetals. Amb la inserció de l’estilet, 

injecta també substàncies que provoquen un 

creixement desordenat de les cèl·lules, efecte 

que es tradueix en les deformacions caracterís-

tiques que es descriuen a les publicacions i en 

la creació de les agalles.

El seu cicle es divideix en l’estadi d’ou, quatre 

estadis larvaris i l’estadi adult. Passa l’hivern en 

el seu segon estadi larvari, dins les agalles. Les 

que que cauen al terra o se sembren amb la 

llavor s’estoven amb la humitat de les pluges i 

alliberen les larves, les quals es desplacen cap 

a les plantes de cereal en desenvolupament 

quan hi ha una pel·lícula d’aigua suficient. A 

partir d’aquí, comencen a infectar les fulles i la 

zona activa de creixement. Aquestes infeccions 

provoquen deformacions de les fulles i de les 

tiges. Quan es comença a desenvolupar la in-

florescència i es produeix el quallat, les larves 

penetren els teixits florals i infecten el gra just a 

l’inici del seu creixement. Poden entrar fins a 40 

larves a cada gra. Dins del gra deformat en aga-

lla es desenvolupen els altres dos estadis larvaris 

fins arribar a l’adult. Els adults s’aparellen dins 

l’agalla i posen fins a 2.000 ous per parella, de 

forma que hi poden haver fins a 80.000 ous per 

agalla. Els ous donen lloc a les larves de primer 

i segon estadi fins la maduració del cereal. Les 

agalles desenvolupades fins aquest moment, 

ara ja seques, són les que podran iniciar un nou 

cicle d’infecció. Se cita que si no reben humitat, 

aquestes agalles poden tenir els nematodes en 

estat latent de forma que poden sobreviure fins 

a 38 anys en condicions seques, però això no 

passa en condicions normals de camp.

04 Dubtes entre la relació causa-
efecte del nematode sobre “l’espi-
ga dreta” de l’ordi

S’ha relacionat molt recentment el fenomen 

de “l’espiga dreta” de l’ordi amb la infecció 

del nematode de l’anguil·lulosi. Si bé la relació 

causa-efecte pot ser certa, existeixen algunes 

qüestions que cal continuar estudiant per tal de 

poder confirmar de forma consistent aquesta 

afirmació.

En primer lloc, es coneix que el nematode An-

guina tritici infecta sobretot el conreu del blat, 

però hi ha poques publicacions que l’esmenten 

a l’ordi. En ordi s’ha trobat a la India, Pakistan, 

Turquia, Iran i a Iraq. A l’Iraq, s’ha trobat una 

forma del nematode exclusiva en ordi que no 

infecta el blat, però normalment no és així. A les 

nostres observacions no s’ha trobat cap camp 

de blat infectat pel nematode, ni que sigui amb 

intensitat molt baixa.

En segon lloc, els símptomes i forma d’infecció 

que se citen en blat no encaixen amb els símp-

tomes que hem observat de “l’espiga dreta” en 

ordi. Les plantes d’ordi amb presència d’agalles 

no presenten mai deformacions. Caldria esbrinar 

quin seria el procés infectiu del nematode en 

ordi per a que es produïssin els efectes de les 

espigues estèrils que causen el què coneixem 

com “espiga dreta”.

Existeix també un altre interrogant respecte els 

òrgans florals que infecta el nematode. En blat 

és el gra en formació el que es veu penetrat per 

les formes juvenils que acaba en una agalla molt 

característica, la qual no s’ha observat de cap 

manera en ordi. Les agalles trobades en ordi no 

semblen produir-se en una infecció del gra sinó 

d’altres òrgans florals. Com es produeix l’esteri-

litat, doncs, de les flors de l’ordi? És encara un 

interrogant que s’ha de resoldre.

Sembla probable la relació 

entre la presència del 

nematode Anguina tritici i 

el problema de les espigues 

buides o dretes en l’ordi.

L’absència de gra en espigues 

per manca de fecundació o 

de quallat pot ser deguda a 

una infecció per determinades 

malalties fúngiques o a 

unes condicions climàtiques 

adverses, en el moment de la 

formació del pol·len.

Foto 6. Adult del nematode Anguina tritici.Font: Jonathan D. 
Eisenback, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
www.bugwood.org

Foto 7. Agalles del nematode en grans d’ordi. Es pot veure 
que les espigues afectades només tenen les agalles en 
comparació amb els grans sans. Font: ITGA.
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Finalment, en els estudis preliminars realitzats 

fins ara s’han trobat algunes mostres d’”espiga 

dreta” amb flors estèrils dins les espigues, però 

sense la presència d’agalles. També s’han ob-

servat espigues amb grans estèrils amb i sense 

presència d’agalles. Vol dir això que es poden 

trobar camps amb “espiga dreta” sense agalles? 

Quina seria la causa, doncs, de l’esterilitat de 

les espigues en aquests camps si no fos el ne-

matode? Són observacions que ens demanen 

anar més a fons per tal de determinar sense 

dubtes la causa del síndrome i poder desenvo-

lupar mesures de control adequades.

05 Situació a Catalunya

Les recents novetats sobre la detecció del ne-

matode en “espigues dretes” d’ordi han portat a 

diferents organismes de l’Administració a fer una 

prospecció preliminar i ràpida al final del cicle 

de conreu de l’ordi d’aquesta campanya 2011. 

La prospecció pretenia agafar mostres de les 

zones productores d’ordi a Catalunya (figures 

2 i 3) per tal de conèixer si els camps tenien 

espigues amb agalles del nematode. Això es va 

fer quan el cicle de conreu estava acabant, ja en 

temporada de recol·lecció, la qual cosa no va 

La presència d’Anguina tritici 

incideix de manera notable en 

el rendiment final de l’ordi, si 

el nivell d’infecció és elevat.

A Catalunya no s’ha trobat 

fins ara, cap camp de blat que 

tingui aquest nematode.

Foto 8. Formes juvenils del nematode dins d’agalles detecta-
des en espigues d’ordi. Font: ITGA.

Figura 2. Mapa de distribució per municipis del conreu de cereal d’hivern a Catalunya. Font: DAAM, 2008.

Figura 3. Mapa de la prospecció per detectar la presència d’Anguina tritici a Catalunya. En verd les comarques on se n’ha detec-
tat presència.
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la llavor realitzats correctament i amb els equips 

adequats comporten la pràctica eliminació total 

de les agalles, per la qual cosa actualment es 

consideraria la seva presència com una “relíquia” 

del passat. Per exemple, als Estats Units no es 

detecta la seva presència des de l’any 1975 i a 

Espanya, només se cita en una publicació de 

l’any 1947.

Els danys que provoca són coneguts principal-

ment en el conreu del blat i el sègol. Se l’ha 

trobat també en ordi i en civada en països de 

l’Àsia i l’Orient Mitjà, però sembla que no es 

reprodueix amb tanta facilitat en aquests con-

reus. El nematode es nodreix de la planta pro-

vocant-li deformacions a les fulles i a l’espiga. 

El dany principal, però, es produeix quan infecta 

el primordi de gra en les espiguetes i crea una 

agalla que s’omple finalment de milers d’indivi-

dus. El gra, doncs, és substituït per l’agalla, per 

la qual cosa afecta negativament la producció, 

incidint de forma important en el rendiment final 

si el nivell d’infecció és elevat. Se sap que en 

alguns indrets amb infeccions importants el seu 

efecte ha pogut produir la pèrdua del 100% de 

la collita. 

Els nematodes són una mena de cucs gairebé 

microscòpics, que es poden detectar molt di-

fícilment a simple vista. El de l’anguil·lulosi del 

blat (Anguina tritici) és d’una mida mitjana a gran 

entre els nematodes, ja que fa entre 2 i 4 mm 

de llarg. Té un estilet a la boca mitjançant el 

qual s’alimenta de la planta injectant-lo a les 

cèl·lules vegetals. Amb la inserció de l’estilet, 

injecta també substàncies que provoquen un 

creixement desordenat de les cèl·lules, efecte 

que es tradueix en les deformacions caracterís-

tiques que es descriuen a les publicacions i en 

la creació de les agalles.

El seu cicle es divideix en l’estadi d’ou, quatre 

estadis larvaris i l’estadi adult. Passa l’hivern en 

el seu segon estadi larvari, dins les agalles. Les 

que que cauen al terra o se sembren amb la 

llavor s’estoven amb la humitat de les pluges i 

alliberen les larves, les quals es desplacen cap 

a les plantes de cereal en desenvolupament 

quan hi ha una pel·lícula d’aigua suficient. A 

partir d’aquí, comencen a infectar les fulles i la 

zona activa de creixement. Aquestes infeccions 

provoquen deformacions de les fulles i de les 

tiges. Quan es comença a desenvolupar la in-

florescència i es produeix el quallat, les larves 

penetren els teixits florals i infecten el gra just a 

l’inici del seu creixement. Poden entrar fins a 40 

larves a cada gra. Dins del gra deformat en aga-

lla es desenvolupen els altres dos estadis larvaris 

fins arribar a l’adult. Els adults s’aparellen dins 

l’agalla i posen fins a 2.000 ous per parella, de 

forma que hi poden haver fins a 80.000 ous per 

agalla. Els ous donen lloc a les larves de primer 

i segon estadi fins la maduració del cereal. Les 

agalles desenvolupades fins aquest moment, 

ara ja seques, són les que podran iniciar un nou 

cicle d’infecció. Se cita que si no reben humitat, 

aquestes agalles poden tenir els nematodes en 

estat latent de forma que poden sobreviure fins 

a 38 anys en condicions seques, però això no 

passa en condicions normals de camp.

04 Dubtes entre la relació causa-
efecte del nematode sobre “l’espi-
ga dreta” de l’ordi

S’ha relacionat molt recentment el fenomen 

de “l’espiga dreta” de l’ordi amb la infecció 

del nematode de l’anguil·lulosi. Si bé la relació 

causa-efecte pot ser certa, existeixen algunes 

qüestions que cal continuar estudiant per tal de 

poder confirmar de forma consistent aquesta 

afirmació.

En primer lloc, es coneix que el nematode An-

guina tritici infecta sobretot el conreu del blat, 

però hi ha poques publicacions que l’esmenten 

a l’ordi. En ordi s’ha trobat a la India, Pakistan, 

Turquia, Iran i a Iraq. A l’Iraq, s’ha trobat una 

forma del nematode exclusiva en ordi que no 

infecta el blat, però normalment no és així. A les 

nostres observacions no s’ha trobat cap camp 

de blat infectat pel nematode, ni que sigui amb 

intensitat molt baixa.

En segon lloc, els símptomes i forma d’infecció 

que se citen en blat no encaixen amb els símp-

tomes que hem observat de “l’espiga dreta” en 

ordi. Les plantes d’ordi amb presència d’agalles 

no presenten mai deformacions. Caldria esbrinar 

quin seria el procés infectiu del nematode en 

ordi per a que es produïssin els efectes de les 

espigues estèrils que causen el què coneixem 

com “espiga dreta”.

Existeix també un altre interrogant respecte els 

òrgans florals que infecta el nematode. En blat 

és el gra en formació el que es veu penetrat per 

les formes juvenils que acaba en una agalla molt 

característica, la qual no s’ha observat de cap 

manera en ordi. Les agalles trobades en ordi no 

semblen produir-se en una infecció del gra sinó 

d’altres òrgans florals. Com es produeix l’esteri-

litat, doncs, de les flors de l’ordi? És encara un 

interrogant que s’ha de resoldre.

Sembla probable la relació 

entre la presència del 

nematode Anguina tritici i 

el problema de les espigues 

buides o dretes en l’ordi.

L’absència de gra en espigues 

per manca de fecundació o 

de quallat pot ser deguda a 

una infecció per determinades 

malalties fúngiques o a 

unes condicions climàtiques 

adverses, en el moment de la 

formació del pol·len.

Foto 6. Adult del nematode Anguina tritici.Font: Jonathan D. 
Eisenback, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
www.bugwood.org

Foto 7. Agalles del nematode en grans d’ordi. Es pot veure 
que les espigues afectades només tenen les agalles en 
comparació amb els grans sans. Font: ITGA.
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Finalment, en els estudis preliminars realitzats 

fins ara s’han trobat algunes mostres d’”espiga 

dreta” amb flors estèrils dins les espigues, però 

sense la presència d’agalles. També s’han ob-

servat espigues amb grans estèrils amb i sense 

presència d’agalles. Vol dir això que es poden 

trobar camps amb “espiga dreta” sense agalles? 

Quina seria la causa, doncs, de l’esterilitat de 

les espigues en aquests camps si no fos el ne-

matode? Són observacions que ens demanen 

anar més a fons per tal de determinar sense 

dubtes la causa del síndrome i poder desenvo-

lupar mesures de control adequades.

05 Situació a Catalunya

Les recents novetats sobre la detecció del ne-

matode en “espigues dretes” d’ordi han portat a 

diferents organismes de l’Administració a fer una 

prospecció preliminar i ràpida al final del cicle 

de conreu de l’ordi d’aquesta campanya 2011. 

La prospecció pretenia agafar mostres de les 

zones productores d’ordi a Catalunya (figures 

2 i 3) per tal de conèixer si els camps tenien 

espigues amb agalles del nematode. Això es va 

fer quan el cicle de conreu estava acabant, ja en 

temporada de recol·lecció, la qual cosa no va 

La presència d’Anguina tritici 

incideix de manera notable en 

el rendiment final de l’ordi, si 

el nivell d’infecció és elevat.

A Catalunya no s’ha trobat 

fins ara, cap camp de blat que 

tingui aquest nematode.

Foto 8. Formes juvenils del nematode dins d’agalles detecta-
des en espigues d’ordi. Font: ITGA.

Figura 2. Mapa de distribució per municipis del conreu de cereal d’hivern a Catalunya. Font: DAAM, 2008.

Figura 3. Mapa de la prospecció per detectar la presència d’Anguina tritici a Catalunya. En verd les comarques on se n’ha detec-
tat presència.
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permetre recol·lectar gran quantitat de mostres. 

Malgrat tot, les mostres semblen suficients per 

poder aportar algunes dades significatives. 

A les comarques de Girona no es va agafar cap 

mostra perquè de totes les consultes fetes so-

bre la incidència d’“espiga dreta” en ordi, varem 

obtenir un resultat negatiu. Per tant, concloem 

que, ara com ara, no hi ha aquest problema a 

les comarques gironines i per això tampoc no 

hem pogut detectar la presència del nematode.

El resultat d’aquesta prospecció es presenta a 

la taula 1 i es resumeix com segueix:

* Total de mostres analitzades: 35 

* Època del mostreig: entre el 22.06.2011 i 

el 28.07.2011

* Nre. de mostres per comarques:

L’Anoia: 7   

el Bages: 2 

la Noguera: 3  

la Segarra 9   

el Solsonès: 1  

l’Urgell: 12

la Conca de Barberà: 1

* Varietats d’ordi mostrejades: Archipel, Ca-

rat, Cierzo, Culma, Graphic, Hispanic, Meseta, 

Naturel, Nure i Pewter.     

* Rang d’incidència estimada d’“espiga 

dreta”: de l’1% al 30%.

* Incidència estimada mitjana del conjunt: 

12,0% d’“espiga dreta”.

* Mostres positives (amb agalles): 31(88,6%)

* Mostres negatives (sense agalles): 4 

(11,4%)

06 Consideracions finals i recoma-
nacions

1. L’“espiga dreta” de l’ordi és un fenomen que 

en els darrers anys ha generat una preocupa-

ció creixent entre nostres agricultors cerealis-

tes. S’ha detectat des de fa anys, amb més 

o menys incidència, en els camps de conreu 

d’ordi de bona part de Catalunya, però so-

bretot a les comarques de l’Urgell, la Segarra 

i l’Anoia. L’any 2010, aquest síndrome es va 

manifestar amb intensitat a més comarques 

productores i va provocar pèrdues importants 

a tota la Catalunya central. 

2. Han estat diversos els factors que s’han con-

siderat com a possibles causes, sense que 

fins el 2011 s’hagués determinat una relació 

causa-efecte consistent. Les recents informa-

cions d’aquesta campanya 2011 apunten la 

relació entre el síndrome de “l’espiga dreta” i 

la presència del nematode Anguina tritici en 

ordi. Els nostres estudis preliminars han de-

tectat una presència important del nematode 

en bona part de la zona productora cerealis-

ta catalana mostrejada, però no a totes les 

parcel·les estudiades.

3. Tot i que la relació directa entre la presència 

d’Anguina tritici i les “espigues dretes” en ordi 

sembla molt probable, hi ha aspectes del pro-

blema encara poc clars:

* En un 11% de les mostres d’espigues “dre-

tes” o buides analitzades a Catalunya durant 

2011, no s’ha detectat presència del nema-

tode.

* Tot i estar aquest nematode citat fins ara 

únicament com a fitopatogen en blat, les es-

pigues “dretes” o buides són sempre d’ordi i, 

en cap cas fins ara s’han referenciat parcel-

les amb espigues dretes o buides de blat, tot 

i ser colindants d’altres d’ordi afectades pel 

problema. 

* En les determinacions de la presència 

d’aquest nematode en mostres d’espigues 

buides d’ordi s’ha detectat l’existència d’aga-

Núm.
DATA
RECEPCIÓ

LOCALITAT COMARCA VARIETAT
INCIDÈNCIA

%
DIAGNÒSTIC

1 15.06.11 Verdú Urgell Meseta 5 NEGATIU
2 15.06.11 Guimerà Urgell Culma 10 POSITIU

3 16.06.11
Tarroja de 
Segarra

Segarra - 2-3 POSITIU

4 20.06.11 Prats del Rei Anoia Archipel - POSITIU
5 20.06.11 Prats del Rei Anoia Cierzo - POSITIU
6 20.06.11 Prats del Rei Anoia Meseta - POSITIU
7 20.06.11 Prats del Rei Anoia Carat - POSITIU
8 20.06.11 Pujalt Anoia Meseta - POSITIU
9 20.06.11 Belianes Urgell Nure 25-30 POSITIU
10 20.06.11 Belianes Urgell Culma 30 POSITIU

11 20.06.11
Sant Llorenç 
de Rocafort

Urgell Meseta 30 POSITIU

12 22.06.11
La Sentiu de 
Sió

Urgell Culma - NEGATIU

13 22.06.11
La Sentiu de 
Sió

Urgell Graphic - POSITIU

14 22.06.11 Plans de Sió Urgell - 5 POSITIU

15 23.06.11 Belltall
Conca de 
Barberà

- 5 POSITIU

16 23.06.11 Guissona Segarra - 10 POSITIU
17 23.06.11 Agramunt Urgell Hispanic - POSITIU
18 08.07.11 Santpedor Bages - - POSITIU

19 08.07.11
Calaf (La 
Fortesa)

Anoia - - POSITIU

20 08.07.11 Verdú Urgell - 15 NEGATIU

21 04.07.11
Tarroja de 
Segarra

Segarra Meseta 1 POSITIU

22 08.07.11
S.M. Ses-
gueioles

Anoia - 10 POSITIU

23 04.07.11
Vilanova de 
l’Aguda

Noguera - - POSITIU

24 04.07.11 Olius Solsonès - - NEGATIU
25 04.07.11 Biosca Segarra - - POSITIU
26 04.07.11 Sanaüja Segarra - - POSITIU
27 04.07.11 Oliola Noguera - - POSITIU
28 04.07.11 Ponts Noguera - - POSITIU
29 08.07.11 Guissona Segarra Pewter - POSITIU
30 08.07.11 Guissona Segarra Meseta - POSITIU
31 08.07.11 Guissona Segarra - - POSITIU
32 12.07.11 Agramunt Urgell Naturel - POSITIU
33 13.07.11 Torà Segarra Meseta 5 POSITIU

34 15.07.11
Castellnou 
d’Ossó

Urgell Archipel - POSITIU

35 28.07.11 Santpedor Bages Meseta - POSITIU

Taula 1. Mostres d’”espiga dreta” d’ordi analitzades en el laboratori de Lleida del Servei de Sanitat Vegetal (DAAM) per detectar la 
presència d’Anguina tritici. 

Tot i que la relació directa 

entre la presència d’Anguina 

tritici i les espigues dretes en 

l’ordi sembla molt probable, 

hi ha aspectes del problema 

encara poc clars.
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lles en algunes de les espiguetes que formen 

l’espiga, però hi són a totes? I si no és així, 

per què tota l’espiga és estèril?

4. Tant en el gran nombre d’observacions en 

camp fetes pels tècnics en cultius extensius 

com en tots els anàlisis de mostres de plantes 

o d’“espigues dretes” d’ordi realitzats durant 

aquests darrers anys a Catalunya, no s’ha 

detectat fins ara cap varietat resistent ni espe-

cialment susceptible al problema. En principi, 

totes les varietats habitualment sembrades a 

Catalunya serien susceptibles.

 

5. La via principal de propagació d’aquest ne-

matode semblaria ser la pròpia palla deixada 

per les recol·lectores sobre els camps recol-

lectats i que contindria les espigues buides 

amb les agalles plenes de les formes juvenils 

del nematode.  Això explicaria perquè sembla 

haver més “espigues dretes” en les zones que 

correspondrien als rengs de la palla deixats 

per la recol·lectora la campanya anterior. L’es-

campat de la palla per la parcel·la afavoriria 

la presència i propagació del nematode. El 

més recomanable en aquest cas, seria retirar 

la palla de la parcel·la afectada. 

6. Pels motius esmentats en el punt anterior, la 

neteja molt curosa de les recol·lectores des-

prés de treballar en un camp amb “espigues 

dretes” i abans d’anar a un altre, seria una 

mesura profilàctica important que ajudaria a 

evitar la disseminació del paràsit.

7. Durant els darrers anys s’ha incrementat 

el nombre d’explotacions cerealícoles que 

han abandonat el laboreig tradicional amb 

arreus per passar a sistemes de conreu de 

mínim laboreig o de sembra directa. Ateses 

les característiques del cicle biològic d’aquest 

nematode, aquestes pràctiques estarien afa-

vorint la seva presència i propagació. Deixant 

de banda altres consideracions menys favo-

rables al laboreig amb arreus, sembla que 

el volteig més o menys profund de la terra 

durant la preparació del terreny per a la sem-

bra podria ajudar notablement a disminuir el 

problema en parcel·les afectades en les que 

es practiqui el monocultiu d’ordi.

8. L’única espècie hoste d’Anguina tritici pa-

rasitada fins ara en les nostres condicions 

és l’ordi. De fet, la pràctica totalitat d’obser-

vacions de camps amb “espigues dretes” i 

de les mostres analitzades ho han estat de 

parcel·les en les quals l’any anterior s’hi ha-

via conreat també ordi. La sembra d’un altre  

cultiu o de guaret durant un o dos podria 

eliminar la població de nematodes existent 

en una parcel·la infectada.

9.  Les sembres primerenques podrien ser 

més susceptibles a ser parasitades. Les 

condicions d’humitat abundant al terreny 

afavoreixen l’eclosió dels reservoris de les 

formes juvenils d’Anguina tritici existents al 

sòl i que, si troben plantes d’ordi implan-

tades al camp, parasiten en pocs dies. En 

aquest sentit, el retard en la data de sem-

bra de l’ordi, tot i que es donin anteriorment 

condicions d’humitat al sòl favorables a la 

sembra, afavoriria l’eliminació de la població 

del nematode existent al sòl d’una parcel·la 

infectada. La possibilitat de sembra de vari-

etats alternatives amb rendiments potencials 

tant o més elevats que les varietats tradici-

onals de tardor, pot facilitar molt aquesta 

mesura de control.

10. La transmissió de les agalles que conte-

nen els nematodes amb la llavor de sembra 

és probable en el cas d’un processat de la 

llavor poc adequat o mal fet. Un procés de 

selecció, neteja i tractament de la llavor fet 

correctament hauria d’eliminar pel seu propi 

pes aquestes formes de propagació del pa-

ràsit. Cal doncs evitar la reutilització per a ús 

propi de llavor d’ordi provinent d’una parcel·la 

amb “espigues dretes”. En cap cas és reco-

manable el simple porgat i, en tot cas, cal 

assegurar-se de que la llavor és processada, 

seleccionada i tractada en una bona instal-

lació que permeti l’eliminació de les agalles 

existents. El més recomanable és la sembra 

de llavor certificada que assegura el correcte 

processat previ de la llavor i la seva puresa.

11. Tot i que hi ha encara molts aspectes 

poc clars en l’establiment de una relació 

directa causa-efecte entre el problema de 

les “espigues dretes” de l’ordi i la presència 

del nematode Anguina tritici, cal ser cons-

cients d’aquesta possibilitat i no esperar a 

prendre mesures de prevenció que poden 

ajudar a disminuir la incidència i difusió del 

problema.

12. Des del Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’es-

tà fent un seguiment d’aquest fenomen per 

conèixer la seva naturalesa, sense descartar 

cap hipòtesi, i poder plantejar, en el seu cas, 

mecanismes de control eficients. El sector 

cerealista, tant des del punt de vista de la 

multiplicació de la llavor com de la producció 

de gra, és un sector econòmic estratègic clau 

a Catalunya per la qual cosa es demana la 

implicació de tots els agents, sempre amb la 

màxima prudència a l’espera d’informacions 

més concloents per a la presa de decisions. 

Mentrestant, i per precaució, es recomana 

el següent:

•	No	utilitzar	per	a	la	sembra	llavor	procedent	

de les parcel·les afectades per “espiga dreta”.

•	Utilitzar	llavor	de	sembra	seleccionada.

•	En	parcel·les	afectades	en	anys	anteriors,	

aplicar la rotació de cultius o el guaret.

•	En	general,	evitar	tot	allò	que	afavoreixi	la	

possible dispersió dels nematodes (neteja 

de la maquinària emprada en la recol·lecció 

i manipulació del gra, etc.).

13. La descoberta del nematode Anguina tritici 

en espigues buides d’ordi aporta una nova 

visió de les possibles causes del problema de 

les “espigues dretes”. Ara cal, però, desen-

volupar amb urgència treballs de laboratori 

i camp tendents a confirmar o no aquesta 

possibilitat i, en cas positiu, a definir estra-

tègies de lluita i control tendents a la solució 

del problema.
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permetre recol·lectar gran quantitat de mostres. 

Malgrat tot, les mostres semblen suficients per 

poder aportar algunes dades significatives. 

A les comarques de Girona no es va agafar cap 

mostra perquè de totes les consultes fetes so-

bre la incidència d’“espiga dreta” en ordi, varem 

obtenir un resultat negatiu. Per tant, concloem 

que, ara com ara, no hi ha aquest problema a 

les comarques gironines i per això tampoc no 

hem pogut detectar la presència del nematode.

El resultat d’aquesta prospecció es presenta a 

la taula 1 i es resumeix com segueix:

* Total de mostres analitzades: 35 

* Època del mostreig: entre el 22.06.2011 i 

el 28.07.2011

* Nre. de mostres per comarques:

L’Anoia: 7   

el Bages: 2 

la Noguera: 3  

la Segarra 9   

el Solsonès: 1  

l’Urgell: 12

la Conca de Barberà: 1

* Varietats d’ordi mostrejades: Archipel, Ca-

rat, Cierzo, Culma, Graphic, Hispanic, Meseta, 

Naturel, Nure i Pewter.     

* Rang d’incidència estimada d’“espiga 

dreta”: de l’1% al 30%.

* Incidència estimada mitjana del conjunt: 

12,0% d’“espiga dreta”.

* Mostres positives (amb agalles): 31(88,6%)

* Mostres negatives (sense agalles): 4 

(11,4%)

06 Consideracions finals i recoma-
nacions

1. L’“espiga dreta” de l’ordi és un fenomen que 

en els darrers anys ha generat una preocupa-

ció creixent entre nostres agricultors cerealis-

tes. S’ha detectat des de fa anys, amb més 

o menys incidència, en els camps de conreu 

d’ordi de bona part de Catalunya, però so-

bretot a les comarques de l’Urgell, la Segarra 

i l’Anoia. L’any 2010, aquest síndrome es va 

manifestar amb intensitat a més comarques 

productores i va provocar pèrdues importants 

a tota la Catalunya central. 

2. Han estat diversos els factors que s’han con-

siderat com a possibles causes, sense que 

fins el 2011 s’hagués determinat una relació 

causa-efecte consistent. Les recents informa-

cions d’aquesta campanya 2011 apunten la 

relació entre el síndrome de “l’espiga dreta” i 

la presència del nematode Anguina tritici en 

ordi. Els nostres estudis preliminars han de-

tectat una presència important del nematode 

en bona part de la zona productora cerealis-

ta catalana mostrejada, però no a totes les 

parcel·les estudiades.

3. Tot i que la relació directa entre la presència 

d’Anguina tritici i les “espigues dretes” en ordi 

sembla molt probable, hi ha aspectes del pro-

blema encara poc clars:

* En un 11% de les mostres d’espigues “dre-

tes” o buides analitzades a Catalunya durant 

2011, no s’ha detectat presència del nema-

tode.

* Tot i estar aquest nematode citat fins ara 

únicament com a fitopatogen en blat, les es-

pigues “dretes” o buides són sempre d’ordi i, 

en cap cas fins ara s’han referenciat parcel-

les amb espigues dretes o buides de blat, tot 

i ser colindants d’altres d’ordi afectades pel 

problema. 

* En les determinacions de la presència 

d’aquest nematode en mostres d’espigues 

buides d’ordi s’ha detectat l’existència d’aga-

Núm.
DATA
RECEPCIÓ

LOCALITAT COMARCA VARIETAT
INCIDÈNCIA

%
DIAGNÒSTIC

1 15.06.11 Verdú Urgell Meseta 5 NEGATIU
2 15.06.11 Guimerà Urgell Culma 10 POSITIU

3 16.06.11
Tarroja de 
Segarra

Segarra - 2-3 POSITIU

4 20.06.11 Prats del Rei Anoia Archipel - POSITIU
5 20.06.11 Prats del Rei Anoia Cierzo - POSITIU
6 20.06.11 Prats del Rei Anoia Meseta - POSITIU
7 20.06.11 Prats del Rei Anoia Carat - POSITIU
8 20.06.11 Pujalt Anoia Meseta - POSITIU
9 20.06.11 Belianes Urgell Nure 25-30 POSITIU
10 20.06.11 Belianes Urgell Culma 30 POSITIU

11 20.06.11
Sant Llorenç 
de Rocafort

Urgell Meseta 30 POSITIU

12 22.06.11
La Sentiu de 
Sió

Urgell Culma - NEGATIU

13 22.06.11
La Sentiu de 
Sió

Urgell Graphic - POSITIU

14 22.06.11 Plans de Sió Urgell - 5 POSITIU

15 23.06.11 Belltall
Conca de 
Barberà

- 5 POSITIU

16 23.06.11 Guissona Segarra - 10 POSITIU
17 23.06.11 Agramunt Urgell Hispanic - POSITIU
18 08.07.11 Santpedor Bages - - POSITIU

19 08.07.11
Calaf (La 
Fortesa)

Anoia - - POSITIU

20 08.07.11 Verdú Urgell - 15 NEGATIU

21 04.07.11
Tarroja de 
Segarra

Segarra Meseta 1 POSITIU

22 08.07.11
S.M. Ses-
gueioles

Anoia - 10 POSITIU

23 04.07.11
Vilanova de 
l’Aguda

Noguera - - POSITIU

24 04.07.11 Olius Solsonès - - NEGATIU
25 04.07.11 Biosca Segarra - - POSITIU
26 04.07.11 Sanaüja Segarra - - POSITIU
27 04.07.11 Oliola Noguera - - POSITIU
28 04.07.11 Ponts Noguera - - POSITIU
29 08.07.11 Guissona Segarra Pewter - POSITIU
30 08.07.11 Guissona Segarra Meseta - POSITIU
31 08.07.11 Guissona Segarra - - POSITIU
32 12.07.11 Agramunt Urgell Naturel - POSITIU
33 13.07.11 Torà Segarra Meseta 5 POSITIU

34 15.07.11
Castellnou 
d’Ossó

Urgell Archipel - POSITIU

35 28.07.11 Santpedor Bages Meseta - POSITIU

Taula 1. Mostres d’”espiga dreta” d’ordi analitzades en el laboratori de Lleida del Servei de Sanitat Vegetal (DAAM) per detectar la 
presència d’Anguina tritici. 

Tot i que la relació directa 

entre la presència d’Anguina 

tritici i les espigues dretes en 

l’ordi sembla molt probable, 

hi ha aspectes del problema 

encara poc clars.
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lles en algunes de les espiguetes que formen 

l’espiga, però hi són a totes? I si no és així, 

per què tota l’espiga és estèril?

4. Tant en el gran nombre d’observacions en 

camp fetes pels tècnics en cultius extensius 

com en tots els anàlisis de mostres de plantes 

o d’“espigues dretes” d’ordi realitzats durant 

aquests darrers anys a Catalunya, no s’ha 

detectat fins ara cap varietat resistent ni espe-

cialment susceptible al problema. En principi, 

totes les varietats habitualment sembrades a 

Catalunya serien susceptibles.

 

5. La via principal de propagació d’aquest ne-

matode semblaria ser la pròpia palla deixada 

per les recol·lectores sobre els camps recol-

lectats i que contindria les espigues buides 

amb les agalles plenes de les formes juvenils 

del nematode.  Això explicaria perquè sembla 

haver més “espigues dretes” en les zones que 

correspondrien als rengs de la palla deixats 

per la recol·lectora la campanya anterior. L’es-

campat de la palla per la parcel·la afavoriria 

la presència i propagació del nematode. El 

més recomanable en aquest cas, seria retirar 

la palla de la parcel·la afectada. 

6. Pels motius esmentats en el punt anterior, la 

neteja molt curosa de les recol·lectores des-

prés de treballar en un camp amb “espigues 

dretes” i abans d’anar a un altre, seria una 

mesura profilàctica important que ajudaria a 

evitar la disseminació del paràsit.

7. Durant els darrers anys s’ha incrementat 

el nombre d’explotacions cerealícoles que 

han abandonat el laboreig tradicional amb 

arreus per passar a sistemes de conreu de 

mínim laboreig o de sembra directa. Ateses 

les característiques del cicle biològic d’aquest 

nematode, aquestes pràctiques estarien afa-

vorint la seva presència i propagació. Deixant 

de banda altres consideracions menys favo-

rables al laboreig amb arreus, sembla que 

el volteig més o menys profund de la terra 

durant la preparació del terreny per a la sem-

bra podria ajudar notablement a disminuir el 

problema en parcel·les afectades en les que 

es practiqui el monocultiu d’ordi.

8. L’única espècie hoste d’Anguina tritici pa-

rasitada fins ara en les nostres condicions 

és l’ordi. De fet, la pràctica totalitat d’obser-

vacions de camps amb “espigues dretes” i 

de les mostres analitzades ho han estat de 

parcel·les en les quals l’any anterior s’hi ha-

via conreat també ordi. La sembra d’un altre  

cultiu o de guaret durant un o dos podria 

eliminar la població de nematodes existent 

en una parcel·la infectada.

9.  Les sembres primerenques podrien ser 

més susceptibles a ser parasitades. Les 

condicions d’humitat abundant al terreny 

afavoreixen l’eclosió dels reservoris de les 

formes juvenils d’Anguina tritici existents al 

sòl i que, si troben plantes d’ordi implan-

tades al camp, parasiten en pocs dies. En 

aquest sentit, el retard en la data de sem-

bra de l’ordi, tot i que es donin anteriorment 

condicions d’humitat al sòl favorables a la 

sembra, afavoriria l’eliminació de la població 

del nematode existent al sòl d’una parcel·la 

infectada. La possibilitat de sembra de vari-

etats alternatives amb rendiments potencials 

tant o més elevats que les varietats tradici-

onals de tardor, pot facilitar molt aquesta 

mesura de control.

10. La transmissió de les agalles que conte-

nen els nematodes amb la llavor de sembra 

és probable en el cas d’un processat de la 

llavor poc adequat o mal fet. Un procés de 

selecció, neteja i tractament de la llavor fet 

correctament hauria d’eliminar pel seu propi 

pes aquestes formes de propagació del pa-

ràsit. Cal doncs evitar la reutilització per a ús 

propi de llavor d’ordi provinent d’una parcel·la 

amb “espigues dretes”. En cap cas és reco-

manable el simple porgat i, en tot cas, cal 

assegurar-se de que la llavor és processada, 

seleccionada i tractada en una bona instal-

lació que permeti l’eliminació de les agalles 

existents. El més recomanable és la sembra 

de llavor certificada que assegura el correcte 

processat previ de la llavor i la seva puresa.

11. Tot i que hi ha encara molts aspectes 

poc clars en l’establiment de una relació 

directa causa-efecte entre el problema de 

les “espigues dretes” de l’ordi i la presència 

del nematode Anguina tritici, cal ser cons-

cients d’aquesta possibilitat i no esperar a 

prendre mesures de prevenció que poden 

ajudar a disminuir la incidència i difusió del 

problema.

12. Des del Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’es-

tà fent un seguiment d’aquest fenomen per 

conèixer la seva naturalesa, sense descartar 

cap hipòtesi, i poder plantejar, en el seu cas, 

mecanismes de control eficients. El sector 

cerealista, tant des del punt de vista de la 

multiplicació de la llavor com de la producció 

de gra, és un sector econòmic estratègic clau 

a Catalunya per la qual cosa es demana la 

implicació de tots els agents, sempre amb la 

màxima prudència a l’espera d’informacions 

més concloents per a la presa de decisions. 

Mentrestant, i per precaució, es recomana 

el següent:

•	No	utilitzar	per	a	la	sembra	llavor	procedent	

de les parcel·les afectades per “espiga dreta”.

•	Utilitzar	llavor	de	sembra	seleccionada.

•	En	parcel·les	afectades	en	anys	anteriors,	

aplicar la rotació de cultius o el guaret.

•	En	general,	evitar	tot	allò	que	afavoreixi	la	

possible dispersió dels nematodes (neteja 

de la maquinària emprada en la recol·lecció 

i manipulació del gra, etc.).

13. La descoberta del nematode Anguina tritici 

en espigues buides d’ordi aporta una nova 

visió de les possibles causes del problema de 

les “espigues dretes”. Ara cal, però, desen-

volupar amb urgència treballs de laboratori 

i camp tendents a confirmar o no aquesta 

possibilitat i, en cas positiu, a definir estra-

tègies de lluita i control tendents a la solució 

del problema.
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parcel·la amb un problema 

d’”espigues dretes” on es fa 

el monocultiu d’ordi, podria 

ser trencar aquest monocultiu 

amb un guaret o amb la 

sembra d’una altra espècie 

durant un any.
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La natura i els recursos que genera conformen la 
biodiversitat pròpia dels espais naturals rurals. En 
el món rural, la natura és viva i canvia contínua-
ment, i, per això, les activitats que s’hi desenvo-
lupen tenen un alt i preuat valor mediambiental. 
La caça forma part de la vida quotidiana, i els 
caçadors juntament amb pagesos, pescadors, 
ramaders, silvicultors i d’altres col·lectius modu-
len, transformen i, a la vegada, conserven aquest 
patrimoni natural.

En aquesta nova legislatura, la Direcció Gene-
ral del Medi Natural i Biodiversitat, mitjançant la 
creació de la Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i Pesca Continental, vol promoure 
i aplicar unes directrius en l’àmbit cinegètic que 
tenen per objectiu garantir la caça i la gestió ci-
negètica de manera racional, sostenible i segura, 
i fer-les compatibles amb les activitats agràries i 
el desenvolupament rural. 

La caça és una activitat que té unes destacades 
implicacions socials, esportives, econòmiques i 
ambientals que repercuteixen en el món rural.

- Des del punt de vista social, la caça forma part 
de la cultura tradicional rural, on els costums i la 
pràctica cinegètica es transmeten de generació 
en generació o entre els veïns que conformen 
els nuclis rurals. Malauradament, aquesta tra-
dició que passava de pares a fills o entre veïns 
es va perdent tal com demostren les xifres de 
disminució de caçadors any rere any o l’aug-
ment de la seva mitjana d’edat. 

- Des del punt de vista esportiu, les associacions 

de caçadors locals conformen un teixit i un en-
tramat social potents, al servei de la comunitat 
local.

- Des del punt de vista econòmic, la caça, com 
a aprofitament d’un recurs natural, genera uns 
ingressos tant directes com indirectes que re-
verteixen en la conservació del territori. 

- Des del punt de vista agroambiental, la caça és 
plenament compatible amb el món rural si es 
practica de manera ordenada, racional i segura.

En resum, les noves directius per a la gestió ci-
negètica tenen els objectius següents:

1. Regular l’abundància, la distribució, l’estruc-
tura i el comportament de la població de fau-
na cinegètica, de manera compatible amb la 
seva conservació i alhora amb els interessos 
socioeconòmics del territori agrorural; mantenir 
la diversitat genètica, però controlant la fau-
na invasora, i conservar i millorar la diversitat 
d’hàbitats. 

2. Tenir en compte les opinions i els sentiments 
del públic en general, però en particular de la 
població local que conviu permanentment amb 
el medi rural.

3. Optimitzar els recursos econòmics provinents 
dels aprofitaments cinegètics i fomentar i pro-
moure la comercialització de la carn i altres pro-
ductes derivats de la caça perquè contribueixin 
a millorar els recursos econòmics al món rural.

4. Simplificar i agilitar les tramitacions adminis-
tratives, mitjançant les noves tecnologies te-
lemàtiques.

5. Proporcionar eines i instruments tecnològics de 
millora de la informació, promoure la formació 
especialitzada i fomentar la recollida de dades 
amb l’objectiu de comprendre millor l’ordena-
ció i gestió cinegètiques i facilitar el seguiment, 
l’avaluació i l’actualització de la planificació i 
l’aprofitament cinegètics.

Amb la presentació d’aquest Dossier tècnic sobre 
la caça, volem iniciar la divulgació dels recursos 
naturals presents al nostre país que formen part 
del nostre patrimoni natural i biodiversitat, i des-
tacar la necessitat i conveniència d’una caça ra-
cional, sostenible, segura i compatible amb les 
activitats agràries del món rural.
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01 Les espècies de caça 

D’acord amb la normativa vigent, a Catalunya 

es poden caçar actualment fins a 39 espècies, 

de les quals 29 són ocells i 10 mamífers. Entre 

aquests últims, la major part pertanyen al grup 

dels ungulats salvatges, catalogats com a es-

pècies cinegètiques de caça major. En nombre 

d’exemplars capturats cada temporada pels 

caçadors, les espècies més abundants serien el 

conill (210 mil), la perdiu roja (110 mil) i el grup 

dels tords i les grives (646 mil) i els estornells 

(65 mil), totes catalogades com a espècies ci-

negètiques de caça menor. Per tant, es poden 

considerar les espècies de caça amb més tradi-

ció a Catalunya per la seva accessibilitat. Fins fa 

poc (30-40 anys), la major part de les espècies 

d’ocells i mamífers eren considerades caçables, i 

les espècies protegides eren excepcionals. Avui, 

les polítiques ambientals basades en la conserva-

ció han transformat aquesta situació. Amb el des-

envolupament de les directives europees d’aus 

i d’hàbitats, les espècies de vertebrats són en 

general objecte de protecció i conservació amb 

mesures que prohibeixen destorbar-les, ferir-les 

i lògicament caçar-les, a més d’impulsar mesu-

res de conservació dels hàbitats necessàries per 

a llur reproducció. La caça d’algunes espècies 

queda recollida com una excepció sempre que 

se’n gestioni l’aprofitament de manera que no 

alteri la viabilitat de llurs poblacions.

El paper d’aquestes espècies als nostres eco-

sistemes resulta en alguns casos clau, però en 

general tenen com a comú denominador ser 

espècies relativament abundants, totes són en 

general herbívores i constitueixen la base de la 

dieta de les espècies depredadores dels nostres 

ecosistemes. A més, cal afegir altres funcions 

com ser modeladores del paisatge, regenera-

dores del sòl, controladores de la vegetació o 

dispersadores de llavors, entre d’altres. Són 

espècies amb una taxa de creixement elevada, 

ja sigui per una alta taxa de natalitat, l’inici de 

la reproducció en el primer any de vida, o en 

alguns casos l’esperança de vida (com és el cas 

dels ungulats). Aquestes característiques, els 

permeten compensar la taxa de mortalitat rela-

tivament alta a què estan sotmeses. Per tant, la 

mortalitat provocada per la caça, l’aprofitament 

cinegètic, és teòricament compensada també 

aprofitant aquests mecanismes adaptatius i és 

la base de la gestió i l’aprofitament sostenible 

de les poblacions de les espècies cinegètiques.

La regulació de la caça a Catalunya es fa mitjan-

çant diferents mecanismes de control que han 

permès la sostenibilitat de les poblacions i el 

manteniment d’aquesta activitat, fent compatible 

la conservació amb la tradició i l’esport.

situació de Les esPècies cineGètiques a 
cataLunya. Planificació i gestió cinegètica

Les espècies de caça són 

espècies amb una taxa de 

creixement elevada que els 

permet compensar la taxa 

de mortalitat relativament 

alta a què estan sotmeses.

Figura 1. Resultat dels censos de conill on es mostren les mitjanes de densitat per punts de cens i l’evolució de la mitjana de la densitat per a tot Catalunya.
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La natura i els recursos que genera conformen la 
biodiversitat pròpia dels espais naturals rurals. En 
el món rural, la natura és viva i canvia contínua-
ment, i, per això, les activitats que s’hi desenvo-
lupen tenen un alt i preuat valor mediambiental. 
La caça forma part de la vida quotidiana, i els 
caçadors juntament amb pagesos, pescadors, 
ramaders, silvicultors i d’altres col·lectius modu-
len, transformen i, a la vegada, conserven aquest 
patrimoni natural.

En aquesta nova legislatura, la Direcció Gene-
ral del Medi Natural i Biodiversitat, mitjançant la 
creació de la Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i Pesca Continental, vol promoure 
i aplicar unes directrius en l’àmbit cinegètic que 
tenen per objectiu garantir la caça i la gestió ci-
negètica de manera racional, sostenible i segura, 
i fer-les compatibles amb les activitats agràries i 
el desenvolupament rural. 

La caça és una activitat que té unes destacades 
implicacions socials, esportives, econòmiques i 
ambientals que repercuteixen en el món rural.

- Des del punt de vista social, la caça forma part 
de la cultura tradicional rural, on els costums i la 
pràctica cinegètica es transmeten de generació 
en generació o entre els veïns que conformen 
els nuclis rurals. Malauradament, aquesta tra-
dició que passava de pares a fills o entre veïns 
es va perdent tal com demostren les xifres de 
disminució de caçadors any rere any o l’aug-
ment de la seva mitjana d’edat. 

- Des del punt de vista esportiu, les associacions 

de caçadors locals conformen un teixit i un en-
tramat social potents, al servei de la comunitat 
local.

- Des del punt de vista econòmic, la caça, com 
a aprofitament d’un recurs natural, genera uns 
ingressos tant directes com indirectes que re-
verteixen en la conservació del territori. 

- Des del punt de vista agroambiental, la caça és 
plenament compatible amb el món rural si es 
practica de manera ordenada, racional i segura.

En resum, les noves directius per a la gestió ci-
negètica tenen els objectius següents:

1. Regular l’abundància, la distribució, l’estruc-
tura i el comportament de la població de fau-
na cinegètica, de manera compatible amb la 
seva conservació i alhora amb els interessos 
socioeconòmics del territori agrorural; mantenir 
la diversitat genètica, però controlant la fau-
na invasora, i conservar i millorar la diversitat 
d’hàbitats. 

2. Tenir en compte les opinions i els sentiments 
del públic en general, però en particular de la 
població local que conviu permanentment amb 
el medi rural.

3. Optimitzar els recursos econòmics provinents 
dels aprofitaments cinegètics i fomentar i pro-
moure la comercialització de la carn i altres pro-
ductes derivats de la caça perquè contribueixin 
a millorar els recursos econòmics al món rural.

4. Simplificar i agilitar les tramitacions adminis-
tratives, mitjançant les noves tecnologies te-
lemàtiques.

5. Proporcionar eines i instruments tecnològics de 
millora de la informació, promoure la formació 
especialitzada i fomentar la recollida de dades 
amb l’objectiu de comprendre millor l’ordena-
ció i gestió cinegètiques i facilitar el seguiment, 
l’avaluació i l’actualització de la planificació i 
l’aprofitament cinegètics.

Amb la presentació d’aquest Dossier tècnic sobre 
la caça, volem iniciar la divulgació dels recursos 
naturals presents al nostre país que formen part 
del nostre patrimoni natural i biodiversitat, i des-
tacar la necessitat i conveniència d’una caça ra-
cional, sostenible, segura i compatible amb les 
activitats agràries del món rural.
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01 Les espècies de caça 

D’acord amb la normativa vigent, a Catalunya 

es poden caçar actualment fins a 39 espècies, 

de les quals 29 són ocells i 10 mamífers. Entre 

aquests últims, la major part pertanyen al grup 

dels ungulats salvatges, catalogats com a es-

pècies cinegètiques de caça major. En nombre 

d’exemplars capturats cada temporada pels 

caçadors, les espècies més abundants serien el 

conill (210 mil), la perdiu roja (110 mil) i el grup 

dels tords i les grives (646 mil) i els estornells 

(65 mil), totes catalogades com a espècies ci-

negètiques de caça menor. Per tant, es poden 

considerar les espècies de caça amb més tradi-

ció a Catalunya per la seva accessibilitat. Fins fa 

poc (30-40 anys), la major part de les espècies 

d’ocells i mamífers eren considerades caçables, i 

les espècies protegides eren excepcionals. Avui, 

les polítiques ambientals basades en la conserva-

ció han transformat aquesta situació. Amb el des-

envolupament de les directives europees d’aus 

i d’hàbitats, les espècies de vertebrats són en 

general objecte de protecció i conservació amb 

mesures que prohibeixen destorbar-les, ferir-les 

i lògicament caçar-les, a més d’impulsar mesu-

res de conservació dels hàbitats necessàries per 

a llur reproducció. La caça d’algunes espècies 

queda recollida com una excepció sempre que 

se’n gestioni l’aprofitament de manera que no 

alteri la viabilitat de llurs poblacions.

El paper d’aquestes espècies als nostres eco-

sistemes resulta en alguns casos clau, però en 

general tenen com a comú denominador ser 

espècies relativament abundants, totes són en 

general herbívores i constitueixen la base de la 

dieta de les espècies depredadores dels nostres 

ecosistemes. A més, cal afegir altres funcions 

com ser modeladores del paisatge, regenera-

dores del sòl, controladores de la vegetació o 

dispersadores de llavors, entre d’altres. Són 

espècies amb una taxa de creixement elevada, 

ja sigui per una alta taxa de natalitat, l’inici de 

la reproducció en el primer any de vida, o en 

alguns casos l’esperança de vida (com és el cas 

dels ungulats). Aquestes característiques, els 

permeten compensar la taxa de mortalitat rela-

tivament alta a què estan sotmeses. Per tant, la 

mortalitat provocada per la caça, l’aprofitament 

cinegètic, és teòricament compensada també 

aprofitant aquests mecanismes adaptatius i és 

la base de la gestió i l’aprofitament sostenible 

de les poblacions de les espècies cinegètiques.

La regulació de la caça a Catalunya es fa mitjan-

çant diferents mecanismes de control que han 

permès la sostenibilitat de les poblacions i el 

manteniment d’aquesta activitat, fent compatible 

la conservació amb la tradició i l’esport.

situació de Les esPècies cineGètiques a 
cataLunya. Planificació i gestió cinegètica

Les espècies de caça són 

espècies amb una taxa de 

creixement elevada que els 

permet compensar la taxa 

de mortalitat relativament 

alta a què estan sotmeses.

Figura 1. Resultat dels censos de conill on es mostren les mitjanes de densitat per punts de cens i l’evolució de la mitjana de la densitat per a tot Catalunya.
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02 Ordenació dels terrenys 
cinegètics

Actualment, a Catalunya es permet la caça al 

96% de la seva superfície. La major part dels 

terrenys són gestionats com a àrees privades 

de caça (1.400 aproximadament) on el titular 

és una persona física o jurídica (entitat esporti-

va). En la majoria dels casos, són societats de 

caçadors locals que gestionen aquest recurs 

sense ànim de lucre, fet que caracteritza la 

caça a Catalunya com una activitat de lleu-

re amb un caire social i local. Per tant, lluny 

dels criteris mercantilistes i lucratius d’altres 

models de gestió que s’han desenvolupat a 

regions del sud d’Espanya.

A aquestes figures, cal afegir les reserves nacio- 

nals de caça (7), on el titular és la Generalitat 

de Catalunya mateixa, que tenen una gran 

superfície i són en terrenys públics. Són zones 

amb un alt valor ecològic i la majoria han estat 

posteriorment declarades espais naturals de 

protecció especial (parcs naturals i reserves 

naturals), on es compatibilitza la conservació 

amb l’activitat cinegètica. Tret del cas de la 

Reserva de Caça de l’Encanyissada, dedicada 

en exclusiva a la caça d’ocells aquàtics, a la 

resta de reserves nacionals les espècies prin-

cipals de gestió són els ungulats salvatges. 

Les zones de caça controlada (15) són altres 

terrenys també gestionats per la Generalitat 

de Catalunya on l’aprofitament cinegètic es 

destina als caçadors locals sota un control 

administratiu directe.

Pel que fa a la ‘propietat’ de la caça i la ‘pro-

pietat’ del terreny, és en general un acord de 

cessió entre les parts que permet que hi hagi 

aquesta compartició d’interessos: en gene-

ral, el titular cinegètic (disposa dels drets de 

caça) és diferent al propietari dels terrenys 

on es desenvolupa la gestió. La fragmenta-

ció de les propietats rústiques a Catalunya i 

llur mida relativament petita impedeixen en 

la majoria dels casos que un propietari sigui 

també el titular del terreny. Cal una superfície 

mínima de 250 ha i de 500 ha per constituir 

una àrea privada de caça menor i caça ma-

jor, respectivament, amb un únic propietari. 

És el propietari dels terrenys qui cedeix mit-

jançant un contracte o acord la cessió dels 

drets de caça en els seus terrenys, perquè 

un altre pugui gestionar les espècies de caça. 

En molts casos, aquests acords inclouen la 

transferència de diners que poden ser més 

o menys importants i que s’afegeixen a la 

renda agrària o forestal.

03 La planificació de la gestió 
cinegètica

La necessitat d’assegurar un aprofitament 

sostenible de les poblacions d’aquestes es-

pècies es tradueix en una planificació de la 

gestió cinegètica. Tots els titulars dels terrenys 

cinegètics estan obligats a elaborar un pla tèc-

nic de gestió cinegètica que té una durada 

A Catalunya, la major part dels 

terrenys cinegètics són gestio-

nats com a àrees privades de 

caça on el titular és una perso-

na física o jurídica, majoritària-

ment societats de caçadors. 

Figura 2. Evolució del nombre d’isards als censos anuals a la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya-l’Alt Urgell on es mostra la forta davallada soferta per l’augment de la mortalitat produïda per la 
malaltia del pestivirus.
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d’un any en el cas de les reserves nacionals 

de caça i zones de caça controlada i de quatre 

anys en les àrees privades i locals de caça. 

Aquests plans, elaborats per facultatius com-

petents i aprovats pel Departament competent 

en matèria d’activitats cinegètiques, inclouen 

una diagnosi de les poblacions que es troben 

a cada terreny cinegètic i una previsió dels 

exemplars (per espècies, edats i sexe quan 

s’escau) que seran caçats i llur modalitat de 

caça. A més, els plans tècnics han d’inclou-

re les mesures de gestió que ajudin a assolir 

els objectius del pla: tractaments d’hàbitats, 

repoblacions, zones de reserva, etc. Aquests 

plans han de ser compatibles amb la norma-

tiva vigent en matèria de caça (resolucions 

anuals de caça, instruccions tècniques, cir-

culars, etc.) i amb aquella normativa sectorial 

superior que hi sigui aplicable (plans especials 

d’espais naturals protegits, plans rectors d’ús i 

gestió, llei de protecció dels animals, regulació 

relacionada amb la sanitat animal, etc.).

04 Tendències poblacionals

El panorama de moltes de les espècies que 

es cacen avui a Catalunya ha tingut un can-

vi positiu paral·lel al que evidencien altres 

espècies i als indicadors que valoren l’estat 

de conservació de la natura en general. Així, 

l’aplicació de mesures reguladores destinades 

a la recuperació dels ecosistemes naturals i de 

les condicions que afavorien llur conservació 

s’ha traduït en la recuperació de les espècies 

de fauna autòctona de Catalunya, incloses les 

espècies de caça. Pel que fa a aquestes, cal 

afegir l’aplicació de mesures reguladores de 

l’activitat cinegètica en el marc de la planifica-

ció i de l’aprofitament sostenible, i també una 

millor sensibilitat de la societat envers els pro-

blemes de la natura. Podem diferenciar, però, 

situacions diferents entre els grans ecosiste-

mes i regions biogeogràfiques de Catalunya. En 

concret, podem diferenciar els ecosistemes 

agrícoles, modificats per l’activitat agrícola i 

ramadera durant segles, les zones humides, 

els ecosistemes forestals i els ecosistemes 

de muntanya.

En el cas dels agrosistemes de Catalunya, la 

compatibilització de mesures agronòmiques, 

com ara la reducció dels productes fitosanitaris 

que poden ser tòxics per a la fauna salvatge, 

ha ajudat de manera determinant les espèci-

es que habiten aquests ecosistemes. Malgrat 

això, la reducció de la biodiversitat en aquests 

ambients és una assignatura pendent a Cata-

lunya que cal seguir de ben a prop per poder 

compatibilitzar la conservació amb el rendiment 

econòmic que produeixen. Les polítiques agro-

ambientals de la Unió Europea tenen com un 

dels objectius aquesta compatibilització. Les 

espècies de caça lligades a aquests ambients 

han tingut diferents evolucions. De manera 

important, ocells com la perdiu roja i la guatlla 

han patit davallades generalitzades relaciona-

des amb els canvis següents: reducció dels 

marges entre parcel·les, augment del regadiu, 

sembra automatitzada del cereal, ús de nous 

fitosanitaris, ús de llavors alterades i canvis en 

la fenologia de la collita; en el cas de les guat-

lles, cal afegir els problemes relacionats amb 

les espècies migradores (manca de protecció 

en altres zones). El grup dels tords i les grives 

ha mantingut la seva abundància.

Contràriament, les poblacions de conill i en 

menor mesura de llebre presenten des de fa 

anys una tendència positiva. Els conills, afectats 

des de fa 40 anys per dues malalties víriques 

05

Figura 3. Distribució dels rendiments de caça del senglar (exemplars/100 ha) a les àrees de caça durant la temporada 2010-11 i 
evolució del nombre de senglars caçats a Catalunya de les darreres temporades de caça.
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02 Ordenació dels terrenys 
cinegètics

Actualment, a Catalunya es permet la caça al 

96% de la seva superfície. La major part dels 

terrenys són gestionats com a àrees privades 

de caça (1.400 aproximadament) on el titular 

és una persona física o jurídica (entitat esporti-

va). En la majoria dels casos, són societats de 

caçadors locals que gestionen aquest recurs 

sense ànim de lucre, fet que caracteritza la 

caça a Catalunya com una activitat de lleu-

re amb un caire social i local. Per tant, lluny 

dels criteris mercantilistes i lucratius d’altres 

models de gestió que s’han desenvolupat a 

regions del sud d’Espanya.

A aquestes figures, cal afegir les reserves nacio- 

nals de caça (7), on el titular és la Generalitat 

de Catalunya mateixa, que tenen una gran 

superfície i són en terrenys públics. Són zones 

amb un alt valor ecològic i la majoria han estat 

posteriorment declarades espais naturals de 

protecció especial (parcs naturals i reserves 

naturals), on es compatibilitza la conservació 

amb l’activitat cinegètica. Tret del cas de la 

Reserva de Caça de l’Encanyissada, dedicada 

en exclusiva a la caça d’ocells aquàtics, a la 

resta de reserves nacionals les espècies prin-

cipals de gestió són els ungulats salvatges. 

Les zones de caça controlada (15) són altres 

terrenys també gestionats per la Generalitat 

de Catalunya on l’aprofitament cinegètic es 

destina als caçadors locals sota un control 

administratiu directe.

Pel que fa a la ‘propietat’ de la caça i la ‘pro-

pietat’ del terreny, és en general un acord de 

cessió entre les parts que permet que hi hagi 

aquesta compartició d’interessos: en gene-

ral, el titular cinegètic (disposa dels drets de 

caça) és diferent al propietari dels terrenys 

on es desenvolupa la gestió. La fragmenta-

ció de les propietats rústiques a Catalunya i 

llur mida relativament petita impedeixen en 

la majoria dels casos que un propietari sigui 

també el titular del terreny. Cal una superfície 

mínima de 250 ha i de 500 ha per constituir 

una àrea privada de caça menor i caça ma-

jor, respectivament, amb un únic propietari. 

És el propietari dels terrenys qui cedeix mit-

jançant un contracte o acord la cessió dels 

drets de caça en els seus terrenys, perquè 

un altre pugui gestionar les espècies de caça. 

En molts casos, aquests acords inclouen la 

transferència de diners que poden ser més 

o menys importants i que s’afegeixen a la 

renda agrària o forestal.

03 La planificació de la gestió 
cinegètica

La necessitat d’assegurar un aprofitament 

sostenible de les poblacions d’aquestes es-

pècies es tradueix en una planificació de la 

gestió cinegètica. Tots els titulars dels terrenys 

cinegètics estan obligats a elaborar un pla tèc-

nic de gestió cinegètica que té una durada 

A Catalunya, la major part dels 

terrenys cinegètics són gestio-

nats com a àrees privades de 

caça on el titular és una perso-

na física o jurídica, majoritària-

ment societats de caçadors. 

Figura 2. Evolució del nombre d’isards als censos anuals a la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya-l’Alt Urgell on es mostra la forta davallada soferta per l’augment de la mortalitat produïda per la 
malaltia del pestivirus.
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d’un any en el cas de les reserves nacionals 

de caça i zones de caça controlada i de quatre 

anys en les àrees privades i locals de caça. 

Aquests plans, elaborats per facultatius com-

petents i aprovats pel Departament competent 

en matèria d’activitats cinegètiques, inclouen 

una diagnosi de les poblacions que es troben 

a cada terreny cinegètic i una previsió dels 

exemplars (per espècies, edats i sexe quan 

s’escau) que seran caçats i llur modalitat de 

caça. A més, els plans tècnics han d’inclou-

re les mesures de gestió que ajudin a assolir 

els objectius del pla: tractaments d’hàbitats, 

repoblacions, zones de reserva, etc. Aquests 

plans han de ser compatibles amb la norma-

tiva vigent en matèria de caça (resolucions 

anuals de caça, instruccions tècniques, cir-

culars, etc.) i amb aquella normativa sectorial 

superior que hi sigui aplicable (plans especials 

d’espais naturals protegits, plans rectors d’ús i 

gestió, llei de protecció dels animals, regulació 

relacionada amb la sanitat animal, etc.).

04 Tendències poblacionals

El panorama de moltes de les espècies que 

es cacen avui a Catalunya ha tingut un can-

vi positiu paral·lel al que evidencien altres 

espècies i als indicadors que valoren l’estat 

de conservació de la natura en general. Així, 

l’aplicació de mesures reguladores destinades 

a la recuperació dels ecosistemes naturals i de 

les condicions que afavorien llur conservació 

s’ha traduït en la recuperació de les espècies 

de fauna autòctona de Catalunya, incloses les 

espècies de caça. Pel que fa a aquestes, cal 

afegir l’aplicació de mesures reguladores de 

l’activitat cinegètica en el marc de la planifica-

ció i de l’aprofitament sostenible, i també una 

millor sensibilitat de la societat envers els pro-

blemes de la natura. Podem diferenciar, però, 

situacions diferents entre els grans ecosiste-

mes i regions biogeogràfiques de Catalunya. En 

concret, podem diferenciar els ecosistemes 

agrícoles, modificats per l’activitat agrícola i 

ramadera durant segles, les zones humides, 

els ecosistemes forestals i els ecosistemes 

de muntanya.

En el cas dels agrosistemes de Catalunya, la 

compatibilització de mesures agronòmiques, 

com ara la reducció dels productes fitosanitaris 

que poden ser tòxics per a la fauna salvatge, 

ha ajudat de manera determinant les espèci-

es que habiten aquests ecosistemes. Malgrat 

això, la reducció de la biodiversitat en aquests 

ambients és una assignatura pendent a Cata-

lunya que cal seguir de ben a prop per poder 

compatibilitzar la conservació amb el rendiment 

econòmic que produeixen. Les polítiques agro-

ambientals de la Unió Europea tenen com un 

dels objectius aquesta compatibilització. Les 

espècies de caça lligades a aquests ambients 

han tingut diferents evolucions. De manera 

important, ocells com la perdiu roja i la guatlla 

han patit davallades generalitzades relaciona-

des amb els canvis següents: reducció dels 

marges entre parcel·les, augment del regadiu, 

sembra automatitzada del cereal, ús de nous 

fitosanitaris, ús de llavors alterades i canvis en 

la fenologia de la collita; en el cas de les guat-

lles, cal afegir els problemes relacionats amb 

les espècies migradores (manca de protecció 

en altres zones). El grup dels tords i les grives 

ha mantingut la seva abundància.

Contràriament, les poblacions de conill i en 

menor mesura de llebre presenten des de fa 

anys una tendència positiva. Els conills, afectats 

des de fa 40 anys per dues malalties víriques 
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Figura 3. Distribució dels rendiments de caça del senglar (exemplars/100 ha) a les àrees de caça durant la temporada 2010-11 i 
evolució del nombre de senglars caçats a Catalunya de les darreres temporades de caça.
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(malaltia vírica hemorràgica i mixomatosi) que 

van fer desaparèixer les poblacions de la major 

part de la península Ibèrica, mostren augments 

localitzats que, sense arribar a les abundàncies 

originals, estan provocant les queixes dels pa-

gesos (figura 1).

La protecció ambiental de les zones humides, 

relacionada també amb els conreus d’arrossars i 

les Bones Pràctiques agrícoles que s’hi apliquen, 

ha permès un augment de les poblacions de la 

major part de les espècies d’ocells aquàtics, la 

majoria anàtids. La xarxa d’espais protegits de 

zones humides que troben aquestes espècies 

en les seves rutes migratòries recolza aquest 

creixement sostingut.

Pel que fa als ecosistemes forestals, es troben 

en augment a tot Europa i també a Catalu-

nya. Les espècies lligades a aquests ambients 

se n’han beneficiat i han traduït aquest fet 

en creixements de les abundàncies i de llur 

rang de distribució. Es troben associades a 

aquests ecosistemes les espècies de cèrvids 

que habiten a Catalunya: el cérvol, el cabirol 

i la daina. Potser el cas més espectacular ha 

estat el del cabirol, una espècie que a finals 

dels anys 80 només restava a zones del Piri-

neu i havia desaparegut de la resta del territori. 

Per restaurar la situació de l’espècie, es van 

iniciar diferents projectes de reintroducció, 

sobretot a les serralades litorals i prelitorals 

(cap de Creus, la Garrotxa, el Montnegre, el 

Montseny, Prades, Montsant i ports de Beseit), 

que han assolit l’objectiu previst. Actualment, 

moltes d’aquestes poblacions són sotmeses a 

un aprofitament cinegètic, símptoma de l’èxit 

dels projectes.

Finalment, als ecosistemes de muntanya 

(estatges alpins i montans pirinencs), les 

espècies emblemàtiques són l’isard i la per-

diu xerra. El primer, gairebé desaparegut a 

mitjan segle XX per l’absència de gestió, ha 

vist recuperada la seva distribució natural a 

tot el Pirineu. Actualment, els censos anuals 

indiquen unes poblacions a Catalunya d’uns 

7-10 mil exemplars. Darrerament ,però, ha 

estat afectat per un virus (pestivirus de l’isard) 

que ha provocat un augment important de la 

mortalitat i n’ha reduït les poblacions (figura 

2). En alguns moments, aquesta davallada ha 

motivat la prohibició de la caça (any 2006) 

per reduir la pèrdua afegida d’exemplars. La 

perdiu xerra de muntanya és una espècie 

endèmica de la península Ibèrica sotmesa 

als canvis dels ecosistemes montans provo-

cats per l’increment del bosc i de les zones 

obertes que han minvat la disponibilitat de 

l’hàbitat idoni per a aquesta espècie.

05 Els problemes de la sobreabun-
dància de la fauna cinegètica

Com a conseqüència d’aquests canvis po-

sitius en les abundàncies de moltes de les 

espècies de fauna cinegètica, han aparegut 

problemes de compatibilització amb altres 

usos. Una problemàtica que és comuna a 

tots els països occidentals on altres activitats 

al medi natural, els interessos econòmics i la 

densitat de població humana s’encavalquen 

amb l’èxit poblacional de les espècies de fau-

na (conseqüència de les polítiques ambientals 

dels darrers 40-50 anys).

Els problemes estan associats principalment 

amb:

•	Conreus agrícoles

•	Activitats ramaderes

•	Repoblacions forestals

•	Infraestructures

•	Seguretat viària: col·lisions amb vehicles

Malgrat l’augment de la pressió cinegètica, que 

permet la caça sense límit d’aquestes espècies 

i l’augment dels dies de caça durant la tempo-

rada de caça, l’efecte no es nota prou. S’apli-

quen mesures de caràcter excepcional que la 

normativa permet en aquests casos adreçats 

a la captura d’exemplars problemàtics, local-

ment i de manera controlada. A més, s’apliquen 

mesures preventives: tancats de protecció, 

protectors d’arbres i peus, repel·lents químics, 

conreus alternatius, mesures sonores, etc., que 

aplicades de manera adequada poden arribar 

a reduir els problemes.

05.01 Els porcs senglars

Com a cas extrem quant al creixement de les 

poblacions d’ungulats, cal destacar la situació 

de les poblacions de porc senglar. Com a la 

resta de països d’Europa, i com a conseqüèn-

cia de l’augment de la superfície forestal, la 

manca de depredadors naturals i els canvis 

en els usos del sòl, les abundàncies d’aquesta 

espècie han assolit nivells problemàtics. Durant 

la temporada 2010-11, s’han arribat a caçar 

més de 30 mil exemplars, la major part a les 

comarques de Barcelona i Girona (figura 3). 

Aquesta abundància extrema té com a resul-

tat un augment dels danys als conreus i un 

augment de col·lisions amb vehicles, a més 

d’altres repercussions negatives (danys en jar-

dins públics i privats, camps de golf, tanques 

i infraestructures, salut pública...).

05.02 Els conills i els conreus

La reducció dels efectes de les malalties víri-

ques que han afectat aquesta espècie a cau-

sa de l’augment de la densitat de la població 

i la immunitat natural, s’ha traduït en l’aug-

ment de les abundàncies. El conflicte neix 

quan aquesta situació es produeix en zones 

amb conreus sensibles com la vinya o arbres 

fruiters (secà i regadiu), sobretot durant el 

començament de l’estiu, quan apareixen els 

nous brots.

06 Autor
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Els programes de reintro-

ducció del cabirol, sobre-

tot a les serralades litorals 

i prelitorals han assolit 

l’objectiu previst. Actual-

ment moltes d’aquestes 

poblacions són sotmeses 

a un aprofitament cine-

gètic, símptoma de l’èxit 

dels programes.
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01 Quines són les Reserves 
Nacionals de Caça a Catalunya
 

Les reserves nacionals de caça (RNC) són 

territoris geogràficament delimitats, de ca-

racterístiques singulars, declarades per pro-

moure, fomentar, conservar i protegir espècies 

de fauna autòctona. Estan situades en zo-

nes de muntanya de gran qualitat ecològica i 

paisatgística i amb fauna molt característica 

i del màxim interès, tant pel que fa a espècies 

cinegètiques com protegides en el nostre te-

rritori; entre les primeres, destaquen la cabra 

salvatge, l’isard, el cérvol, i el cabirol. Per la 

seva gran extensió, aquestes zones mereixen 

un tractament cinegètic especial. Per caçar en 

una reserva nacional de caça cal un permís 

nominal i intransferible.

Actualment, Catalunya té declarades set re-

serves (concretament 6 reserves nacionals de 

caça i 1 reserva de caça). Fan una superfície 

total de més de 225.000 ha (un 7,81 % del 

territori de Catalunya), i que han esdevingut 

llocs on s’han mantingut condicions d’hàbitat 

òptimes per a moltes espècies. La fauna de 

les nostres contrades és un dels recursos natu-

rals que estem obligats a protegir, però també 

mitjançant una adequada gestió i aprofitament 

cinegètic pot comportar indirectament una ri-

quesa econòmica i social per a les comarques 

de muntanya, i generar uns beneficis per als 

municipis on es practica la caça o la fotografia 

d’aquesta fauna.

Les reserves van ser creades principalment 

per a preservar les poblacions d’isard i cabra 

salvatge, ambdues de gran valor cinegètic, i 

actualment aquestes espècies i d’altres, com el 

cérvol, el cabirol o la daina es troben en franca 

recuperació.

La gestió integrada de l’aprofitament cinegètic 

de la fauna en aquestes zones afavoreix altres 

espècies. Per exemple, els ocells rapinyaires 

necròfags, que s’alimenten dels seus cadàvers, 

estan recuperant algun dels territoris que ocu-

paven fa anys, com són el voltor o el trencalòs, 

i la conservació i millora de les masses forestals 

pirinenques amb la recuperació d’espècies tan 

interessants com el gall fer, el mussol pirinenc, 

el picot negre, el gat salvatge, la marta o la llú-

driga. En les zones obertes destaquen la perdiu 

blanca, la perdiu rasca i l’ermini.

07

Foto 1. Cabirol (Capreolus capreolus), espècie cinegètica que es troba en alguna de les  reserves nacionals de caça. Autor: Richard Martín Vidal.

Les ReseRves naciOnaLs de caça 
a cataLunya
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(malaltia vírica hemorràgica i mixomatosi) que 

van fer desaparèixer les poblacions de la major 

part de la península Ibèrica, mostren augments 

localitzats que, sense arribar a les abundàncies 

originals, estan provocant les queixes dels pa-

gesos (figura 1).

La protecció ambiental de les zones humides, 

relacionada també amb els conreus d’arrossars i 

les Bones Pràctiques agrícoles que s’hi apliquen, 

ha permès un augment de les poblacions de la 

major part de les espècies d’ocells aquàtics, la 

majoria anàtids. La xarxa d’espais protegits de 

zones humides que troben aquestes espècies 

en les seves rutes migratòries recolza aquest 

creixement sostingut.

Pel que fa als ecosistemes forestals, es troben 

en augment a tot Europa i també a Catalu-

nya. Les espècies lligades a aquests ambients 

se n’han beneficiat i han traduït aquest fet 

en creixements de les abundàncies i de llur 

rang de distribució. Es troben associades a 

aquests ecosistemes les espècies de cèrvids 

que habiten a Catalunya: el cérvol, el cabirol 

i la daina. Potser el cas més espectacular ha 

estat el del cabirol, una espècie que a finals 

dels anys 80 només restava a zones del Piri-

neu i havia desaparegut de la resta del territori. 

Per restaurar la situació de l’espècie, es van 

iniciar diferents projectes de reintroducció, 

sobretot a les serralades litorals i prelitorals 

(cap de Creus, la Garrotxa, el Montnegre, el 

Montseny, Prades, Montsant i ports de Beseit), 

que han assolit l’objectiu previst. Actualment, 

moltes d’aquestes poblacions són sotmeses a 

un aprofitament cinegètic, símptoma de l’èxit 

dels projectes.

Finalment, als ecosistemes de muntanya 

(estatges alpins i montans pirinencs), les 

espècies emblemàtiques són l’isard i la per-

diu xerra. El primer, gairebé desaparegut a 

mitjan segle XX per l’absència de gestió, ha 

vist recuperada la seva distribució natural a 

tot el Pirineu. Actualment, els censos anuals 

indiquen unes poblacions a Catalunya d’uns 

7-10 mil exemplars. Darrerament ,però, ha 

estat afectat per un virus (pestivirus de l’isard) 

que ha provocat un augment important de la 

mortalitat i n’ha reduït les poblacions (figura 

2). En alguns moments, aquesta davallada ha 

motivat la prohibició de la caça (any 2006) 

per reduir la pèrdua afegida d’exemplars. La 

perdiu xerra de muntanya és una espècie 

endèmica de la península Ibèrica sotmesa 

als canvis dels ecosistemes montans provo-

cats per l’increment del bosc i de les zones 

obertes que han minvat la disponibilitat de 

l’hàbitat idoni per a aquesta espècie.

05 Els problemes de la sobreabun-
dància de la fauna cinegètica

Com a conseqüència d’aquests canvis po-

sitius en les abundàncies de moltes de les 

espècies de fauna cinegètica, han aparegut 

problemes de compatibilització amb altres 

usos. Una problemàtica que és comuna a 

tots els països occidentals on altres activitats 

al medi natural, els interessos econòmics i la 

densitat de població humana s’encavalquen 

amb l’èxit poblacional de les espècies de fau-

na (conseqüència de les polítiques ambientals 

dels darrers 40-50 anys).

Els problemes estan associats principalment 

amb:

•	Conreus agrícoles

•	Activitats ramaderes

•	Repoblacions forestals

•	Infraestructures

•	Seguretat viària: col·lisions amb vehicles

Malgrat l’augment de la pressió cinegètica, que 

permet la caça sense límit d’aquestes espècies 

i l’augment dels dies de caça durant la tempo-

rada de caça, l’efecte no es nota prou. S’apli-

quen mesures de caràcter excepcional que la 

normativa permet en aquests casos adreçats 

a la captura d’exemplars problemàtics, local-

ment i de manera controlada. A més, s’apliquen 

mesures preventives: tancats de protecció, 

protectors d’arbres i peus, repel·lents químics, 

conreus alternatius, mesures sonores, etc., que 

aplicades de manera adequada poden arribar 

a reduir els problemes.

05.01 Els porcs senglars

Com a cas extrem quant al creixement de les 

poblacions d’ungulats, cal destacar la situació 

de les poblacions de porc senglar. Com a la 

resta de països d’Europa, i com a conseqüèn-

cia de l’augment de la superfície forestal, la 

manca de depredadors naturals i els canvis 

en els usos del sòl, les abundàncies d’aquesta 

espècie han assolit nivells problemàtics. Durant 

la temporada 2010-11, s’han arribat a caçar 

més de 30 mil exemplars, la major part a les 

comarques de Barcelona i Girona (figura 3). 

Aquesta abundància extrema té com a resul-

tat un augment dels danys als conreus i un 

augment de col·lisions amb vehicles, a més 

d’altres repercussions negatives (danys en jar-

dins públics i privats, camps de golf, tanques 

i infraestructures, salut pública...).

05.02 Els conills i els conreus

La reducció dels efectes de les malalties víri-

ques que han afectat aquesta espècie a cau-

sa de l’augment de la densitat de la població 

i la immunitat natural, s’ha traduït en l’aug-

ment de les abundàncies. El conflicte neix 

quan aquesta situació es produeix en zones 

amb conreus sensibles com la vinya o arbres 

fruiters (secà i regadiu), sobretot durant el 

començament de l’estiu, quan apareixen els 

nous brots.
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Els programes de reintro-

ducció del cabirol, sobre-

tot a les serralades litorals 

i prelitorals han assolit 

l’objectiu previst. Actual-

ment moltes d’aquestes 

poblacions són sotmeses 

a un aprofitament cine-

gètic, símptoma de l’èxit 

dels programes.
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01 Quines són les Reserves 
Nacionals de Caça a Catalunya
 

Les reserves nacionals de caça (RNC) són 

territoris geogràficament delimitats, de ca-

racterístiques singulars, declarades per pro-

moure, fomentar, conservar i protegir espècies 

de fauna autòctona. Estan situades en zo-

nes de muntanya de gran qualitat ecològica i 

paisatgística i amb fauna molt característica 

i del màxim interès, tant pel que fa a espècies 

cinegètiques com protegides en el nostre te-

rritori; entre les primeres, destaquen la cabra 

salvatge, l’isard, el cérvol, i el cabirol. Per la 

seva gran extensió, aquestes zones mereixen 

un tractament cinegètic especial. Per caçar en 

una reserva nacional de caça cal un permís 

nominal i intransferible.

Actualment, Catalunya té declarades set re-

serves (concretament 6 reserves nacionals de 

caça i 1 reserva de caça). Fan una superfície 

total de més de 225.000 ha (un 7,81 % del 

territori de Catalunya), i que han esdevingut 

llocs on s’han mantingut condicions d’hàbitat 

òptimes per a moltes espècies. La fauna de 

les nostres contrades és un dels recursos natu-

rals que estem obligats a protegir, però també 

mitjançant una adequada gestió i aprofitament 

cinegètic pot comportar indirectament una ri-

quesa econòmica i social per a les comarques 

de muntanya, i generar uns beneficis per als 

municipis on es practica la caça o la fotografia 

d’aquesta fauna.

Les reserves van ser creades principalment 

per a preservar les poblacions d’isard i cabra 

salvatge, ambdues de gran valor cinegètic, i 

actualment aquestes espècies i d’altres, com el 

cérvol, el cabirol o la daina es troben en franca 

recuperació.

La gestió integrada de l’aprofitament cinegètic 

de la fauna en aquestes zones afavoreix altres 

espècies. Per exemple, els ocells rapinyaires 

necròfags, que s’alimenten dels seus cadàvers, 

estan recuperant algun dels territoris que ocu-

paven fa anys, com són el voltor o el trencalòs, 

i la conservació i millora de les masses forestals 

pirinenques amb la recuperació d’espècies tan 

interessants com el gall fer, el mussol pirinenc, 

el picot negre, el gat salvatge, la marta o la llú-

driga. En les zones obertes destaquen la perdiu 

blanca, la perdiu rasca i l’ermini.

07

Foto 1. Cabirol (Capreolus capreolus), espècie cinegètica que es troba en alguna de les  reserves nacionals de caça. Autor: Richard Martín Vidal.

Les ReseRves naciOnaLs de caça 
a cataLunya
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02 Per què es creen i quan es creen 
les reserves nacionals de caça

Les reserves nacionals de caça són zones que, 

per llei, estan subjectes a un règim cinegètic es-

pecial per tal de poder garantir la continuïtat i 

millora de les seves poblacions de fauna salvatge 

autòctona susceptibles de poder ser caçades. 

Les seves característiques i la gestió realitzada 

des de la seva creació, les han convertit en para-

disos naturals on moltes espècies amenaçades 

troben el refugi que necessiten. 

Va ser l’any 1966, davant la necessitat de 

protegir aquestes zones amb una gran rique-

sa faunística i unes excepcionals possibilitats 

cinegètiques, que es van crear la majoria de 

reserves nacionals de caça a Catalunya. En 

aquestes zones es van aplicar unes mesures 

de gestió, protecció i conservació dels recur-

sos naturals, amb la finalitat d’evitar l’extinció 

de les poblacions de caça major existents, 

concretament d’ungulats, que es trobaven en 

situació crítica, i de poder-les aprofitar cine-

gèticament un cop es recuperessin les seves 

poblacions.

De les 7 reserves declarades a Catalunya, 5 

d’elles van ser creades per la Llei 37/1966, so-

bre la creació de reserves nacionals de caça 

(juntament amb 15 reserves més creades a tot 

l’Estat espanyol). Aquestes 5 reserves nacionals 

de caça van ser: Alt Pallars-Aran, Cerdanya-

Alt Urgell, Cadí, Freser-Setcases i els Ports de 

Tortosa i Beseit.

Més tard, al 1986, i seguint les directrius i els 

objectius establerts al 1966, es va crear la Re-

serva de Caça de l’Encanyissada al Delta de 

l’Ebre, per a la caça d’ocells aquàtics que, tot i 

no gaudir de la qualificació de reserva nacional 

de caça, té la gestió similar.

La darrera es va crear l’any 1991 per la Llei 

17/1991 i és la Reserva Nacional de Caça 

de Boumort, que està enclavada en un pa-

ratge d’excepcional valor ecològic amb un 

gran nombre d’espècies protegides de fauna 

i de flora.

De les 20 reserves nacionals de caça existents 

actualment a tot el territori espanyol, 7 doncs 

estan ubicades a Catalunya.

Taula 1: Resum de les principals característiques de cadascuna de les reserves nacionals de caça / Reserves de Caça de Catalunya.

RNC/RC ha Comarques Altitud  màxima Espècie 
cinegètica

% Propietat 
Generalitat

Espècies 
protegides 
importants

RNC 
Alt Pallars-Aran

106.661 Alt Urgell Vall 
d’Aran Pallars 
Sobirà Alta 
Ribagorça

Pica d’Estats 
(3.143 m)

Isard Cabirol, 
Cérvol Daina, 
Mufló 
(Porc senglar, 
Caça menor)

13 Trencalòs, Ós bru, 
Gall fer, Picot 
negre, Àliga 
daurada, Perdiu 
blanca, Gat fer...

RNC 
Boumort

13.097 Pallars Jussà 
Pallars Subirà Alt 
Urgell

Pic de Boumort 
(2.077 m)

Cérvol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

73 Àliga daurada, 
Trencalòs, Gat fer...

RNC 
Cerdanya-Alt 
Urgell

19.003 Cerdanya Alt 
Urgell

La Tossa, 
Plana de Lles 
(2.016 m)

Isard, Cabirol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

6 Perdiu blanca, 
Gall fer, Picot negre, 
Àliga daurada, 
Perdiu blanca, Gat 
fer...

RNC 
Cadí

48.449 Cerdanya Alt 
Urgell Berguedà 
Solsonès

Torre de Cadí 
(2.561 m)

Isard Cabirol, 
Cérvol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

8 Perdiu 
blanca,Trencalòs, 
Gall fer,Picot negre, 
Àliga daurada, Gat 
fer...

RNC 
Freser-Setcases

20.200 Ripollès Puigmal 
(2.909 m)

Isard, Cabirol, 
Mufló 
(Porc senglar, 
Caça menor)

20 Perdiu 
blanca,Trencalòs, 
Gall fer, Picot negre, 
Àliga daurada, 
Perdiu blanca...

RNC 
Ports 
Tortosa-Beseit

28.587 Terra Alta Montsià 
Baix Ebre Baix 
Maestrat  (Castelló) 
Matarranya (Terol)

Montcaro 
(1.434 m)

Cabra salvatge 
(Porc senglar, 
Caça menor)

30 Àliga cuabarrada 
Àliga daurada, 
voltor, duc...

RC 
Encanyissada

908 Montsià 0 Aus aquàtiques 
(Ànecs, Fotges)

Limícoles, 
Flamencs

Actualment, a Catalunya 

hi ha 6 reserves nacionals 

de caça (Alt Pallars-Aran, 

Cerdanya-Alt Urgell, Cadí, 

Freser-Setcases, Ports de 

Tortosa-Beseit i Boumort) 

i 1 Reserva de Caça 

(L’Escanyissada).
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Fins a l’any 1966, la pràctica de la caça no es-

tava regulada a les reserves nacionals de caça, 

per tant no hi havia un control del que pogués 

caçar qualsevol aficionat a la caça. Des de l’any 

1966 fins al 1970, any que es va crear la llei de 

caça estatal vigent encara a Catalunya, van ser 

les direccions tècniques de les noves reserves 

nacionals de caça les qui van vetllar per aplicar 

una gestió que acabés amb les pràctiques ci-

negètiques abusives i per tal d’actuar amb més 

respecte envers el patrimoni natural.

Després de tots aquests anys des de la crea-

ció de les reserves nacionals de caça, cal es-

mentar que gràcies a la bona gestió realitzada 

s’han millorat les seves característiques na-

turals de riquesa i abundància, i s’han trans-

format actualment  en paradisos naturals, i 

en molts casos, gaudeixen d’una protecció 

específica com a parcs naturals i reserves na-

turals. Moltes espècies amenaçades troben 

aquí uns hàbitats de qualitat que els permeten 

desenvolupar-se i ocupar nous territoris.

 
03 Funcionament i gestió 

Pel que fa a la normativa que hem de tenir en 

compte, la Llei 1/1970 de caça, en el seu article 

12.2 i el 13 del Decret 506/1971, indiquen a 

qui li correspon la protecció, la conservació i 

el foment d’espècies de les reserves nacio-

nals de caça, així com l’administració del seu 

aprofitament.

El Decret 2612/1974 conté el reglament del fun-

cionament de totes les reserves nacionals de 

caça i reserves de caça de Catalunya, així com 

la composició de les seves juntes consultives. 

Aquest Decret detalla els objectius i les finalitats 

de les reserves nacionals de caça; descriu els 

òrgans de gestió, la direcció tècnica i personal; 

regula la gestió cinegètica i la normativa per a la 

caça major i menor, i ordena el règim econòmic.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiver-

sitat (del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-

ralitat de Catalunya) és l’òrgan competent en 

la gestió d’aquestes reserves. Té competència 

sobre el desenvolupament, l’administració, la 

gestió, així com sobre l’ordenació i control de 

la caça en els terrenys que hi estan inclosos.

Totes les reserves nacionals de caça de Cata-

lunya han de tenir un funcionament homogeni i 

coherent, i per tant han de seguir els mateixos 

procediments administratius i protocols tècnics 

que estableix la Direcció General, i s’apliquen a 

través de les respectives direccions tècniques 

de cadascuna de les reserves.

El funcionament i gestió de les reserves, els 

porta a terme un equip de gestió i tècnic for-

mat per un director de la reserva i diversos 

especialistes en fauna silvestre, altament qua-

lificats i bons coneixedors del territori, supe-

ditat a la supervisió d’una junta consultiva. 

Concretament, aquest equip de gestió i tècnic 

el formen, el director tècnic de la reserva, dife-

rents tècnics especialitzats, brigades d’obres 

i un grup de nombre diferent d’agents rurals 

i/o guardes de reserva, en funció de la reserva 

que es tracti.

L’òrgan consultiu de les reserves nacionals 

de caça és la junta consultiva. Aquest òrgan 

està format per representants de les adminis-

tracions públiques (Generalitat de Catalunya, 

consells comarcals, ajuntaments) i dels sec-

tors socials afectats (propietaris particulars, 

organitzacions sindicals agràries, Federació de 

Caça i associacions de defensa de la natura) 

de les comarques i municipis que formen part 

de les reserves.

Es solen fer dues reunions anuals a cadascuna 

de les juntes consultives de les reserves, per tal 

d’informar sobre: el pla tècnic d’aprofitament ci-

negètic, en funció dels censos anteriors, resultats 

de captures, estudis estadístics, drets i deures 

dels caçadors, repartiment i sorteig dels permisos 

de caça de trofeus i de selectius, propostes d’in-

versions a la reserva, distribució dels ingressos 

generats, etc.

Les funcions del director tècnic de la re-

serva són, entre d’altres: elaboració anual del 

Les reserves nacionals de Caça 

es creen perquè són territoris 

geogràficament delimitats, 

de característiques singulars, 

declarades per promoure, 

fomentar, conservar i protegir 

espècies de fauna autòctona.

Figura 1: Situació de les reserves nacionals de caça de Catalunya.
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Les reserves nacionals de caça són zones que, 

per llei, estan subjectes a un règim cinegètic es-

pecial per tal de poder garantir la continuïtat i 

millora de les seves poblacions de fauna salvatge 

autòctona susceptibles de poder ser caçades. 

Les seves característiques i la gestió realitzada 

des de la seva creació, les han convertit en para-

disos naturals on moltes espècies amenaçades 

troben el refugi que necessiten. 

Va ser l’any 1966, davant la necessitat de 

protegir aquestes zones amb una gran rique-

sa faunística i unes excepcionals possibilitats 

cinegètiques, que es van crear la majoria de 

reserves nacionals de caça a Catalunya. En 

aquestes zones es van aplicar unes mesures 

de gestió, protecció i conservació dels recur-

sos naturals, amb la finalitat d’evitar l’extinció 

de les poblacions de caça major existents, 

concretament d’ungulats, que es trobaven en 

situació crítica, i de poder-les aprofitar cine-

gèticament un cop es recuperessin les seves 

poblacions.

De les 7 reserves declarades a Catalunya, 5 

d’elles van ser creades per la Llei 37/1966, so-

bre la creació de reserves nacionals de caça 

(juntament amb 15 reserves més creades a tot 

l’Estat espanyol). Aquestes 5 reserves nacionals 

de caça van ser: Alt Pallars-Aran, Cerdanya-

Alt Urgell, Cadí, Freser-Setcases i els Ports de 

Tortosa i Beseit.

Més tard, al 1986, i seguint les directrius i els 

objectius establerts al 1966, es va crear la Re-

serva de Caça de l’Encanyissada al Delta de 

l’Ebre, per a la caça d’ocells aquàtics que, tot i 

no gaudir de la qualificació de reserva nacional 

de caça, té la gestió similar.

La darrera es va crear l’any 1991 per la Llei 

17/1991 i és la Reserva Nacional de Caça 

de Boumort, que està enclavada en un pa-

ratge d’excepcional valor ecològic amb un 

gran nombre d’espècies protegides de fauna 

i de flora.

De les 20 reserves nacionals de caça existents 

actualment a tot el territori espanyol, 7 doncs 

estan ubicades a Catalunya.

Taula 1: Resum de les principals característiques de cadascuna de les reserves nacionals de caça / Reserves de Caça de Catalunya.

RNC/RC ha Comarques Altitud  màxima Espècie 
cinegètica

% Propietat 
Generalitat

Espècies 
protegides 
importants

RNC 
Alt Pallars-Aran

106.661 Alt Urgell Vall 
d’Aran Pallars 
Sobirà Alta 
Ribagorça

Pica d’Estats 
(3.143 m)

Isard Cabirol, 
Cérvol Daina, 
Mufló 
(Porc senglar, 
Caça menor)

13 Trencalòs, Ós bru, 
Gall fer, Picot 
negre, Àliga 
daurada, Perdiu 
blanca, Gat fer...

RNC 
Boumort

13.097 Pallars Jussà 
Pallars Subirà Alt 
Urgell

Pic de Boumort 
(2.077 m)

Cérvol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

73 Àliga daurada, 
Trencalòs, Gat fer...

RNC 
Cerdanya-Alt 
Urgell

19.003 Cerdanya Alt 
Urgell

La Tossa, 
Plana de Lles 
(2.016 m)

Isard, Cabirol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

6 Perdiu blanca, 
Gall fer, Picot negre, 
Àliga daurada, 
Perdiu blanca, Gat 
fer...

RNC 
Cadí

48.449 Cerdanya Alt 
Urgell Berguedà 
Solsonès

Torre de Cadí 
(2.561 m)

Isard Cabirol, 
Cérvol 
(Porc senglar, 
Caça menor)

8 Perdiu 
blanca,Trencalòs, 
Gall fer,Picot negre, 
Àliga daurada, Gat 
fer...

RNC 
Freser-Setcases

20.200 Ripollès Puigmal 
(2.909 m)

Isard, Cabirol, 
Mufló 
(Porc senglar, 
Caça menor)

20 Perdiu 
blanca,Trencalòs, 
Gall fer, Picot negre, 
Àliga daurada, 
Perdiu blanca...

RNC 
Ports 
Tortosa-Beseit

28.587 Terra Alta Montsià 
Baix Ebre Baix 
Maestrat  (Castelló) 
Matarranya (Terol)

Montcaro 
(1.434 m)

Cabra salvatge 
(Porc senglar, 
Caça menor)

30 Àliga cuabarrada 
Àliga daurada, 
voltor, duc...

RC 
Encanyissada

908 Montsià 0 Aus aquàtiques 
(Ànecs, Fotges)

Limícoles, 
Flamencs

Actualment, a Catalunya 

hi ha 6 reserves nacionals 

de caça (Alt Pallars-Aran, 

Cerdanya-Alt Urgell, Cadí, 

Freser-Setcases, Ports de 

Tortosa-Beseit i Boumort) 

i 1 Reserva de Caça 

(L’Escanyissada).
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Fins a l’any 1966, la pràctica de la caça no es-

tava regulada a les reserves nacionals de caça, 

per tant no hi havia un control del que pogués 

caçar qualsevol aficionat a la caça. Des de l’any 

1966 fins al 1970, any que es va crear la llei de 

caça estatal vigent encara a Catalunya, van ser 

les direccions tècniques de les noves reserves 

nacionals de caça les qui van vetllar per aplicar 

una gestió que acabés amb les pràctiques ci-

negètiques abusives i per tal d’actuar amb més 

respecte envers el patrimoni natural.

Després de tots aquests anys des de la crea-

ció de les reserves nacionals de caça, cal es-

mentar que gràcies a la bona gestió realitzada 

s’han millorat les seves característiques na-

turals de riquesa i abundància, i s’han trans-

format actualment  en paradisos naturals, i 

en molts casos, gaudeixen d’una protecció 

específica com a parcs naturals i reserves na-

turals. Moltes espècies amenaçades troben 

aquí uns hàbitats de qualitat que els permeten 

desenvolupar-se i ocupar nous territoris.

 
03 Funcionament i gestió 

Pel que fa a la normativa que hem de tenir en 

compte, la Llei 1/1970 de caça, en el seu article 

12.2 i el 13 del Decret 506/1971, indiquen a 

qui li correspon la protecció, la conservació i 

el foment d’espècies de les reserves nacio-

nals de caça, així com l’administració del seu 

aprofitament.

El Decret 2612/1974 conté el reglament del fun-

cionament de totes les reserves nacionals de 

caça i reserves de caça de Catalunya, així com 

la composició de les seves juntes consultives. 

Aquest Decret detalla els objectius i les finalitats 

de les reserves nacionals de caça; descriu els 

òrgans de gestió, la direcció tècnica i personal; 

regula la gestió cinegètica i la normativa per a la 

caça major i menor, i ordena el règim econòmic.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiver-

sitat (del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-

ralitat de Catalunya) és l’òrgan competent en 

la gestió d’aquestes reserves. Té competència 

sobre el desenvolupament, l’administració, la 

gestió, així com sobre l’ordenació i control de 

la caça en els terrenys que hi estan inclosos.

Totes les reserves nacionals de caça de Cata-

lunya han de tenir un funcionament homogeni i 

coherent, i per tant han de seguir els mateixos 

procediments administratius i protocols tècnics 

que estableix la Direcció General, i s’apliquen a 

través de les respectives direccions tècniques 

de cadascuna de les reserves.

El funcionament i gestió de les reserves, els 

porta a terme un equip de gestió i tècnic for-

mat per un director de la reserva i diversos 

especialistes en fauna silvestre, altament qua-

lificats i bons coneixedors del territori, supe-

ditat a la supervisió d’una junta consultiva. 

Concretament, aquest equip de gestió i tècnic 

el formen, el director tècnic de la reserva, dife-

rents tècnics especialitzats, brigades d’obres 

i un grup de nombre diferent d’agents rurals 

i/o guardes de reserva, en funció de la reserva 

que es tracti.

L’òrgan consultiu de les reserves nacionals 

de caça és la junta consultiva. Aquest òrgan 

està format per representants de les adminis-

tracions públiques (Generalitat de Catalunya, 

consells comarcals, ajuntaments) i dels sec-

tors socials afectats (propietaris particulars, 

organitzacions sindicals agràries, Federació de 

Caça i associacions de defensa de la natura) 

de les comarques i municipis que formen part 

de les reserves.

Es solen fer dues reunions anuals a cadascuna 

de les juntes consultives de les reserves, per tal 

d’informar sobre: el pla tècnic d’aprofitament ci-

negètic, en funció dels censos anteriors, resultats 

de captures, estudis estadístics, drets i deures 

dels caçadors, repartiment i sorteig dels permisos 

de caça de trofeus i de selectius, propostes d’in-

versions a la reserva, distribució dels ingressos 

generats, etc.

Les funcions del director tècnic de la re-

serva són, entre d’altres: elaboració anual del 

Les reserves nacionals de Caça 

es creen perquè són territoris 

geogràficament delimitats, 

de característiques singulars, 

declarades per promoure, 

fomentar, conservar i protegir 

espècies de fauna autòctona.

Figura 1: Situació de les reserves nacionals de caça de Catalunya.
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pla d’aprofitament cinegètic, elaboració de la 

memòria anual d’activitats i funcions de plani-

ficació, elaboració d’un calendari de censos, 

establiment de normes específiques de caça 

(modalitat, nombre de caçadors, de permisos, 

de captures...), realització d’estadístiques de la 

fauna cinegètica i protegida, seguiment d’es-

pècies d’interès, coordinació dels guardes de 

reserva juntament amb els agents rurals, ad-

judicació i control dels permisos de caça, pla-

nificació de repoblacions, seguiment i control 

d’espècies protegides, elaboració d’expedients 

de funcionament, inversions i subvencions a la 

reserva.

Les funcions dels guardes de reserva de 

fauna i/o dels agents rurals són, entre d’al-

tres: vigilància de la fauna cinegètica i protegida 

(antifurtivisme, espoli de nius, inspecció de fo-

tografia...), vigilància del medi natural (circulació 

motoritzada, acampada, esports d’escalada,ala 

delta...), responsables del desenvolupament de 

la caça (acompanyar i donar suport al caçador, 

control de batudes...), direcció de l’execució 

dels permisos de caça assignats, cobrament de 

l’import de les quotes complementàries un cop 

caçat l’animal, realització de censos i seguiment 

de la fauna salvatge, execució de programes 

de control genètic, biològic, seguiment sanitari, 

reintroducció i repoblacions de fauna salvatge, 

entre d’altres.

La gestió de la reserva s’encarrega a un director 

tècnic, que té com una de les seves principals 

funcions la redacció i l’execució anual d’un pla 

tècnic de gestió cinegètica.

El pla analitza principalment l’evolució de les 

diferents poblacions d’espècies cinegètiques 

presents a la reserva i estableix el nombre de 

permisos de caça per a cada modalitat i es-

pècie, així com el conjunt d’actuacions i limi-

tacions referents a l’activitat cinegètica. D’altra 

banda, també s’ocupa de l’estat sanitari de la 

fauna salvatge, de la caça del porc senglar en 

batuda, de les espècies de caça menor, del 

seguiment de la fauna protegida, de la millora 

d’hàbitats i infraestructures, de les actuacions 

de vigilància i antifurtivisme, i dels censos d’es-

pècies autòctones protegides.

L’entrada en vigor del Pla està supeditada a 

l’aprovació per la Direcció General del Medi 

Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Ca-

talunya, amb l’informe previ favorable de la junta 

consultiva de la reserva.

Les inversions i millores que es duen a terme 

a les Reserves es poden efectuar a partir dels in-

gressos provinents de les quotes d’entrada per 

poder caçar dins de les reserves i de les quotes 

complementàries proporcionals a les hectàrees 

propietat de la Generalitat que té dins de cada 

reserva. Aquests ingressos reverteixen en el medi 

natural i en els espais públics de tres maneres: la 

primera, com a millores de l’hàbitat i territori (re-

cuperació de pastures i conreus cinegètics, man-

teniment de pistes i camins, canalització de regs, 

sembra de prats i camps, construcció de fonts, 

murs, ponts, tractaments silvícoles, neteja de bos-

cos... La segona és fent millores en la divulgació de 

la informació: senyalitzacions informatives, obser-

vatoris d’aus aquàtiques i rapinyaires, publicacions 

de guies, construcció de plafons, realització de 

cursos i exposicions itinerants, visites guiades... I 

finalment, millores per a la fauna com: construcció 

d’abeuradors, menjadores, voladers d’adaptació, 

vailets elèctrics, fer programes de reintroducció 

d’espècies protegides, canyets per al trencalòs, 

aliment per a repoblacions, analítiques de la fauna 

cinegètica per al control sanitari, proveïment de sal 

mineralitzada...

04 Censos

Censar animals consisteix  a comptar i anotar els 

exemplars d’una determinada espècie avistats 

en una zona concreta mitjançant el mètode que 

s’adapti millor a la seva biologia, al territori on és 
Foto 3: Cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica), espècie cinegètica que es troba a la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports de Tortosa i Beseit. Autor: Richard Martín Vidal.

Foto 2: Isard (Rupicapra pyrenaica), espècie cinegètica que es troba en algunes reserves nacionals de caça. Autor: Richard Martín 
Vidal.  
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present i a la disponibilitat de recursos tècnics 

i humans.

El resultat dels censos és una de les infor-

macions més importants que cal conèixer 

a l’hora de gestionar correctament una es-

pècie. A les reserves nacionals de caça és 

una pràctica fonamental, ja que és un espai 

natural on es realitza una gestió acurada de 

la fauna.

Hi ha molts factors que poden afectar els 

resultats dels censos, com per exemple: la 

major o menor detecció de l’animal, l’orogra-

fia, l’experiència de l’observador, l’hàbitat de 

l’espècie, la seva densitat, la climatologia… 

Aquests factors poden subestimar o sobrees-

timar el resultat dels censos d’una determina-

da espècie, i s’han de tenir en compte a l’hora 

de triar el mètode per tal de minimitzar-ne els 

errors. Per això, els censos s’han de realitzar 

per personal altament qualificat. A les reserves 

els realitzen els tècnics, guardes de reserva 

i agents rurals.

Un bon cens permet conèixer l’evolució de-

mogràfica al llarg dels anys a partir dels ín-

dexs de natalitat, mortalitat o productivitat; 

l’estructura poblacional amb la proporció 

de sexes, d’edats i la distribució espacial Foto 4: Caçadors i personal tècnic dins les reserves nacionals de caça. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 5: Entre les funcions dels guardes de reserva de fauna / agents rurals, destaca el seguiment de la fauna salvatge cinegètica. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
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pla d’aprofitament cinegètic, elaboració de la 

memòria anual d’activitats i funcions de plani-

ficació, elaboració d’un calendari de censos, 

establiment de normes específiques de caça 

(modalitat, nombre de caçadors, de permisos, 

de captures...), realització d’estadístiques de la 

fauna cinegètica i protegida, seguiment d’es-

pècies d’interès, coordinació dels guardes de 

reserva juntament amb els agents rurals, ad-

judicació i control dels permisos de caça, pla-

nificació de repoblacions, seguiment i control 

d’espècies protegides, elaboració d’expedients 

de funcionament, inversions i subvencions a la 

reserva.

Les funcions dels guardes de reserva de 

fauna i/o dels agents rurals són, entre d’al-

tres: vigilància de la fauna cinegètica i protegida 

(antifurtivisme, espoli de nius, inspecció de fo-

tografia...), vigilància del medi natural (circulació 

motoritzada, acampada, esports d’escalada,ala 

delta...), responsables del desenvolupament de 

la caça (acompanyar i donar suport al caçador, 

control de batudes...), direcció de l’execució 

dels permisos de caça assignats, cobrament de 

l’import de les quotes complementàries un cop 

caçat l’animal, realització de censos i seguiment 

de la fauna salvatge, execució de programes 

de control genètic, biològic, seguiment sanitari, 

reintroducció i repoblacions de fauna salvatge, 

entre d’altres.

La gestió de la reserva s’encarrega a un director 

tècnic, que té com una de les seves principals 

funcions la redacció i l’execució anual d’un pla 

tècnic de gestió cinegètica.

El pla analitza principalment l’evolució de les 

diferents poblacions d’espècies cinegètiques 

presents a la reserva i estableix el nombre de 

permisos de caça per a cada modalitat i es-

pècie, així com el conjunt d’actuacions i limi-

tacions referents a l’activitat cinegètica. D’altra 

banda, també s’ocupa de l’estat sanitari de la 

fauna salvatge, de la caça del porc senglar en 

batuda, de les espècies de caça menor, del 

seguiment de la fauna protegida, de la millora 

d’hàbitats i infraestructures, de les actuacions 

de vigilància i antifurtivisme, i dels censos d’es-

pècies autòctones protegides.

L’entrada en vigor del Pla està supeditada a 

l’aprovació per la Direcció General del Medi 

Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Ca-

talunya, amb l’informe previ favorable de la junta 

consultiva de la reserva.

Les inversions i millores que es duen a terme 

a les Reserves es poden efectuar a partir dels in-

gressos provinents de les quotes d’entrada per 

poder caçar dins de les reserves i de les quotes 

complementàries proporcionals a les hectàrees 

propietat de la Generalitat que té dins de cada 

reserva. Aquests ingressos reverteixen en el medi 

natural i en els espais públics de tres maneres: la 

primera, com a millores de l’hàbitat i territori (re-

cuperació de pastures i conreus cinegètics, man-

teniment de pistes i camins, canalització de regs, 

sembra de prats i camps, construcció de fonts, 

murs, ponts, tractaments silvícoles, neteja de bos-

cos... La segona és fent millores en la divulgació de 

la informació: senyalitzacions informatives, obser-

vatoris d’aus aquàtiques i rapinyaires, publicacions 

de guies, construcció de plafons, realització de 

cursos i exposicions itinerants, visites guiades... I 

finalment, millores per a la fauna com: construcció 

d’abeuradors, menjadores, voladers d’adaptació, 

vailets elèctrics, fer programes de reintroducció 

d’espècies protegides, canyets per al trencalòs, 

aliment per a repoblacions, analítiques de la fauna 

cinegètica per al control sanitari, proveïment de sal 

mineralitzada...

04 Censos

Censar animals consisteix  a comptar i anotar els 

exemplars d’una determinada espècie avistats 

en una zona concreta mitjançant el mètode que 

s’adapti millor a la seva biologia, al territori on és 
Foto 3: Cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica), espècie cinegètica que es troba a la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports de Tortosa i Beseit. Autor: Richard Martín Vidal.

Foto 2: Isard (Rupicapra pyrenaica), espècie cinegètica que es troba en algunes reserves nacionals de caça. Autor: Richard Martín 
Vidal.  
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present i a la disponibilitat de recursos tècnics 

i humans.

El resultat dels censos és una de les infor-

macions més importants que cal conèixer 

a l’hora de gestionar correctament una es-

pècie. A les reserves nacionals de caça és 

una pràctica fonamental, ja que és un espai 

natural on es realitza una gestió acurada de 

la fauna.

Hi ha molts factors que poden afectar els 

resultats dels censos, com per exemple: la 

major o menor detecció de l’animal, l’orogra-

fia, l’experiència de l’observador, l’hàbitat de 

l’espècie, la seva densitat, la climatologia… 

Aquests factors poden subestimar o sobrees-

timar el resultat dels censos d’una determina-

da espècie, i s’han de tenir en compte a l’hora 

de triar el mètode per tal de minimitzar-ne els 

errors. Per això, els censos s’han de realitzar 

per personal altament qualificat. A les reserves 

els realitzen els tècnics, guardes de reserva 

i agents rurals.

Un bon cens permet conèixer l’evolució de-

mogràfica al llarg dels anys a partir dels ín-

dexs de natalitat, mortalitat o productivitat; 

l’estructura poblacional amb la proporció 

de sexes, d’edats i la distribució espacial Foto 4: Caçadors i personal tècnic dins les reserves nacionals de caça. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 5: Entre les funcions dels guardes de reserva de fauna / agents rurals, destaca el seguiment de la fauna salvatge cinegètica. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
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de l’espècie, el seu comportament, el cicle 

vital, etc. En funció dels resultats obtinguts, 

la direcció tècnica de les reserves determina 

quines són les mesures de gestió anuals que 

s’han de dur a terme (tant per a les espècies 

cinegètiques, com per a les  no cinegètiques, 

o per a les protegides).

A les reserves nacionals de caça, on les espè-

cies dominants són els ungulats salvatges com 

l’isard, la cabra salvatge o el cérvol, s’utilitza el 

mateix mètode de cens, però adaptat a cada 

espècie, i es realitza en diferents èpoques de 

l’any. 

Pel que fa a les espècies cinegètiques, tenim: 

de l’isard es fa un cens a l’estiu i un a la tardor; 

la cabra salvatge, al gener (RNC dels Ports de 

Tortosa i Beseit); el cérvol, a l’estiu i a la tardor 

(amb la brama); el cabirol, a la primavera (amb 

transectes i batudes); el porc senglar és difícil 

de censar (s’estima la població amb el nombre 

d’animals morts en les batudes de caça); ànecs 

i fotges  (a la RC de l’Encanyissada) per avista-

ments des del voltant de la llacuna, quinzenals 

perquè hi ha molt moviment d’aus (hivernants, 

residents, migrants, estivals i reproductores); 

perdiu xerra i perdiu roja, per recorreguts fixos 

a la primavera i a l’estiu.

La gestió a les reserves 

nacionals de caça es porta 

a terme amb un equip que 

depèn de la DGMNB, format 

principalment pel director 

de la reserva, personal 

tècnic especialitzat, agents 

rurals/guardes de reserva, 

i supeditat a la supervisió 

d’una junta consultiva. 

A les RNC es censen en 

diferents èpoques de l’any 

segons l’espècie, tant ani-

mals protegits com animals 

cinegètics. D’aquests darrers 

destaquem: isard, cérvol, ca-

birol, cabra salvatge, perdiu 

roja i perdiu xerra.

Foto 6: Treballs forestals de recuperació i millora d’hàbitats per a la fauna salvatge en les reserves nacionals de caça. 
Autor: Richard Martín Vidal.

Foto 7: Treballs forestals de recuperació i millora d’hàbitats per a la perdiu xerra en les reserves nacionals de caça. 
Autor: Richard Martín Vidal.
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Altres espècies, com les protegides, també es 

censen en les reserves nacionals de caça: perdiu 

blanca, gall fer, àligues, voltors, trencalòs, ós 

bru, llúdriga, duc, mussol pirinenc, etc.

05 Reintroduccions, repoblacions 
i seguiment d’espècies

Les condicions naturals excel·lents per al fo-

ment i la protecció de la fauna salvatge que 

hi ha a les reserves nacionals de caça, jun-

tament amb la disponibilitat de recursos i de 

personal qualificat, fan que aquestes reserves 

siguin zones idònies per dur a terme programes 

de reintroduccions, repoblacions i seguiments 

d’espècies de fauna. Des de la seva creació, 

s’han anat desenvolupant projectes d’aquest 

tipus a mesura que les condicions antropogè-

niques i d’hàbitat anaven variant.

El mètode emprat per recuperar una espècie 

autòctona en una zona on s’ha extingit és la 

reintroducció. Abans de dur-la a terme, s’ha 

de realitzar un estudi previ sobre la viabilitat i la 

necessitat d’efectuar-la, tenint en compte as-

pectes importants com conèixer si les causes 

que havien propiciat l’extinció de l’espècie de 

fauna han desaparegut, si l’hàbitat actual és 

l’adequat, si la viabilitat de lapoblació donant 

no és afectada, etc.

Les primeres reintroduccions dins les reserves 

van ser de cabirols a l’Alt Pallars-Aran a l’any 

1971, i posteriorment, se n’han realitzat també a 

les reserves de Cadí, Freser-Setcases i els Ports 

de Tortosa i Beseit. També s’ha fet reintroducció 

de cérvol a la Reserva de Boumort l’any 1981.

Les  repoblacions són el mètode més utilitzat 

per reforçar una població d’una determinada 

espècie. Des de fa anys, la Direcció General 

del Medi Natural i Biodiversitat realitza repo-

blacions de perdiu roja i de perdiu xerra a 

les reserves nacionals de caça. Els exemplars 

emprats en aquestes repoblacions són cri-

ats a les granges cinegètiques de la mateixa 

Direcció General a Torreferrussa i a Esterri 

d’Àneu, on es cria la perdiu roja i la perdiu 

xerra, respectivament. Es repobla amb per-

diu xerra a les Reserves de l’Alt Pallars-Aran, 

Freser-Setcases i Boumort.

La cria en captivitat requereix determinar la 

variabilitat genètica, assegurar unes condi-

cions sanitàries correctes i seleccionar bons 

reproductors.

En tot procés de reintroducció i de repoblació, és 

convenient realitzar un seguiment per conèixer la 

tendència demogràfica de la població, l’èxit del 

projecte, la qualitat genètica, els possibles errors 

que cal corregir i aspectes fonamentals que aju-

den a futures reintroduccions i repoblacions, ja 

sigui en el mateix lloc o en altres zones.

06 Fauna cinegètica

Entenem per espècie cinegètica aquella “es-

pècie susceptible de ser caçada per l’home”. 

Aquesta condició de cinegètic depèn de diver-

sos factors, i una espècie que actualment és 

cinegètica pot deixar de ser-ho i a l’inrevés.

La pràctica de la caça a Catalunya és una 

activitat molt arrelada: forma part del bagat-

ge cultural del món rural i genera una activitat 

social i econòmica elevada, que reverteix en el 

mateix territori on es practica. Cal tenir present 

que l’activitat cinegètica ha de ser racional i 

sostenible.

 

Cal diferenciar les espècies de “caça major” 

de les de “caça menor”. Les espècies de 

“caça major” a les reserves nacionals de 

caça són grans mamífers cinegètics, de les 

Foto 8: Censos d’espècies cinegètiques i d’espècies protegides, a l’Alt Pirineu. Autor: Diego García Ferré. Foto 9: Censos a les Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.
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de l’espècie, el seu comportament, el cicle 

vital, etc. En funció dels resultats obtinguts, 

la direcció tècnica de les reserves determina 

quines són les mesures de gestió anuals que 

s’han de dur a terme (tant per a les espècies 

cinegètiques, com per a les  no cinegètiques, 

o per a les protegides).

A les reserves nacionals de caça, on les espè-

cies dominants són els ungulats salvatges com 

l’isard, la cabra salvatge o el cérvol, s’utilitza el 

mateix mètode de cens, però adaptat a cada 

espècie, i es realitza en diferents èpoques de 

l’any. 

Pel que fa a les espècies cinegètiques, tenim: 

de l’isard es fa un cens a l’estiu i un a la tardor; 

la cabra salvatge, al gener (RNC dels Ports de 

Tortosa i Beseit); el cérvol, a l’estiu i a la tardor 

(amb la brama); el cabirol, a la primavera (amb 

transectes i batudes); el porc senglar és difícil 

de censar (s’estima la població amb el nombre 

d’animals morts en les batudes de caça); ànecs 

i fotges  (a la RC de l’Encanyissada) per avista-

ments des del voltant de la llacuna, quinzenals 

perquè hi ha molt moviment d’aus (hivernants, 

residents, migrants, estivals i reproductores); 

perdiu xerra i perdiu roja, per recorreguts fixos 

a la primavera i a l’estiu.

La gestió a les reserves 

nacionals de caça es porta 

a terme amb un equip que 

depèn de la DGMNB, format 

principalment pel director 

de la reserva, personal 

tècnic especialitzat, agents 

rurals/guardes de reserva, 

i supeditat a la supervisió 

d’una junta consultiva. 

A les RNC es censen en 

diferents èpoques de l’any 

segons l’espècie, tant ani-

mals protegits com animals 

cinegètics. D’aquests darrers 

destaquem: isard, cérvol, ca-

birol, cabra salvatge, perdiu 

roja i perdiu xerra.

Foto 6: Treballs forestals de recuperació i millora d’hàbitats per a la fauna salvatge en les reserves nacionals de caça. 
Autor: Richard Martín Vidal.

Foto 7: Treballs forestals de recuperació i millora d’hàbitats per a la perdiu xerra en les reserves nacionals de caça. 
Autor: Richard Martín Vidal.
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Altres espècies, com les protegides, també es 

censen en les reserves nacionals de caça: perdiu 

blanca, gall fer, àligues, voltors, trencalòs, ós 

bru, llúdriga, duc, mussol pirinenc, etc.

05 Reintroduccions, repoblacions 
i seguiment d’espècies

Les condicions naturals excel·lents per al fo-

ment i la protecció de la fauna salvatge que 

hi ha a les reserves nacionals de caça, jun-

tament amb la disponibilitat de recursos i de 

personal qualificat, fan que aquestes reserves 

siguin zones idònies per dur a terme programes 

de reintroduccions, repoblacions i seguiments 

d’espècies de fauna. Des de la seva creació, 

s’han anat desenvolupant projectes d’aquest 

tipus a mesura que les condicions antropogè-

niques i d’hàbitat anaven variant.

El mètode emprat per recuperar una espècie 

autòctona en una zona on s’ha extingit és la 

reintroducció. Abans de dur-la a terme, s’ha 

de realitzar un estudi previ sobre la viabilitat i la 

necessitat d’efectuar-la, tenint en compte as-

pectes importants com conèixer si les causes 

que havien propiciat l’extinció de l’espècie de 

fauna han desaparegut, si l’hàbitat actual és 

l’adequat, si la viabilitat de lapoblació donant 

no és afectada, etc.

Les primeres reintroduccions dins les reserves 

van ser de cabirols a l’Alt Pallars-Aran a l’any 

1971, i posteriorment, se n’han realitzat també a 

les reserves de Cadí, Freser-Setcases i els Ports 

de Tortosa i Beseit. També s’ha fet reintroducció 

de cérvol a la Reserva de Boumort l’any 1981.

Les  repoblacions són el mètode més utilitzat 

per reforçar una població d’una determinada 

espècie. Des de fa anys, la Direcció General 

del Medi Natural i Biodiversitat realitza repo-

blacions de perdiu roja i de perdiu xerra a 

les reserves nacionals de caça. Els exemplars 

emprats en aquestes repoblacions són cri-

ats a les granges cinegètiques de la mateixa 

Direcció General a Torreferrussa i a Esterri 

d’Àneu, on es cria la perdiu roja i la perdiu 

xerra, respectivament. Es repobla amb per-

diu xerra a les Reserves de l’Alt Pallars-Aran, 

Freser-Setcases i Boumort.
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den a futures reintroduccions i repoblacions, ja 
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Entenem per espècie cinegètica aquella “es-

pècie susceptible de ser caçada per l’home”. 

Aquesta condició de cinegètic depèn de diver-

sos factors, i una espècie que actualment és 

cinegètica pot deixar de ser-ho i a l’inrevés.

La pràctica de la caça a Catalunya és una 

activitat molt arrelada: forma part del bagat-

ge cultural del món rural i genera una activitat 

social i econòmica elevada, que reverteix en el 

mateix territori on es practica. Cal tenir present 

que l’activitat cinegètica ha de ser racional i 

sostenible.

 

Cal diferenciar les espècies de “caça major” 

de les de “caça menor”. Les espècies de 

“caça major” a les reserves nacionals de 

caça són grans mamífers cinegètics, de les 

Foto 8: Censos d’espècies cinegètiques i d’espècies protegides, a l’Alt Pirineu. Autor: Diego García Ferré. Foto 9: Censos a les Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.
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quals destaquen sobretot quatre, per les se-

ves poblacions estables i ben estructurades 

actualment: el cérvol (Cervus elaphus), el ca-

birol (Capreolus capreolus), l’isard (Rupicapra 

pyrenaica) i la cabra salvatge (Capra pyrenaica 

subsp.hispanica). També tenim el porc sen-

glar (Sus scrofa), que és l’animal que més es 

caça, ja que al no tenir depredadors naturals, 

i per la seva gran adaptació a l’hàbitat i a 

l’aliment, està provocant un augment de les 

seves poblacions en els darrers anys i amb 

els conseqüents perjudicis i danys a conreus 

agrícoles que pot suposar. Per aquest mo-

tiu, a Catalunya durant els darrers anys s’ha 

incrementat el nombre d’exemplars a abatre 

per temporada i la dilatació del període hàbil 

de caça. Altres espècies que es cacen també 

són els muflons (Ovis orientalis) i les daines 

(Dama dama).

Les espècies de “caça menor” a les reser-

ves nacionals de caça són petits mamífers 

cinegètics, algunes espècies d’aus i altres 

d’aus aquàtiques. A les reserves nacionals 

de caça de l’Alt Pallars-Aran, de Boumort, 

de Freser-Setcases, de la Cerdanya-Alt Urgell 

i del Cadí, ténen una especial importància 

la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix 

hispaniensis) i la becada (Scolopax rustico-

la), on tenen les seves poblacions principals 

en aquestes Reserves pirinenques. També 

es caça el conill (Oryctolagus cuniculus), la 

llebre europea (Lepus europaeus) i la perdiu 

roja (Alectoris rufa).

A la RC de l’Encanyissada, al delta de l’Ebre, 

destaquen les aus aquàtiques. L’espècie més ca-

çada és la fotja vulgar (Fulica atra) i de 9 espècies 

d’anàtides, l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), 

representa 80% dels ànecs caçats.

07 Fauna protegida

Entenem per fauna protegida aquelles es-

pècies que tenen les seves poblacions tan 

reduïdes que cal preservar-les per evitar-ne 

l’extinció, així com procurar la recuperació 

dels seus efectius fins a una densitat pobla-

cional adequada. També es consideren espè-

cies protegides, tot i no ser escasses, les que 

suposen un benefici en el control de plagues 

perjudicials per als conreus. A diferència de 

les espècies cinegètiques, les espècies pro-

tegides no es poden caçar ni capturar, i la 

legislació també prohibeix tenir-les, exhibir-les, 

recollir els seus ous i cries o la comercialització 

de les seves restes o parts.

Algunes espècies que antigament eren cine-

gètiques, com el gall fer i la perdiu blanca, han 

passat a estar protegides a causa de la seva 

regressió poblacional, i es van recuperant dins 

les reserves, amb dificultat, però. Com també 

té dificultats de recuperació l’àliga cuabarrada. 

Per tant, encara hi ha factors antropogènics a 

resoldre: alguns estan relacionats l’ús recreatiu 

dels boscos i els prats alpins, d’altres amb 

el canvi climàtic i amb factors naturals més 

difícils de resoldre.

A la RNC de Boumort ja s’hi poden comptar 

més d’una quinzena d’individus de trencalòs, 

i voltors que fa una dècada estaven en pe-

Foto 10: Seguiment de fauna cinegètica (cabra salvatge). Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
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rill d’extinció. En general s’han incrementat 

les poblacions de grans rapinyaires, i és que 

l’increment de les espècies preses afavoreix 

l’augment tant dels seus depredadors com 

de les espècies de l’estadi alimentari superior, 

els necròfags.

A la RNC dels Ports de Tortosa i Beseit, el 

gat fer, l’àliga cuabarrada, l’àliga daurada, el 

duc i el falcó són exemples d’algunes de les 

espècies que en aquesta i en d’altres reser-

ves troben la protecció necessària.

La llúdriga, sensible a la contaminació de les 

aigües continentals, i el gall fer, fortament 

amenaçat per la pèrdua de qualitat dels eco-

sistemes forestals subalpins, han assolit una 

densitat considerable a les reserves de l’Alt 

Pallars-Aran, Cadí i Cerdanya-Alt Urgell, ter-

ritoris alpins on la perdiu blanca també hi ha 

trobat resguard. A la RNC de Freser-Setcases 

hi trobem: l’àliga perdiguera, l’aligot, l’òliba, 

el mussol pirinenc, el picot negre (que ha 

augmentat les seves poblacions i l’àrea de 

distribució), la marta i l’ermini.

A la RC de l’Encanyissada s’han pogut recupe-

rar diverses espècies d’aus aquàtiques, gràcies 

als treballs d’hidrologia i sanejament que s’hi han 

desenvolupat, entre d’altres. Així, s’ha pogut re-

cuperar la vegetació aquàtica i també les espè-

cies com els fumarells, diverses oques i agrons.

08 Modalitats de caça 

La modalitat de caça que cal triar, tant en la 

categoria de caça major com de caça menor 

depèn de diferents factors com: l’espècie ci-

negètica a caçar, l’orografia del terreny, les di-

rectrius de gestió, la disponibilitat de recursos 

humans i tècnics... Les modalitats de caça que 

es practiquen fonamentalment a les reserves 

nacionals de caça de Catalunya són: la batuda, 

l’acostament, a l’espera, al salt i en mà.

A les reserves nacionals de caça, la caça 

d’ungulats és la predominant. La modalitat 

més emprada és l’acostament, i les espècies 

que s’abaten mitjançant aquesta pràctica són: 

l’isard, la cabra salvatge, el cabirol, el cérvol, 

la daina i el mufló. L’acostament consisteix a 

anar a la recerca i captura d’aquell exemplar 

que compleixi les condicions que la direcció 

tècnica de la Reserva autoritza a caçar, ate-

nent al sexe, l’edat, i la valoració cinegètica 

(trofeu i selectiva). El guarda de reserva de fau-

na / agent rural sempre acompanya al caça-

dor i és el responsable de seleccionar la peça 

seguint els criteris establerts al Pla d’aprofita-

ment i la tipologia del permís adjudicat.

La modalitat de batuda és la més practicada i 

tradicional a Catalunya per caçar el porc sen-

glar, encara que excepcionalment també es pot 

autoritzar aquest tipus de caça per abatre altres 

espècies cinegètiques. En el desenvolupament 

d’una batuda on poden participar entre 25 i 50 

caçadors, la coordinació i l’organització han de 

ser molt precises. Actualment, les Reserves dis-

posen d’un reglament intern per a la realització 

de batudes de porc senglar dins de les reserves 

nacionals de caça.

La modalitat d’aguait o espera en caça major, 

s’utilitza sobretot per a la caça del porc senglar 

a l’inici del dia i al capvespre. Cal saber qui-

nes són les zones que acostuma a freqüentar 

i esperar-lo des d’un lloc elevat per a la visió 

correcta de l’animal. S’utilitza sobretot pels 

agents rurals/guardes de reserva, en època de 

Foto 11: Reintroducció del cérvol. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Foto 12: Porc senglar, espècie cinegètica de caça major que 
es troba a les Reserves. Autor:Gabriel Lampreave Altarriba.

Les principals espècies cine-

gètiques a les RNC d’acord 

amb els censos corresponents 

són: isard, cérvol, cabirol, 

cabra salvatge, daina, mufló, 

porc senglar i algunes espèci-

es de caça menor. A la RC de 

l’Encanyissada, ànec collverd 

i fotja vulgar.
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quals destaquen sobretot quatre, per les se-

ves poblacions estables i ben estructurades 

actualment: el cérvol (Cervus elaphus), el ca-

birol (Capreolus capreolus), l’isard (Rupicapra 

pyrenaica) i la cabra salvatge (Capra pyrenaica 

subsp.hispanica). També tenim el porc sen-

glar (Sus scrofa), que és l’animal que més es 

caça, ja que al no tenir depredadors naturals, 

i per la seva gran adaptació a l’hàbitat i a 

l’aliment, està provocant un augment de les 

seves poblacions en els darrers anys i amb 

els conseqüents perjudicis i danys a conreus 

agrícoles que pot suposar. Per aquest mo-

tiu, a Catalunya durant els darrers anys s’ha 

incrementat el nombre d’exemplars a abatre 

per temporada i la dilatació del període hàbil 

de caça. Altres espècies que es cacen també 

són els muflons (Ovis orientalis) i les daines 

(Dama dama).

Les espècies de “caça menor” a les reser-

ves nacionals de caça són petits mamífers 

cinegètics, algunes espècies d’aus i altres 

d’aus aquàtiques. A les reserves nacionals 

de caça de l’Alt Pallars-Aran, de Boumort, 

de Freser-Setcases, de la Cerdanya-Alt Urgell 

i del Cadí, ténen una especial importància 

la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix 

hispaniensis) i la becada (Scolopax rustico-

la), on tenen les seves poblacions principals 

en aquestes Reserves pirinenques. També 

es caça el conill (Oryctolagus cuniculus), la 

llebre europea (Lepus europaeus) i la perdiu 

roja (Alectoris rufa).

A la RC de l’Encanyissada, al delta de l’Ebre, 

destaquen les aus aquàtiques. L’espècie més ca-

çada és la fotja vulgar (Fulica atra) i de 9 espècies 

d’anàtides, l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), 

representa 80% dels ànecs caçats.

07 Fauna protegida

Entenem per fauna protegida aquelles es-

pècies que tenen les seves poblacions tan 

reduïdes que cal preservar-les per evitar-ne 

l’extinció, així com procurar la recuperació 

dels seus efectius fins a una densitat pobla-

cional adequada. També es consideren espè-

cies protegides, tot i no ser escasses, les que 

suposen un benefici en el control de plagues 

perjudicials per als conreus. A diferència de 

les espècies cinegètiques, les espècies pro-

tegides no es poden caçar ni capturar, i la 

legislació també prohibeix tenir-les, exhibir-les, 

recollir els seus ous i cries o la comercialització 

de les seves restes o parts.

Algunes espècies que antigament eren cine-

gètiques, com el gall fer i la perdiu blanca, han 

passat a estar protegides a causa de la seva 

regressió poblacional, i es van recuperant dins 

les reserves, amb dificultat, però. Com també 

té dificultats de recuperació l’àliga cuabarrada. 

Per tant, encara hi ha factors antropogènics a 

resoldre: alguns estan relacionats l’ús recreatiu 

dels boscos i els prats alpins, d’altres amb 

el canvi climàtic i amb factors naturals més 

difícils de resoldre.

A la RNC de Boumort ja s’hi poden comptar 

més d’una quinzena d’individus de trencalòs, 

i voltors que fa una dècada estaven en pe-

Foto 10: Seguiment de fauna cinegètica (cabra salvatge). Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
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rill d’extinció. En general s’han incrementat 

les poblacions de grans rapinyaires, i és que 

l’increment de les espècies preses afavoreix 

l’augment tant dels seus depredadors com 

de les espècies de l’estadi alimentari superior, 

els necròfags.

A la RNC dels Ports de Tortosa i Beseit, el 

gat fer, l’àliga cuabarrada, l’àliga daurada, el 

duc i el falcó són exemples d’algunes de les 

espècies que en aquesta i en d’altres reser-

ves troben la protecció necessària.

La llúdriga, sensible a la contaminació de les 

aigües continentals, i el gall fer, fortament 

amenaçat per la pèrdua de qualitat dels eco-

sistemes forestals subalpins, han assolit una 

densitat considerable a les reserves de l’Alt 

Pallars-Aran, Cadí i Cerdanya-Alt Urgell, ter-

ritoris alpins on la perdiu blanca també hi ha 

trobat resguard. A la RNC de Freser-Setcases 

hi trobem: l’àliga perdiguera, l’aligot, l’òliba, 

el mussol pirinenc, el picot negre (que ha 

augmentat les seves poblacions i l’àrea de 

distribució), la marta i l’ermini.

A la RC de l’Encanyissada s’han pogut recupe-

rar diverses espècies d’aus aquàtiques, gràcies 

als treballs d’hidrologia i sanejament que s’hi han 

desenvolupat, entre d’altres. Així, s’ha pogut re-

cuperar la vegetació aquàtica i també les espè-

cies com els fumarells, diverses oques i agrons.

08 Modalitats de caça 

La modalitat de caça que cal triar, tant en la 

categoria de caça major com de caça menor 

depèn de diferents factors com: l’espècie ci-

negètica a caçar, l’orografia del terreny, les di-

rectrius de gestió, la disponibilitat de recursos 

humans i tècnics... Les modalitats de caça que 

es practiquen fonamentalment a les reserves 

nacionals de caça de Catalunya són: la batuda, 

l’acostament, a l’espera, al salt i en mà.

A les reserves nacionals de caça, la caça 

d’ungulats és la predominant. La modalitat 

més emprada és l’acostament, i les espècies 

que s’abaten mitjançant aquesta pràctica són: 

l’isard, la cabra salvatge, el cabirol, el cérvol, 

la daina i el mufló. L’acostament consisteix a 

anar a la recerca i captura d’aquell exemplar 

que compleixi les condicions que la direcció 

tècnica de la Reserva autoritza a caçar, ate-

nent al sexe, l’edat, i la valoració cinegètica 

(trofeu i selectiva). El guarda de reserva de fau-

na / agent rural sempre acompanya al caça-

dor i és el responsable de seleccionar la peça 

seguint els criteris establerts al Pla d’aprofita-

ment i la tipologia del permís adjudicat.

La modalitat de batuda és la més practicada i 

tradicional a Catalunya per caçar el porc sen-

glar, encara que excepcionalment també es pot 

autoritzar aquest tipus de caça per abatre altres 

espècies cinegètiques. En el desenvolupament 

d’una batuda on poden participar entre 25 i 50 

caçadors, la coordinació i l’organització han de 

ser molt precises. Actualment, les Reserves dis-

posen d’un reglament intern per a la realització 

de batudes de porc senglar dins de les reserves 

nacionals de caça.

La modalitat d’aguait o espera en caça major, 

s’utilitza sobretot per a la caça del porc senglar 

a l’inici del dia i al capvespre. Cal saber qui-

nes són les zones que acostuma a freqüentar 

i esperar-lo des d’un lloc elevat per a la visió 

correcta de l’animal. S’utilitza sobretot pels 

agents rurals/guardes de reserva, en època de 

Foto 11: Reintroducció del cérvol. Autor: Arxiu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Foto 12: Porc senglar, espècie cinegètica de caça major que 
es troba a les Reserves. Autor:Gabriel Lampreave Altarriba.
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veda, quan el porc senglar causa danys, on 

calen majors mesures de seguretat i mitjançant 

autoritzacions especials.

Les modalitats de caça al salt i en mà s’usen 

bàsicament per a caçar la perdiu roja, la perdiu 

xerra, la becada, el conill i la llebre dins la reser-

va. La caça al salt es practica fonamentalment 

en solitari, amb o sense l’ajuda del gos. La mo-

dalitat en mà és un tipus de cacera que es fa 

en grup, amb o sense gossos. Normalment, en 

terrenys oberts i plans.

A la RC de l’Encanyissada es practiquen les 

modalitats de caça del barreig i l’espera. La fotja 

vulgar és l’espècie que més es captura amb 

la modalitat del barreig, així com s’usa també 

per les altres aus aquàtiques. En el barreig, els 

barrejadors o barquers naveguen per les llacu-

nes amb l’objectiu de fer aixecar al vol les aus 

aquàtiques que es troben entre la vegetació. La 

caça d’aus aquàtiques a l’espera es pot efectuar 

de tres maneres diferents: diürna, nocturna i ba-

tuda, segons la finalitat de la cacera i l’espècie 

a capturar. Les anàtides es capturen a l’espera 

diürna i nocturna en lluna plena. És freqüent 

l’ús de cimbells, reclams artificials o mecànics 

utilitzats per atraure els ànecs. La polla d’aigua 

i el becadell es capturen en batudes.

 

09 Permisos de caça i quotes

El permís de caça a les reserves nacionals de 

caça de Catalunya és necessari per caçar-hi. Hi 

ha diferents tipus de permisos atenent l’espècie, 

la condició de la persona caçadora (Europeu, 

Autonòmic i Local) i la modalitat de caça (Trofeu 

o Selectiva).

Aquest permís de caça va dirigit a tothom, major 

de 14 anys, que vulgui caçar en una reserva 

nacional de caça de Catalunya. Enguany el pro-

cés de sol·licitud es pot dur a terme mitjançant 

formulari electrònic a través de la pàgina web 

de la Generalitat mitjançant la Oficina Virtual de 

Tràmits (OVT). Com a novetat, es permet de-

manar tots els permisos de caça en una única 

sol·licitud. Un cop finalitzat els diferents  terminis 

segons la sol·licitud, i per a cada espècie i tipus 

de trofeu, i com que la demanda supera l’oferta, 

es fa un sorteig públic d’adjudicació de permisos 

amb totes les sol·licituds degudament compli-

mentades. Les persones que resultin agracia-

des rebran una carta manuscrita confirmant el 

permís, la documentació a aportar i les taxes 

corresponents que hauran de pagar per tal de 

poder anar a caçar.

Foto 13: Gall fer, espècie protegida que es troba en algunes Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.

Foto 14: trencalòs, espècie protegida que es troba en algunes Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.
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Per tant, aquest any, i com a novetat, hi ha tres 

tipus diferents de sol·licituds: 1. Model  de sol-

licitud de permís de caça d’anàtids (RC de l’En-

canyissada). 2. Model de sol·licitud de permís 

de caça a les reserves nacionals de caça de 

Catalunya . 3. Model de sol·licitud de caça a 

les RNC de caça de Catalunya via telemàtica 

mitjançant la Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

 

Per caçar, a més, és necessària la llicència de caça 

(document nominal i intransferible de tinença obli-

gada per a la pràctica de la caça a Catalunya) i la 

resta de documentació requerida per normativa.

09.01 Segons la modalitat de caça pot ser:

Selectiva: La caça de modalitat selectiva té 

com a finalitat millorar, per selecció, les pobla-

cions de caça major. El caçador anirà acompa-

nyat d’un guarda de reserva o agent rural, qui 

indicarà els exemplars que poden ser objecte 

de caça selectiva.

Trofeu: La caça de modalitat trofeu té com a fi-

nalitat  la caça d’individus d’alta qualitat cinegèti-

ca. Els exemplars es valoren en funció de l’edat, 

la mida i la proporció de les banyes (trofeu). Per 

homologar el trofeu es pot dur a la Comissió de 

Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça 

(CCHTC) i saber la puntuació obtinguda d’acord 

amb uns barems establerts.

09.02 Segons la condició de caçador/a 

pot ser:

Local: Té la condició de caçador/a local d’una 

reserva la persona sol·licitant que tingui veïnat-

ge administratiu en algun dels termes munici-

pals als quals pertany la reserva. També s’hi 

consideren els propietaris d’un mínim de 5 

hectàrees de terreny rústic dins de la reserva.

Autonòmic: Té la condició de caçador/a au-

tonòmic la persona sol·licitant que tingui ve-

ïnatge administratiu a qualsevol municipi de 

Catalunya. Per a la RNC dels Ports de Tortosa 

i Beseit s’inclou qualsevol municipi d’Aragó o 

de la Comunitat Valenciana.

Europeu: Té la condició de caçador/a euro-

peu/ea la persona sol·licitant que tingui veï-

natge administratiu en un municipi de la Unió 

Europea.

Ser caçador/a autonòmic o local li dóna opció 

a les modalitats de trofeu i selectiva. Si el/la 

caçador/a té la condició de ser europeu, només 

té opció a la modalitat de trofeu.

Si el/la caçador/a té la condició de ser local, a 

part de practicar la modalitat de caça selectiva, 

pot optar a la caça menor i del porc senglar 

dins la Reserva.

Durant els darrers anys a 

algunes reserves nacionals 

de caça s’han dut a terme  

reintroduccions de cabirols i 

repoblacions de perdiu roja i 

perdiu xerra.

Foto 15: Voltor, espècie protegida que es troba en algunes Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.

DT53.indd   17 02/12/13   11:13



91DOSSIERN53

DOSSIERTÈCNIC

16

veda, quan el porc senglar causa danys, on 

calen majors mesures de seguretat i mitjançant 

autoritzacions especials.

Les modalitats de caça al salt i en mà s’usen 

bàsicament per a caçar la perdiu roja, la perdiu 

xerra, la becada, el conill i la llebre dins la reser-

va. La caça al salt es practica fonamentalment 

en solitari, amb o sense l’ajuda del gos. La mo-

dalitat en mà és un tipus de cacera que es fa 

en grup, amb o sense gossos. Normalment, en 

terrenys oberts i plans.

A la RC de l’Encanyissada es practiquen les 

modalitats de caça del barreig i l’espera. La fotja 

vulgar és l’espècie que més es captura amb 

la modalitat del barreig, així com s’usa també 

per les altres aus aquàtiques. En el barreig, els 

barrejadors o barquers naveguen per les llacu-

nes amb l’objectiu de fer aixecar al vol les aus 

aquàtiques que es troben entre la vegetació. La 

caça d’aus aquàtiques a l’espera es pot efectuar 

de tres maneres diferents: diürna, nocturna i ba-

tuda, segons la finalitat de la cacera i l’espècie 

a capturar. Les anàtides es capturen a l’espera 

diürna i nocturna en lluna plena. És freqüent 

l’ús de cimbells, reclams artificials o mecànics 

utilitzats per atraure els ànecs. La polla d’aigua 

i el becadell es capturen en batudes.

 

09 Permisos de caça i quotes

El permís de caça a les reserves nacionals de 

caça de Catalunya és necessari per caçar-hi. Hi 

ha diferents tipus de permisos atenent l’espècie, 

la condició de la persona caçadora (Europeu, 

Autonòmic i Local) i la modalitat de caça (Trofeu 

o Selectiva).

Aquest permís de caça va dirigit a tothom, major 

de 14 anys, que vulgui caçar en una reserva 

nacional de caça de Catalunya. Enguany el pro-

cés de sol·licitud es pot dur a terme mitjançant 

formulari electrònic a través de la pàgina web 

de la Generalitat mitjançant la Oficina Virtual de 

Tràmits (OVT). Com a novetat, es permet de-

manar tots els permisos de caça en una única 

sol·licitud. Un cop finalitzat els diferents  terminis 

segons la sol·licitud, i per a cada espècie i tipus 

de trofeu, i com que la demanda supera l’oferta, 

es fa un sorteig públic d’adjudicació de permisos 

amb totes les sol·licituds degudament compli-

mentades. Les persones que resultin agracia-

des rebran una carta manuscrita confirmant el 

permís, la documentació a aportar i les taxes 
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part de practicar la modalitat de caça selectiva, 
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Durant els darrers anys a 
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Foto 15: Voltor, espècie protegida que es troba en algunes Reserves. Autor: Richard Martín Vidal.
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Els propietaris de terrenys de la Reserva (siguin 

particulars o ajuntaments) posen a subhasta 

els permisos de caça que tenen adjudicats, en 

funció del nombre d’hectàrees que tenen dins 

de la seva reserva.

Les quotes són taxes que s’han d’abonar 

per a poder caçar a les reserves nacionals 

de caça: la liquidació dels permisos de les 

principals espècies d’ungulats que es cacen 

a les Reserves (excepte el porc senglar), i es 

fraccionen en una quota d’entrada i una quota 

complementària. La quota d’entrada dóna dret 

a la pràctica de la caça amb independència 

del resultat de la cacera, és un import fix i 

finalista (reverteix en la Generalitat). La quo-

ta complementària, que es fa efectiva una 

vegada realitzada la cacera, varia segons la 

puntuació de la peça abatuda atenent a la 

mida de les banyes i les taxes aprovades.  El 

guarda de reserva de fauna /agent rural és el 

responsable de valorar la qualitat de la peça 

abatuda (de calcular la puntuació obtinguda 

del trofeu). L’ingrés de la quota complementà-

ria finalment es repartirà entre els propietaris, 

tant públics com privats de la Reserva. En el 

cas que la peça no s’hagi pogut recuperar, 

el valor de la quota complementària és fixa i 

varia només segons l’espècie.

Les quotes s’han de fer efectives a nom del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant els impresos correspo-

nents, a l’entitat bancària assignada a l’efecte 

i d’acord amb les taxes vigents. Els justificants 

Les modalitats de caça 

que es practiquen 

fonamentalment a les 

reserves nacionals de caça 

de Catalunya són: batuda, 

acostament, a l’espera, al 

salt, en mà... i varien segons 

l’espècie animal.

Foto 16: Modalitat de caça per acostament, principal mètode usatper a la caça major a les Reserves. Autor: Arxiu de la Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat
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de la liquidació de la quota complementària 

i el permís de caça acrediten la procedència 

de la peça abatuda.

La caça del porc senglar, la caça menor i la caça 

d’ocells aquàtics només requereixen l’abona-

ment de la quota d’entrada i està destinada a 

caçadors locals.

10 Homologació de trofeus

Tenen consideració de trofeus de caça, 

les banyes adherides al crani o a una part 

d’aquest de l’isard, la cabra salvatge, el cér-

vol, el cabirol, la daina i el mufló, i els ullals 

de porc senglar.

Entre d’altres elements es mesuren: la longitud, 

l’alçada, l’envergadura, la curvatura, el perí-

metre, el pes i la separació de les banyes dels 

trofeus, i se’n valoren l’edat i la bellesa. En el 

cas del cabirol també es té en compte el volum 

de les banyes.

La Comissió de Catalunya d’Homologació de 

Trofeus de Caça (CCHTC) és un òrgan adscrit 

a la Direcció General del Medi Natural i Biodi-

versitat, i està formada per 9 persones amb 

coneixement reconegut en temes de caça ma-

jor i d’homologació de trofeus. Són els respon-

sables de mesurar i homologar els trofeus de 

caça de Catalunya. Aquesta Comissió avalua 

de manera oficial els resultats de les accions 

cinegètiques perquè el caçador conegui el va-

lor del trofeu de la peça cobrada (exemplar 

abatut). Per tant, aquests barems completen 

la cacera, satisfent el seu vessant competitiu 

amb el reconeixement qualitatiu de l’exemplar 

abatut pel caçador.

Només s’homologuen els trofeus que compleixin 

les normes corresponents a cada una de les es-

pècies, i és la fórmula CIC (Consell Internacional 

de la Caça). És el sistema oficial d’homologació 

de trofeus que consisteix a fer diverses mesures, 

cada una de les quals va sumant uns determi-

nats punts. Segons la puntuació final obtinguda, 

el trofeu homologat pertany a la categoria d’or, 

plata o bronze.

Foto 17: Exemple de mesura de trofeu de cabra salvatge. Autor: Daniel Olivera

Els permisos per a caçar a 

les reserves nacionals de 

caça poden ser: segons la 

modalitat de caça, trofeu 

o selectiva; i segons la 

condició del caçador, 

europeu, autonòmic 

o local.
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11 Adreces d’interès

RNC de l’Alt Pallars-Aran i de la RNC de 

Boumort:

C/ Camp de Mart, 35 

25004 Lleida

Telèfons: 973 24 66 50 

Fax: 973 248 929 

RNC de Cerdanya-Alt Urgell i de la RNC 

del Cadí:

Director tècnic: Jordi Garcia Petit

C/ La Vinya, 1

08695 Bagà

Tel: 93 824 41 51

Fax: 93 824 43 12

RNC de Freser-Setcases:

Director tècnic: Jordi Xifra

Adreça: Edifici de la Generalitat a Girona 

(Pl. Pompeu Fabra, 1)

17002 Girona

Telèfon: 872 975 000

Fax: 872 97 55 28

Direcció Tècnica a Catalunya de la RNC 

dels Ports de Tortosa i Beseit:

Director tècnic: Rafael Balada

Av. de la Val de Zafan, s/n

43520  Roquetes

Telèfon: 977 504 012

Fax: 977 580 873

Reserva de caça de l’Encanyissada: 

Director tècnic: Francesc Vidal 

Av. Catalunya, 46

43580  Deltebre

Tel. 977 482 181

Fax. 977 481 392

Àrea d’Activitats Cinegètiques

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural

C/ Dr. Roux, 80

08017 Barcelona

Tel. 93 567 42 00

Fax: 93 567 41 84

Comissió de Catalunya d’Homologació de 

Trofeus de Caça:

C/ Sabino d’Arana, 34, 1r 1a

08028 Barcelona

Tel. 93 411 09 26 – 93 567 42 00

Fax: 93 491 48 59

12 Per saber-ne més

Adreça de la pàgina web d’Activitats Cinegèti-

ques de la DGMNB de la Generalitat de Cata-
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MOdeRnització de La inFORMació 
de L’activitat cineGètica: sistema 
D’informació geogràfica Per a una 
millor gestió De la caça

01 Introducció 

Un dels últims avenços en la gestió ambiental 

és el desenvolupament de les eines relaciona-

des amb els sistemes d’informació geogràfica 

(SIG). La gestió cinegètica, que té una ordena-

ció geogràfica específica i la necessitat de con-

trastar la diferent i diversa informació ambien-

tal relacionada, necessita d’aquests avenços. 

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat una 

eina concreta, el SIG Caça, que, actualment, 

és del tot operativa i de lliure accés per a tots 

els usuaris.

El SIG Caça permet la captura, l’emmagatze-

matge, la manipulació, l’anàlisi i la presentació 

de la informació referenciada geogràficament, 

amb l’objectiu de resoldre problemes complexos 

de planificació i de gestió cinegètica. 

02 Funcions del SIG Caça

El projecte SIG Caça neix de la necessitat crei-

xent de transformar el gran volum de dades 

acumulable de les figures de gestió cinegèti-

ques en informació integrada, precisa i utilitzable 

fàcilment, no només per a una gestió cinegètica 

millor, sinó també per oferir la informació a tots 

els usuaris del medi natural, inclosos els titulars 

cinegètics. 

En efecte, el volum d’informació cinegètica és 

enorme. Cal tenir en compte que el 95 % del 

territori de Catalunya està gestionat cinegèti-

cament  i només el 5% del territori és d’apro-

fitament comú o lliure. Avui dia, el territori que 

es gestiona de manera cinegètica preveu 1.579 

figures de gestió, classificades segons el tipus 

de figura cinegètica, en funció de la normativa 

aplicable. Cal ressaltar que la figura de les àrees 

privades de caça configura el gruix més impor-

tant a Catalunya i ocupa també la superfície més 

gran (79 %). 

02.01 Dades dels terrenys de caça 

Tenint en compte que hi ha 1.579 figures cine-

gètiques i, en conseqüència, el mateix nombre 

d’expedients, el volum de dades que cal em-

magatzemar és considerable.

Les àrees de caça tenen dos pilars d’informació:

•	la seva localització i delimitació geogràfica

•	i els atributs associats a cadascuna de les 

àrees (titular, data de creació i modificaci-

ons, tipus de caça, etc.). 

Avui en dia, aquestes dades es guarden en 

expedients associats a bases de dades. Els 

atributs més significatius de cada figura s’em-

Figura 1. Mapa actual dels límits dels terrenys cinegètics de Catalunya

El Sistema d’Informació 

Geogràfica Caça és una 

eina de planificació i de 

gestió cinegètica del tot 

operativa i de lliure accés 

per a tots els usuaris.
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08028 Barcelona
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Fax: 93 491 48 59
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MOdeRnització de La inFORMació 
de L’activitat cineGètica: sistema 
D’informació geogràfica Per a una 
millor gestió De la caça

01 Introducció 

Un dels últims avenços en la gestió ambiental 

és el desenvolupament de les eines relaciona-

des amb els sistemes d’informació geogràfica 

(SIG). La gestió cinegètica, que té una ordena-

ció geogràfica específica i la necessitat de con-

trastar la diferent i diversa informació ambien-

tal relacionada, necessita d’aquests avenços. 

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat una 

eina concreta, el SIG Caça, que, actualment, 

és del tot operativa i de lliure accés per a tots 

els usuaris.

El SIG Caça permet la captura, l’emmagatze-

matge, la manipulació, l’anàlisi i la presentació 

de la informació referenciada geogràficament, 

amb l’objectiu de resoldre problemes complexos 

de planificació i de gestió cinegètica. 

02 Funcions del SIG Caça

El projecte SIG Caça neix de la necessitat crei-

xent de transformar el gran volum de dades 

acumulable de les figures de gestió cinegèti-

ques en informació integrada, precisa i utilitzable 

fàcilment, no només per a una gestió cinegètica 

millor, sinó també per oferir la informació a tots 

els usuaris del medi natural, inclosos els titulars 

cinegètics. 

En efecte, el volum d’informació cinegètica és 

enorme. Cal tenir en compte que el 95 % del 

territori de Catalunya està gestionat cinegèti-

cament  i només el 5% del territori és d’apro-

fitament comú o lliure. Avui dia, el territori que 

es gestiona de manera cinegètica preveu 1.579 

figures de gestió, classificades segons el tipus 

de figura cinegètica, en funció de la normativa 

aplicable. Cal ressaltar que la figura de les àrees 

privades de caça configura el gruix més impor-

tant a Catalunya i ocupa també la superfície més 

gran (79 %). 

02.01 Dades dels terrenys de caça 

Tenint en compte que hi ha 1.579 figures cine-

gètiques i, en conseqüència, el mateix nombre 

d’expedients, el volum de dades que cal em-

magatzemar és considerable.

Les àrees de caça tenen dos pilars d’informació:

•	la seva localització i delimitació geogràfica

•	i els atributs associats a cadascuna de les 

àrees (titular, data de creació i modificaci-

ons, tipus de caça, etc.). 

Avui en dia, aquestes dades es guarden en 

expedients associats a bases de dades. Els 

atributs més significatius de cada figura s’em-

Figura 1. Mapa actual dels límits dels terrenys cinegètics de Catalunya

El Sistema d’Informació 

Geogràfica Caça és una 

eina de planificació i de 

gestió cinegètica del tot 

operativa i de lliure accés 

per a tots els usuaris.
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magatzemen també en una base de dades. La 

delimitació de les àrees de gestió, però, era un 

tema pendent, ja que encara que la seva des-

cripció s’arxivava en expedients administratius 

en format paper, les descripcions i els mapes 

són de difícil interpretació, ambigus i  genera-

listes. Malgrat que, sobre el terreny, els usuaris 

podien identificar les marques i els senyals que 

identifiquen cada àrea de caça i reserva, no es 

podia saber de manera precisa els límits reals 

de cada terreny cinegètic.

03 Desenvolupament del SIG Caça

Amb el desenvolupament de les noves tecno-

logies de la informació, apareixen aplicacions  

dissenyades per aportar un valor afegit a la in-

formació disponible: la informació geogràfica. El 

SIG permet emmagatzemar i integrar tant infor-

mació espacial com alfanumèrica i relacionar-la 

geogràficament. 

A més a més, permet la delimitació i la senyalit-

zació dels terrenys de forma precisa i correcta. 

D’aquesta manera, es pot contrastar aquesta 

informació amb altres fonts geogràfiques d’in-

formació ambiental, de propietats, d’usos del 

sòl, d’afectacions d’infraestructures, etc. 

03.01 Disseny i desenvolupament

L’any  2006 es va posar en marxa el projecte de 

revisió i de digitalització dels terrenys cinegètics 

de Catalunya, que va finalitzar durant aquest 

mes de setembre del 2011.

La fase inicial i més complexa del projecte va 

consistir en la digitalització de tots els terrenys 

cinegètics de Catalunya, a partir de les des-

cripcions aportades en la documentació escrita 

dels expedients. Aquesta fase de modernització 

i de transferència dels límits a format digital ha 

durat 5 anys,fonamentalment, a causa de la 

gran quantitat de figures cinegètiques i de la 

complicació en la interpretació dels perímetres 

documentats. 

Molts expedients daten dels inicis dels 70, quan 

les dades eren de poca qualitat i els recursos tec-

nològics i cartogràfics nuls. Ens hem trobat amb 

mapes dibuixats a mà alçada, amb retolador, a 

escales 50.000-1:10000, o amb descripcions ge-

ogràfiques i toponímia que és difícil d’ubicar. La 

majoria dels límits de les figures de gestió havien i 

han de respondre a propietats de terrenys rústics 

o a elements topogràfics (rius i carenes) i, per 

tant, la seva digitalització s’ha basat en la carto-

grafia de referència cadastral d’escala 1:5.000, 

seguida del mapa topogràfic 50.000.

El resultat és una capa digital a escala 50.000 

on es representen els límits de totes les figu-

res de gestió cinegètica, identificades amb 

un codi únic, que fa possible relacionar-les 

amb una base de dades alfanumèrica, que 

recull la informació de cada àrea. 

03.02 Manteniment i actualització

Els límits dels terrenys i de les figures de ges-

tió es modifiquen de manera contínua en el 

temps: es creen i s’anul·len àrees de caça i 

se segreguen i s’agreguen també terrenys i 

propietats. Aquests canvis s’han d’anar ac-

tualitzant i cal evitar que la informació quedi 

obsoleta, sense actualitzar i inservible. El SIG 

Caça s’actualitza trimestralment i incorpora 

tots els canvis soferts i aprovats per resolució 

administrativa.

04 El visor SIG Caça, una eina d’in-
formació al usuari

Com a segona fase de modernització, es va 

posar la informació del SIG Caça a disposi-

ció de tots els usuaris. Es va dissenyar una 

aplicació a mode de visor cartogràfic, allotjat 

a la pàgina web, amb l’objectiu d’oferir un 

Tipus de figura cinegètica
Nombre de 

figures
Superfície (ha) Superfície (%)

Parc Nacional 1 13.846 0,4

Refugi de Caça 2 355 0,0

Refugi de Fauna Salvatge 86 11.776 0,4

Reserva Nacional de Caça 6 243.283 7,6

Reserva Natural de Fauna 
Salvatge

11 2.145 0,1

Reserva de Caça 1 923 0,0

Reserva Natural integral 5 1.836 0,1

Reserva Natural parcial 6 3.803 0,1

Zona de Seguretat 67 80.945 2,5

Zona de Caça Controlada 16 88.060 2,7

Àrea Privada de Caça 1.370 2.548.816 79,2

Àrea Local de Caça 8 24.651 0,8

Zona sense gestió - 196.038 6,1

Taula 1. Figures cinegètiques i nombre de cadascuna de les figures a Catalunya. A destacar la enorme importància de les àrees 
privades de caça que suposen un total de 1370 i una superfície de més de 2,5 milions d’hectàrees.

L’any 2006 es va posar en 

marxa el projecte de revisió 

i digitalització dels terrenys 

cinegètics de Catalunya, 

que va finalitzar el mes de 

setembre de 2011.

El SIG Caça s’actualitza 

trimestralment i 

incorpora tots els canvis 

soferts i aprovats per 

resolució administrativa
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servei d’informació actualitzat i interactiu de 

les figures de gestió cinegètica a Catalunya, 

tant per a les entitats públiques i privades com 

per a qualsevol ciutadà que ho desitgi.

Les funcions i característiques principals del 

visor SIG Caça són: 

•	Visualització i localització de les figures ci-

negètiques i dels terrenys que les delimiten.

•	Cerca de les figures cinegètiques i con-

sulta d’informació bàsica associada (nom, 

titular, àrea).

•	Descàrrega dels límits de les figures cine-

gètiques. L’usuari es pot descarregar en 

format vectorial (shape o kml) els límits de 

qualsevol figura de gestió cinegètica, com-

patibles amb programes com l’ArcGIS, el 

Miramón o el GoogleEarth.

De forma alternativa i adreçada a usuaris amb 

perfil de professionals de la gestió de recursos 

naturals, la capa es pot descarregar sencera als 

servidors d’informació cartogràfica de la Gene-

ralitat, seguint els criteris de la Directiva INSPIRE 

(Infraestructure for Spatial Information in Europe). 

05 Aplicacions del SIG Caça

05.01 Eina de gestió

El SIG Caça és sobretot una eina d’informació 

per a la gestió cinegètica. Permet integrar infor-

mació geogràfica amb informació alfanumèrica 

i és molt potent per extreure informació i analit-

zar-la espacialment. Disposa del control sobre 

la localització i el perímetre de cada figura de 

gestió cinegètica, es poden extraure automàti-

cament les hectàrees per municipi o comarca, 

es pot localitzar les àrees privades de caça amb 

superfícies superiors o inferiors a unes hectà-

rees determinades, es pot extraure les figures 

cinegètiques veïnes a una reserva de caça, es 

pot calcular els tipus d’usos del sòl en un terreny 

cinegètic, etc. També és una eina molt útil per 

associar actuacions d’altra mena: localització 

de col·lisions amb fauna de caça major, on, a 

partir d’un punt quilomètric, els tècnics poden 

saber en quin vedat es localitza i demanar la 

responsabilitat.  

05.02 Divulgació i informació pública

A més a més, l’usuari pot incorporar informació 

ambiental complementaria:

De forma espacial, cercant una figura de gestió 

i superposant altres capes del visor: 

•	Amb el Pla d’espais d’interès natural 

(PEIN), els espais naturals de protecció 

especial (ENPE), la Xarxa Natura 2000, el 

cadastre, el sistema d’informació geogrà-

fica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) i els 

usos del sòl. 

•	Amb els límits municipals i comarcals. 

•	Amb els mapes topogràfics, ortofotomapes 

i mapes de relleu.

•	Mitjançant els atributs, l’usuari pot infor-

mar-se de:

•	La matrícula, que identifica cada àrea de caça.

•	El nom de la figura de gestió cinegètica.

•	La superfície total (ha) que ocupa.

•	El titular, sempre que aquest sigui una entitat 

inscrita en el registre públic. 

•	La darrera data de modificació dels límits o 

de la informació associada. És l’última ve-

gada que l’àrea de caça es va modificar per 

raó d’una creació, d’una segregació, d’una 

ampliació o d’un canvi de titular.

L’usuari i els professionals del sector que redac-

ten els plans tècnics de gestió cinegètica es po-

den descarregar també els límits digitals d’una 

àrea cinegètica i visualitzar-los amb el programa 

GoogleEarth o altres programes. 

06 Autora

Andrea Ferreruela Sanfeliu
Tècnica de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques
Subdirecció general d’Activitats Cinegètiques 
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Figura 2. Pantalla inicial del visor web del SIG Caça, allotjat a la pàgina del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. http://sima.gencat.cat/Visors/CaceraiPesca/Inici.html#

El visor SIG Caça és una 

aplicació informàtica a 

mode de visor cartogràfic 

allotjat a la pàgina web 

http://sima.gencat.cat/ 

DT53.indd   23 02/12/13   11:14



97DOSSIERN53

DOSSIERTÈCNIC

22

magatzemen també en una base de dades. La 

delimitació de les àrees de gestió, però, era un 

tema pendent, ja que encara que la seva des-

cripció s’arxivava en expedients administratius 

en format paper, les descripcions i els mapes 

són de difícil interpretació, ambigus i  genera-

listes. Malgrat que, sobre el terreny, els usuaris 

podien identificar les marques i els senyals que 

identifiquen cada àrea de caça i reserva, no es 

podia saber de manera precisa els límits reals 

de cada terreny cinegètic.

03 Desenvolupament del SIG Caça

Amb el desenvolupament de les noves tecno-

logies de la informació, apareixen aplicacions  

dissenyades per aportar un valor afegit a la in-

formació disponible: la informació geogràfica. El 

SIG permet emmagatzemar i integrar tant infor-

mació espacial com alfanumèrica i relacionar-la 

geogràficament. 

A més a més, permet la delimitació i la senyalit-

zació dels terrenys de forma precisa i correcta. 

D’aquesta manera, es pot contrastar aquesta 

informació amb altres fonts geogràfiques d’in-

formació ambiental, de propietats, d’usos del 

sòl, d’afectacions d’infraestructures, etc. 

03.01 Disseny i desenvolupament

L’any  2006 es va posar en marxa el projecte de 

revisió i de digitalització dels terrenys cinegètics 

de Catalunya, que va finalitzar durant aquest 

mes de setembre del 2011.

La fase inicial i més complexa del projecte va 

consistir en la digitalització de tots els terrenys 

cinegètics de Catalunya, a partir de les des-

cripcions aportades en la documentació escrita 

dels expedients. Aquesta fase de modernització 

i de transferència dels límits a format digital ha 

durat 5 anys,fonamentalment, a causa de la 

gran quantitat de figures cinegètiques i de la 

complicació en la interpretació dels perímetres 

documentats. 

Molts expedients daten dels inicis dels 70, quan 

les dades eren de poca qualitat i els recursos tec-

nològics i cartogràfics nuls. Ens hem trobat amb 

mapes dibuixats a mà alçada, amb retolador, a 

escales 50.000-1:10000, o amb descripcions ge-

ogràfiques i toponímia que és difícil d’ubicar. La 

majoria dels límits de les figures de gestió havien i 

han de respondre a propietats de terrenys rústics 

o a elements topogràfics (rius i carenes) i, per 

tant, la seva digitalització s’ha basat en la carto-

grafia de referència cadastral d’escala 1:5.000, 

seguida del mapa topogràfic 50.000.

El resultat és una capa digital a escala 50.000 

on es representen els límits de totes les figu-

res de gestió cinegètica, identificades amb 

un codi únic, que fa possible relacionar-les 

amb una base de dades alfanumèrica, que 

recull la informació de cada àrea. 

03.02 Manteniment i actualització

Els límits dels terrenys i de les figures de ges-

tió es modifiquen de manera contínua en el 

temps: es creen i s’anul·len àrees de caça i 

se segreguen i s’agreguen també terrenys i 

propietats. Aquests canvis s’han d’anar ac-

tualitzant i cal evitar que la informació quedi 

obsoleta, sense actualitzar i inservible. El SIG 

Caça s’actualitza trimestralment i incorpora 

tots els canvis soferts i aprovats per resolució 

administrativa.

04 El visor SIG Caça, una eina d’in-
formació al usuari

Com a segona fase de modernització, es va 

posar la informació del SIG Caça a disposi-

ció de tots els usuaris. Es va dissenyar una 

aplicació a mode de visor cartogràfic, allotjat 

a la pàgina web, amb l’objectiu d’oferir un 

Tipus de figura cinegètica
Nombre de 

figures
Superfície (ha) Superfície (%)

Parc Nacional 1 13.846 0,4

Refugi de Caça 2 355 0,0

Refugi de Fauna Salvatge 86 11.776 0,4

Reserva Nacional de Caça 6 243.283 7,6

Reserva Natural de Fauna 
Salvatge

11 2.145 0,1

Reserva de Caça 1 923 0,0

Reserva Natural integral 5 1.836 0,1

Reserva Natural parcial 6 3.803 0,1

Zona de Seguretat 67 80.945 2,5

Zona de Caça Controlada 16 88.060 2,7

Àrea Privada de Caça 1.370 2.548.816 79,2

Àrea Local de Caça 8 24.651 0,8

Zona sense gestió - 196.038 6,1

Taula 1. Figures cinegètiques i nombre de cadascuna de les figures a Catalunya. A destacar la enorme importància de les àrees 
privades de caça que suposen un total de 1370 i una superfície de més de 2,5 milions d’hectàrees.
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marxa el projecte de revisió 

i digitalització dels terrenys 

cinegètics de Catalunya, 

que va finalitzar el mes de 

setembre de 2011.
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trimestralment i 

incorpora tots els canvis 

soferts i aprovats per 

resolució administrativa
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servei d’informació actualitzat i interactiu de 

les figures de gestió cinegètica a Catalunya, 

tant per a les entitats públiques i privades com 

per a qualsevol ciutadà que ho desitgi.

Les funcions i característiques principals del 

visor SIG Caça són: 

•	Visualització i localització de les figures ci-

negètiques i dels terrenys que les delimiten.

•	Cerca de les figures cinegètiques i con-

sulta d’informació bàsica associada (nom, 

titular, àrea).

•	Descàrrega dels límits de les figures cine-

gètiques. L’usuari es pot descarregar en 

format vectorial (shape o kml) els límits de 

qualsevol figura de gestió cinegètica, com-

patibles amb programes com l’ArcGIS, el 

Miramón o el GoogleEarth.

De forma alternativa i adreçada a usuaris amb 

perfil de professionals de la gestió de recursos 

naturals, la capa es pot descarregar sencera als 

servidors d’informació cartogràfica de la Gene-

ralitat, seguint els criteris de la Directiva INSPIRE 

(Infraestructure for Spatial Information in Europe). 

05 Aplicacions del SIG Caça

05.01 Eina de gestió

El SIG Caça és sobretot una eina d’informació 

per a la gestió cinegètica. Permet integrar infor-

mació geogràfica amb informació alfanumèrica 

i és molt potent per extreure informació i analit-

zar-la espacialment. Disposa del control sobre 

la localització i el perímetre de cada figura de 

gestió cinegètica, es poden extraure automàti-

cament les hectàrees per municipi o comarca, 

es pot localitzar les àrees privades de caça amb 

superfícies superiors o inferiors a unes hectà-

rees determinades, es pot extraure les figures 

cinegètiques veïnes a una reserva de caça, es 

pot calcular els tipus d’usos del sòl en un terreny 

cinegètic, etc. També és una eina molt útil per 

associar actuacions d’altra mena: localització 

de col·lisions amb fauna de caça major, on, a 

partir d’un punt quilomètric, els tècnics poden 

saber en quin vedat es localitza i demanar la 

responsabilitat.  

05.02 Divulgació i informació pública

A més a més, l’usuari pot incorporar informació 

ambiental complementaria:

De forma espacial, cercant una figura de gestió 

i superposant altres capes del visor: 

•	Amb el Pla d’espais d’interès natural 

(PEIN), els espais naturals de protecció 

especial (ENPE), la Xarxa Natura 2000, el 

cadastre, el sistema d’informació geogrà-

fica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) i els 

usos del sòl. 

•	Amb els límits municipals i comarcals. 

•	Amb els mapes topogràfics, ortofotomapes 

i mapes de relleu.

•	Mitjançant els atributs, l’usuari pot infor-

mar-se de:

•	La matrícula, que identifica cada àrea de caça.

•	El nom de la figura de gestió cinegètica.

•	La superfície total (ha) que ocupa.

•	El titular, sempre que aquest sigui una entitat 

inscrita en el registre públic. 

•	La darrera data de modificació dels límits o 

de la informació associada. És l’última ve-

gada que l’àrea de caça es va modificar per 

raó d’una creació, d’una segregació, d’una 

ampliació o d’un canvi de titular.

L’usuari i els professionals del sector que redac-

ten els plans tècnics de gestió cinegètica es po-

den descarregar també els límits digitals d’una 

àrea cinegètica i visualitzar-los amb el programa 

GoogleEarth o altres programes. 

06 Autora

Andrea Ferreruela Sanfeliu
Tècnica de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques
Subdirecció general d’Activitats Cinegètiques 
i Pesca Continental.
andrea.ferreruela@gencat.cat

Figura 2. Pantalla inicial del visor web del SIG Caça, allotjat a la pàgina del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. http://sima.gencat.cat/Visors/CaceraiPesca/Inici.html#

El visor SIG Caça és una 

aplicació informàtica a 

mode de visor cartogràfic 

allotjat a la pàgina web 

http://sima.gencat.cat/ 
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01 Introducció

L’interès per les malalties de la fauna salvatge 

en general i de la cinegètica en particular és 

un fet relativament recent a tot el món, afavorit 

en part per l’increment alarmant en els últims 

anys del nombre de processos patològics que 

afecten aquestes espècies. Les causes que han 

motivat aquest interès són fonamentalment tres. 

La primera, és el risc que representen algunes 

de les malalties de les espècies salvatges per a 

l’home (salut pública); en segon lloc, el risc per 

als animals domèstics (sanitat animal) i, en tercer 

lloc, i no per última menys important, l’amena-

ça que representen en alguns casos per a la 

conservació de les pròpies espècies salvatges.

Un grup d’aquestes malalties són les denomina-

des emergents. El paper que té la fauna salvatge 

en les malalties infeccioses emergents és fona-

mental, ja que la majoria tenen el seu origen en 

aquestes espècies. A més, un 60% d’aquestes 

malalties són zoonosis (malalties que es poden 

transmetre a les persones). 

Les malalties emergents són el resultat de: 

- Un nou agent patogen consecutiu a l’evolu-

ció o la modificació d’un ja existent (p. ex. grip 

aviària d’alta patogenicitat). 

- Un agent patogen conegut que s’estén a una 

zona geogràfica o a una població de la qual abans 

estava absent o que augmenta la seva prevalen-

ça (p. ex. sarna sarcòptica en la cabra salvatge). 

- Un agent patogen no identificat anteriorment o 

una malaltia diagnosticada per primera vegada 

i que té grans repercussions en la sanitat dels 

animals salvatges (p. ex. pestivirus de l’isard). 

És important remarcar que, encara que cada dia 

es parla més de la degradació que està patint 

el medi natural, s’està produint una recuperació 

natural de les poblacions d’algunes espècies 

cinegètiques, como són els ungulats salvatges. 

Aquest increment d’ungulats salvatges que s’es-

tà produint en tot el país, fa necessari establir 

programes de vigilància sanitària. La gestió ra-

cional de la fauna cinegètica ha d’avaluar nece-

ssàriament l’impacte de les diferents malalties de 

les quals pot ésser víctima. Per això, s’ha d’es-

tablir un control rigorós del seu estat sanitari. 

D’aquesta manera, serà possible evitar en part 

o disminuir la incidència de certes malalties que 

afecten d’una forma important aquests animals.

La vigilància sanitària de la fauna salvatge no 

ha d’engegar-se només, com passa avui dia 

en la majoria de les ocasions, quan es pro- 

dueix un brot de malaltia. Ha de realitzar-se de 

forma generalitzada i utilitzar-se com a mesura 

preventiva.

02 Vigilància sanitària 

El terme de vigilància sanitària (‘surveillance’ en 

anglès) és molt ampli. Amb ell es designen les 

operacions sistemàtiques i contínues de recollida, 

comparació i anàlisi de dades zoosanitàries i la 

difusió de la informació en el temps determinat 

als que són competents per prendre mesures. 

Amb freqüència, s’utilitzen altres termes similars 

com a monitoratge o seguiment, però aquests 

són més concrets i no són sinònims de vigilància.

La vigilància sanitària és un sistema que genera 

informació al llarg del temps. Per això, la vigilància 

sanitària és el sistema més adequat per demostrar 

l’absència d’una malaltia, d’una infecció o d’un 

agent patogen, per detectar al més aviat possible 

la seva presència i distribució, especialment quan 

es tracta de malalties exòtiques o emergents. És 

per això, que es tracta d’una eina imprescindible 

per lluitar contra les malalties de les persones i 

Foto 2. Cabra salvatge. Autor: Servei d’Ecopatologia de 
Fauna Salvatge.

Foto 1. Conill de bosc. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.

viGiLÀncia sanitÀRia de La Fauna 
cineGètica
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animals. Una vegada identificada la malaltia i co-

neguda la seva epidemiologia, es poden aplicar 

els sistemes de lluita més adequats (control o 

eradicació). Un programa de vigilància sanitària 

ha de ser, per tant, continuat en el temps.

 

A més, moltes malalties són compartides pels 

animals domèstics i els salvatges. Per conèi-

xer les relacions epidemiològiques d’aquestes 

malalties compartides, és imprescindible es-

tablir plans de vigilància de la fauna salvatge. 

D’aquesta forma, podem determinar també la 

importància de la fauna salvatge com a reservori 

de determinats agents patògens o com a indi-

cadors sentinelles de la seva presència.  

02.01 Objectius de la vigilància sanitària

Els objectius parcials de la vigilància sanitària 

són similars tant per als animals domèstics com 

per als salvatges. Aquests, els podem agrupar 

als apartats següents:

•	Protecció de la salut pública. 

•	Detecció de malalties exòtiques, emergents 

i reemergentes.

•	Avaluació dels programes de lluita contra 

les malalties endèmiques.

•	Declaració de l’estatus de lliure d’una ma-

laltia en un país o regió concreta.

Foto 3. Muflons menjant sal posada per al bestiar domèstic. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.

Foto 4. Vigilància sanitària activa. Extracció de sang en un porc senglar anestesiat. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.

Moltes malalties són 

compartides pels animals 

domèstics i els salvatges. 

Per conèixer les relacions 

epidemiològiques és 

imprescindible establir 

plans de vigilància de la 

fauna salvatge.
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afecten aquestes espècies. Les causes que han 

motivat aquest interès són fonamentalment tres. 

La primera, és el risc que representen algunes 

de les malalties de les espècies salvatges per a 

l’home (salut pública); en segon lloc, el risc per 

als animals domèstics (sanitat animal) i, en tercer 
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estava absent o que augmenta la seva prevalen-
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cinegètiques, como són els ungulats salvatges. 
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programes de vigilància sanitària. La gestió ra-

cional de la fauna cinegètica ha d’avaluar nece-

ssàriament l’impacte de les diferents malalties de 

les quals pot ésser víctima. Per això, s’ha d’es-

tablir un control rigorós del seu estat sanitari. 

D’aquesta manera, serà possible evitar en part 

o disminuir la incidència de certes malalties que 

afecten d’una forma important aquests animals.

La vigilància sanitària de la fauna salvatge no 

ha d’engegar-se només, com passa avui dia 

en la majoria de les ocasions, quan es pro- 

dueix un brot de malaltia. Ha de realitzar-se de 

forma generalitzada i utilitzar-se com a mesura 

preventiva.

02 Vigilància sanitària 

El terme de vigilància sanitària (‘surveillance’ en 

anglès) és molt ampli. Amb ell es designen les 

operacions sistemàtiques i contínues de recollida, 

comparació i anàlisi de dades zoosanitàries i la 

difusió de la informació en el temps determinat 

als que són competents per prendre mesures. 
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es tracta de malalties exòtiques o emergents. És 
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Foto 2. Cabra salvatge. Autor: Servei d’Ecopatologia de 
Fauna Salvatge.

Foto 1. Conill de bosc. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.
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ha de ser, per tant, continuat en el temps.

 

A més, moltes malalties són compartides pels 

animals domèstics i els salvatges. Per conèi-

xer les relacions epidemiològiques d’aquestes 

malalties compartides, és imprescindible es-

tablir plans de vigilància de la fauna salvatge. 

D’aquesta forma, podem determinar també la 

importància de la fauna salvatge com a reservori 

de determinats agents patògens o com a indi-

cadors sentinelles de la seva presència.  
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Els objectius parcials de la vigilància sanitària 

són similars tant per als animals domèstics com 

per als salvatges. Aquests, els podem agrupar 

als apartats següents:

•	Protecció de la salut pública. 
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•	Avaluació dels programes de lluita contra 

les malalties endèmiques.
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Foto 3. Muflons menjant sal posada per al bestiar domèstic. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.

Foto 4. Vigilància sanitària activa. Extracció de sang en un porc senglar anestesiat. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.
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02.02 Tipus de vigilància sanitària 

La vigilància sanitària de la fauna salvatge es 

basa en realitzar investigacions contínues sobre 

una població determinada amb la finalitat de 

detectar l’aparició d’una malaltia o la variació de 

la seva prevalença en el temps. Això pot realit-

zar-se mitjançant dues metodologies conegudes 

com a ‘vigilància activa’ i ‘vigilància passiva’.

Vigilància sanitària activa

La vigilància sanitària activa consisteix en el 

mostreig dirigit d’animals normals (no neces-

sàriament malalts) per mitjà de la seva captura 

en viu, mort (caça) o mitjançant tècniques no 

invasives (p. ex. recollida de femtes). Sovint, la 

manera més pràctica i econòmica de recollir 

un gran nombre de mostres és obtenir-les dels 

animals caçats anualment al territori. Aquest mè-

tode té alguns inconvenients perquè a vegades 

només es cacen animals d’un determinat sexe 

o edat, i obtenir informació precisa dels caça-

dors és fonamental. Amb tot això, els caçadors 

són essencials per al mostreig a gran escala. Es 

tracta d’una tècnica de vigilància que permet, 

si el mostreig és adequadament aleatori i es-

tratificat, calcular prevalences i comparar-les a 

l’espai (entre localitats o regions) i en el temps. 

La vigilància activa ha de prestar especial aten-

ció a aquelles malalties que siguin més rellevants 

per ser zoonosis, per afectar la sanitat rama-

dera o per comprometre la conservació d’una 

espècie, o simplement per ser freqüentment 

detectades en els sistemes de vigilància passiva.

Vigilància sanitària passiva

La vigilància sanitària passiva és aquella que es 

duu a terme amb animals salvatges que apa-

reixen morts o moribunds en el medi natural. 

Aquesta labor consisteix en la realització de 

necròpsies i analítiques complementàries que 

permeten determinar la causa de mort i/o malal-

tia en aquests animals. A més, amb la realització 

de les necròpsies és possible recollir mostres de 

teixits que, emmagatzemats de forma adequa-

da (banc de mostres o histoteca), ens serviran 

per a la realització d’estudis epidemiològics ja 

siguin microbiològics o toxicològics (per valorar 

la presència o contacte amb diferents agents 

infecciosos o tòxics). Aquests estudis poden fer 

referència a la presència o absència d’aquests 

agents en un moment concret en el temps o 

canvis al llarg del temps en una determinada 

població. Els estudis de vigilància activa es 

complementen amb els de vigilància passiva. 

Per exemple, en el cas de detecció de mort 

de l’animal per una determinada infecció, és 

possible valorar retrospectivament, a través 

del banc de mostres, si aquesta població havia 

tingut contacte amb aquest agent i la mort per 

aquesta infecció és un cas esporàdic, o si es 

tracta d’una infecció emergent i és necessari 

l’establiment de mesures de control. 

Els millors sistemes de vigilància sanitària són 

aquells que combinen de forma eficaç la vigi-

lància passiva amb l’activa. La integració dels 

resultats d’ambdues, juntament amb les dades 

de camp, formaran la base de dades que ens 

permetran tenir criteris científics per elaborar 

mesures pertinents per a la conservació i ges-

tió de la fauna.

03 Vigilància sanitària de la fauna 
cinegètica a Catalunya

A partir del mes de gener de 1991, encara que 

ja existia una col·laboració anterior, el Servei 

d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de 

la Facultat de Veterinària de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona va establir un conveni 

amb el Departament d’ Agricultura, Ramade-

ria i Pesca de la Generalitat de Catalunya per 

a la vigilància sanitària de la fauna salvatge 

cinegètica. Aquest conveni, que continua en 

la actualitat, es centra en les diferents reser-

ves nacionals de caça (RNC) i Zones de Caça 

Controlada (ZCC). En un principi, els estudis 

es van centrar principalment en les espècies 

d’ungulats salvatges que existeixen a Catalu-

nya: cabra salvatge, mufló, isard, daina, cérvol, 

cabirol i porc senglar, però actualment també 

s’estudien altres espècies (conill, llebre, per-

dius, tords, etc.).

Des de l’inici del seguiment sanitari de la fauna 

salvatge cinegètica a Catalunya hem descrit 

nombroses malalties. Entre les més important 

podem citar:

•	Salmonel·losi en tords.

•	Malaltia vírica hemorràgica, mixomatosi i 

sarna sarcòptica en el conill de bosc.

•	Brucel·losi en la llebre.

•	Sarna sarcòptica en la guineu.

•	Queratoconjuntivitis infecciosa, pneumònies 

i pestivirus en l’isard.

•	Ectima contagiós, salmonel·losi, limfadenitis 

caseosa, brucel·losi, piroplasmosi i hemon-Foto 5. Vigilància sanitària passiva. Guineu atropellada. Autor: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge.

Els millors sistemes de vigi-

lància sanitària són aquells 

que combinen de forma 

eficaç la vigilància passiva 

amb l’activa.
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cosi en la cabra salvatge.

•	Piroplasmosi i dicroceliosi en el mufló.

•	Brucel·losi en el cérvol.

•	Brucel·losi i tuberculosi en el porc senglar.

04 Pla Nacional de vigilància sani-
tària de la fauna salvatge  

Al març de 2011, la Direcció General de Re-

cursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de 

Medi Ambient i Medio¡ Rural i Marí del Govern 

espanyol va publicar el Plan Nacional de Vigilan-

cia Sanitaria en Fauna Silvestre. Aquest Pla de 

Vigilància fa referència principalment a la fauna 

salvatge terrestre espanyola de les classes aus 

i mamífers. De totes aquestes espècies, les que 

són susceptibles d’aprofitament cinegètic són 

en general les més importants per a la sanitat 

animal (per la seva abundància i proximitat filo-

genètica amb les domèstiques) i les més acces-

sibles per a la presa de mostres.

En relació amb les espècies cinegètiques, 

aquest Pla únicament inclou les salvatges, dis-

tingint aquelles que són objecte de producció 

intensiva, normalment amb finalitats de repo-

blació per a caça. Aquestes últimes s’inclouen 

en les explotacions ramaderes i, per tant, es-

tan sotmeses a controls estrictes en el marc 

de la legislació ramadera i del Reial Decret 

pel qual s’estableixen els requisits de sanitat 

animal per al moviment d’animals salvatges  

(RD1082/2009).

Finalment, el sistema de vigilància sanitària en 

espècies salvatges ha de proporcionar la infor-

mació necessària per complir les normes i els 

requisits de notificació de malalties, i per justi-

ficar la situació existent a l’efecte de comerç 

internacional. L’Oficina Internacional d’Epizoò-

ties (OIE) es va crear per a coordinar l’intercanvi 

internacional d’informació sobre les malalties. 

Els països membres de l’OIE tenen la respon-

sabilitat de proporcionar informació fiable sobre 

la presència o absència de malalties en animals 

domèstics i salvatges. 

El sistema de vigilància sanitària ha de propor-

cionar informació per complir les normes i els  

requisits de notificació de malalties, i per justi-

ficar la situació existent a l’efecte de comerç 

internacional.
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02.02 Tipus de vigilància sanitària 
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sàriament malalts) per mitjà de la seva captura 
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manera més pràctica i econòmica de recollir 
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l’espai (entre localitats o regions) i en el temps. 

La vigilància activa ha de prestar especial aten-

ció a aquelles malalties que siguin més rellevants 

per ser zoonosis, per afectar la sanitat rama-

dera o per comprometre la conservació d’una 

espècie, o simplement per ser freqüentment 

detectades en els sistemes de vigilància passiva.

Vigilància sanitària passiva

La vigilància sanitària passiva és aquella que es 

duu a terme amb animals salvatges que apa-
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dius, tords, etc.).
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salvatge cinegètica a Catalunya hem descrit 
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Com a caçador expert, ens podria fer un breu 
resum de la situació actual de les poblacions 
de fauna salvatge cinegètica al nostre terri-
tori?
 
Gràcies a la meva afició, i a més de trenta anys al 
capdavant de càrrecs oficials relacionats amb la 
caça, he acumulat certa experiència. No obstant 
això, he de dir que els meus coneixements són 
molts més amplis i tècnics en la caça major que 
en la menor, en què sóc més aviat un aficionat.
 
Al meu entendre, la situació de la caça major a 
Catalunya, en general, és molt bona. Majoritària-
ment, tot i les diferències que hi pugui haver entre 
els diferents territoris de muntanya o pla, està co-
rrectament gestionada. Fins i tot m’atreviria a dir 
que, probablement, avui hi ha més animals de caça 
major que mai a la seva història. Les poblacions no 
han parat de créixer, i això evidencia cert benestar.

Per concretar per espècies, començaré per la cabra 
hispànica. Es tracta d’un animal molt important i 
ben valorat per caçadors d’arreu del món. La seva 
situació està controlada i la quantitat d’exemplars 
existent és la justa, és a dir, es correspon amb la 
superfície i la quantitat d’aliment que necessiten. 
De tota manera, cal dir que, a la reserva dels Ports 
de Tortosa-Beseit, d’on provenen bona part de les 
poblacions de cabra salvatge catalana, seria molt 
convenient que es plantessin grans per millorar-ne 

l’alimentació i, per tant, l’estat de salut. És una opi-
nió força estesa que, en els darrers anys, la qualitat 
ha baixat per manca de menjar en aquesta zona. 
Contràriament, en les àrees privades de caça que hi 
ha al voltant de la reserva, la densitat de la població 
és menor i gaudeixen de més quantitat i varietat 
de menjar, de manera que els animals estan en 
millors condicions.
 
Després, tenim l’isard, que també ha estat present 
a Catalunya des de temps antics, però que ara 
està amenaçat per una epidèmia vírica important, 
especialment a la reserva del Cadí i l’Alt Pallars. Pel 
que sembla, l’Administració està intentant controlar 
la malaltia i crec que ho està aconseguint, tot i que 
les dades persisteixen. Un problema diferent és el 
que té la reserva de Freser-Setcases, on s’ha dut 
a terme una gestió tan brillant que hi ha un excés 
de població que pot derivar en un deteriorament 
del seu benestar i, fins i tot, de la seva salut; per 
exemple, pot causar més casos de contagi. Per 
pal·liar aquest problema, s’han fet uns plans de 
reducció de la població mitjançant caces selec-
tives. En aquests casos, els caçadors desitgem i 
demanem que puguem ser nosaltres qui les duem 
a terme, perquè també s’ha pretès que les fessin 
els guardes, i fins i tot així ha succeït. Pensem que, 
si es dóna una opció al caçador, no només s’acon-
tenta el col·lectiu, sinó que es genera una activitat 
econòmica. Tot i així, i malgrat aquests dos proble-
mes, crec que l’isard està correctament gestionat.
 
Quant al senglar, la població ha crescut tant que, 
en alguns llocs, gairebé s’ha convertit en una plaga, 
com en algunes zones de Girona o en la zona de 
Collserola a Barcelona. A més, en àrees de Girona 
també s’ha creuat amb porc domèstic, la qual cosa 
pot desembocar en alguns problemes biològics, 
cinegètics o d’una altra índole. Tot això ha estat 
propiciat per l’abandonament dels boscos i dels 
terrenys de cultiu adjacents, on el senglar s’ha 
apropiat de les terres. Malgrat tot, des d’un punt 
de vista cinegètic, ha estat bo, perquè moltes de 
les antigues colles que caçaven conills, en veure 
que escassejava, s’han passat a la caça del senglar. 
Per aquest motiu, avui, en els pobles es caça més 
el senglar que el conill. 

“Segurament, juntament amb el porc senglar, 
el cabirol serà l’espècie dominant en l’activitat 
cinegètica catalana del futur” 

Ara passem al cabirol, l’èxit del qual ha estat una 
sorpresa. La població autòctona es va extingir ja 
fa temps i es va reintroduir a Catalunya gràcies als 
exemplars que creuaven els Pirineus i als exemplars 
que va comprar la Generalitat a les landes franceses 
per als territoris que no eren pirenaics. 

Actualment, gaudeix d’un creixement evident i té 
un gran futur, ja que és més accessible i menys car 

de caçar que la cabra. Per això, podem dir que el 
cabirol ha obert les portes a la caça major per a 
moltes persones. Segurament, juntament amb el 
porc senglar, el cabirol serà l’espècie dominant en 
l’activitat cinegètica catalana del futur. 
El cérvol, a Catalunya, és d’origen pirenaic, excepte 
en algunes finques i en la reserva de Boumort, on 
van criar cérvols espanyols. En general, la seva 
densitat encara és baixa, però hi ha una tendència 
a l’alça i la seva qualitat és bona. No obstant això, 
a Boumort, malgrat l’èxit dels seus inicis i el fet 
que, més endavant, es van donar cérvols de més 
dos-cents punts i trofeus extraordinaris, durant els 
darrers anys, s’ha notat una davallada important i 
potser s’hauria de fer un esforç per millorar-ne la 
població. En resum, podríem dir que el cérvol té 
una població menor que altres espècies, però que 
el seu futur sembla positiu.
 
Finalment, cal reconèixer que la daina i altres ani-
mals de caça major són poc representatius i que els 
caçadors amb prou feines s’hi dediquen. Quant a la 
caça menor, la seva situació actual i a llarg termini 
no sembla gaire bona. Per exemple, les planes de 
la part central de Lleida i de Tarragona pateixen una 
gran pressió per part de l’agricultura i de diverses 
activitats humanes, de manera que la quantitat de 
perdius salvatges ha disminuït extraordinàriament. 
El conill tampoc ho té millor perquè, malgrat les 
vacunes i les mesures adoptades, no s’ha recupe-
rat de les epidèmies. Per desgràcia, la grandesa i 
l’alegria amb què podem parlar de la caça major a 
Catalunya esdevé tristesa en tractar la caça menor. 

“Tenim confiança en què s’imposi la visió de 
la caça com a activitat lúdica, econòmica i 
de respecte mediambiental. L’opinió pública 
també pot incidir positivament en el futur de 
la caça” 

Quins altres factors o tendències determinen 
l’activitat de la caça i els caçadors actual-
ment? Com creu que es desenvoluparan a 
mitjà i llarg termini?
 
La caça a Catalunya té un problema molt greu: l’opi-
nió pública. No tota, sinó la dels qui no estan ben 
informats, que, per desgràcia, són molts. La pobla-
ció que està en contra és, principalment, d’àmbit 
urbà, i imagina que matar un animal és gairebé un 
crim. En canvi, en el medi rural, es coneix i es viu 
aquesta realitat. Per això, els caçadors desitjaríem 
que la gent tingués un millor coneixement sobre 
les nostres activitats. A favor nostre, tenim que la 
Unió Europea ha reconegut la utilitat de la caça per 
mantenir ecosistemes sostenibles. Tenim confian-
ça en què, amb aquesta mena de suports, a llarg 
termini, s’imposi la visió de la caça com a activitat 
lúdica, econòmica i de respecte mediambiental. 
L’opinió pública també pot incidir positivament en 
el futur de la caça.

Juan Luis Oliva de Suelves Cazurro és 

diplomat en arqueologia hispànica, en-

ginyer industrial, empresari de la cons-

trucció i també un apassionat de la ci-

negètica, especialment de la caça major 

i d’alta muntanya. Aquesta activitat l’ha 

portat a cercar les millors peces en els 

cinc continents i a escriure en diversos 

llibres les seves experiències, entre els 

quals destaca “La técnica de la caza de 

montaña”, premiat pel Consell Interna-

cional de la Caça, a Berlín, l’any 2000. 

Actualment, també ocupa el càrrec de 

president de la Comissió de Catalunya 

d’Homologació de Trofeus de Caça, cà-

rrec que també va exercir en l’organisme 

espanyol a Madrid. 

“LA SITUACIÓ DE LA CAçA MAJOR A CATALUNyA, EN GENERAL, 
éS MOLT BONA” 

Juan Luis Oliva de Suelves Cazurro 
President de la Comissió de Catalunya 
d’Homologació de Trofeus de Caça L’entRevista
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Com a caçador expert, ens podria fer un breu 
resum de la situació actual de les poblacions 
de fauna salvatge cinegètica al nostre terri-
tori?
 
Gràcies a la meva afició, i a més de trenta anys al 
capdavant de càrrecs oficials relacionats amb la 
caça, he acumulat certa experiència. No obstant 
això, he de dir que els meus coneixements són 
molts més amplis i tècnics en la caça major que 
en la menor, en què sóc més aviat un aficionat.
 
Al meu entendre, la situació de la caça major a 
Catalunya, en general, és molt bona. Majoritària-
ment, tot i les diferències que hi pugui haver entre 
els diferents territoris de muntanya o pla, està co-
rrectament gestionada. Fins i tot m’atreviria a dir 
que, probablement, avui hi ha més animals de caça 
major que mai a la seva història. Les poblacions no 
han parat de créixer, i això evidencia cert benestar.

Per concretar per espècies, començaré per la cabra 
hispànica. Es tracta d’un animal molt important i 
ben valorat per caçadors d’arreu del món. La seva 
situació està controlada i la quantitat d’exemplars 
existent és la justa, és a dir, es correspon amb la 
superfície i la quantitat d’aliment que necessiten. 
De tota manera, cal dir que, a la reserva dels Ports 
de Tortosa-Beseit, d’on provenen bona part de les 
poblacions de cabra salvatge catalana, seria molt 
convenient que es plantessin grans per millorar-ne 

l’alimentació i, per tant, l’estat de salut. És una opi-
nió força estesa que, en els darrers anys, la qualitat 
ha baixat per manca de menjar en aquesta zona. 
Contràriament, en les àrees privades de caça que hi 
ha al voltant de la reserva, la densitat de la població 
és menor i gaudeixen de més quantitat i varietat 
de menjar, de manera que els animals estan en 
millors condicions.
 
Després, tenim l’isard, que també ha estat present 
a Catalunya des de temps antics, però que ara 
està amenaçat per una epidèmia vírica important, 
especialment a la reserva del Cadí i l’Alt Pallars. Pel 
que sembla, l’Administració està intentant controlar 
la malaltia i crec que ho està aconseguint, tot i que 
les dades persisteixen. Un problema diferent és el 
que té la reserva de Freser-Setcases, on s’ha dut 
a terme una gestió tan brillant que hi ha un excés 
de població que pot derivar en un deteriorament 
del seu benestar i, fins i tot, de la seva salut; per 
exemple, pot causar més casos de contagi. Per 
pal·liar aquest problema, s’han fet uns plans de 
reducció de la població mitjançant caces selec-
tives. En aquests casos, els caçadors desitgem i 
demanem que puguem ser nosaltres qui les duem 
a terme, perquè també s’ha pretès que les fessin 
els guardes, i fins i tot així ha succeït. Pensem que, 
si es dóna una opció al caçador, no només s’acon-
tenta el col·lectiu, sinó que es genera una activitat 
econòmica. Tot i així, i malgrat aquests dos proble-
mes, crec que l’isard està correctament gestionat.
 
Quant al senglar, la població ha crescut tant que, 
en alguns llocs, gairebé s’ha convertit en una plaga, 
com en algunes zones de Girona o en la zona de 
Collserola a Barcelona. A més, en àrees de Girona 
també s’ha creuat amb porc domèstic, la qual cosa 
pot desembocar en alguns problemes biològics, 
cinegètics o d’una altra índole. Tot això ha estat 
propiciat per l’abandonament dels boscos i dels 
terrenys de cultiu adjacents, on el senglar s’ha 
apropiat de les terres. Malgrat tot, des d’un punt 
de vista cinegètic, ha estat bo, perquè moltes de 
les antigues colles que caçaven conills, en veure 
que escassejava, s’han passat a la caça del senglar. 
Per aquest motiu, avui, en els pobles es caça més 
el senglar que el conill. 

“Segurament, juntament amb el porc senglar, 
el cabirol serà l’espècie dominant en l’activitat 
cinegètica catalana del futur” 

Ara passem al cabirol, l’èxit del qual ha estat una 
sorpresa. La població autòctona es va extingir ja 
fa temps i es va reintroduir a Catalunya gràcies als 
exemplars que creuaven els Pirineus i als exemplars 
que va comprar la Generalitat a les landes franceses 
per als territoris que no eren pirenaics. 

Actualment, gaudeix d’un creixement evident i té 
un gran futur, ja que és més accessible i menys car 

de caçar que la cabra. Per això, podem dir que el 
cabirol ha obert les portes a la caça major per a 
moltes persones. Segurament, juntament amb el 
porc senglar, el cabirol serà l’espècie dominant en 
l’activitat cinegètica catalana del futur. 
El cérvol, a Catalunya, és d’origen pirenaic, excepte 
en algunes finques i en la reserva de Boumort, on 
van criar cérvols espanyols. En general, la seva 
densitat encara és baixa, però hi ha una tendència 
a l’alça i la seva qualitat és bona. No obstant això, 
a Boumort, malgrat l’èxit dels seus inicis i el fet 
que, més endavant, es van donar cérvols de més 
dos-cents punts i trofeus extraordinaris, durant els 
darrers anys, s’ha notat una davallada important i 
potser s’hauria de fer un esforç per millorar-ne la 
població. En resum, podríem dir que el cérvol té 
una població menor que altres espècies, però que 
el seu futur sembla positiu.
 
Finalment, cal reconèixer que la daina i altres ani-
mals de caça major són poc representatius i que els 
caçadors amb prou feines s’hi dediquen. Quant a la 
caça menor, la seva situació actual i a llarg termini 
no sembla gaire bona. Per exemple, les planes de 
la part central de Lleida i de Tarragona pateixen una 
gran pressió per part de l’agricultura i de diverses 
activitats humanes, de manera que la quantitat de 
perdius salvatges ha disminuït extraordinàriament. 
El conill tampoc ho té millor perquè, malgrat les 
vacunes i les mesures adoptades, no s’ha recupe-
rat de les epidèmies. Per desgràcia, la grandesa i 
l’alegria amb què podem parlar de la caça major a 
Catalunya esdevé tristesa en tractar la caça menor. 

“Tenim confiança en què s’imposi la visió de 
la caça com a activitat lúdica, econòmica i 
de respecte mediambiental. L’opinió pública 
també pot incidir positivament en el futur de 
la caça” 

Quins altres factors o tendències determinen 
l’activitat de la caça i els caçadors actual-
ment? Com creu que es desenvoluparan a 
mitjà i llarg termini?
 
La caça a Catalunya té un problema molt greu: l’opi-
nió pública. No tota, sinó la dels qui no estan ben 
informats, que, per desgràcia, són molts. La pobla-
ció que està en contra és, principalment, d’àmbit 
urbà, i imagina que matar un animal és gairebé un 
crim. En canvi, en el medi rural, es coneix i es viu 
aquesta realitat. Per això, els caçadors desitjaríem 
que la gent tingués un millor coneixement sobre 
les nostres activitats. A favor nostre, tenim que la 
Unió Europea ha reconegut la utilitat de la caça per 
mantenir ecosistemes sostenibles. Tenim confian-
ça en què, amb aquesta mena de suports, a llarg 
termini, s’imposi la visió de la caça com a activitat 
lúdica, econòmica i de respecte mediambiental. 
L’opinió pública també pot incidir positivament en 
el futur de la caça.
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i d’alta muntanya. Aquesta activitat l’ha 

portat a cercar les millors peces en els 

cinc continents i a escriure en diversos 

llibres les seves experiències, entre els 

quals destaca “La técnica de la caza de 

montaña”, premiat pel Consell Interna-

cional de la Caça, a Berlín, l’any 2000. 

Actualment, també ocupa el càrrec de 

president de la Comissió de Catalunya 

d’Homologació de Trofeus de Caça, cà-

rrec que també va exercir en l’organisme 

espanyol a Madrid. 
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El cultiu del panís a la Conca de l’Ebre ha sofert 
una important intensificació en els darrers anys, 
i Catalunya no n’ha estat pas una excepció. El 
cultiu s’ha consolidat com una opció prioritària en 
els cultius de primavera en els regadius de Lleida 
i en el litoral de Girona, tant en primera com en 
segona collita, si es dóna el cas, i sempre que les 
reserves hídriques ho permetin. Agronòmicament 
és un cultiu força exigent. Han de convergir tot 
un seguit de factors per a garantir uns resultats 
favorables, començant per una climatologia adient 
i acabant amb un maneig adequat.

La campanya 2011 s’ha caracteritzat com a molt 
favorable des del punt de vista productiu, i s’ha 
confirmat la tendència a l’alça de preus que es 
va iniciar el 2010. La superfície de conreu s’ha 
incrementat, apropant-se a les 40.000 Ha sem-
brades. Aquesta superfície oscil·la en el temps i ve 
determinada bàsicament per les expectatives en 
relació a la disponibilitat hídrica i a la situació dels 
mercats. Cal destacar que en la actualitat més del 
50 % d’aquesta superfície es correspon a varietats 
modificades genèticament amb un esdeveniment 
que aporta resistència als barrinadors.

L’aigua és un factor limitant en la pràctica totalitat 
del cicle de cultiu del panís però, a més a més, 
porta associada una important despesa eco-
nòmica des del moment de la sembra fins a la 
seva recol·lecció. La fertilització, el control de les 
males herbes i els tractaments fitosanitaris també 
són determinants. Cal racionalitzar al màxim tots 

els ímputs per assolir una rendibilitat òptima. Els 
agricultors ho saben, es tracta d’un cultiu força 
tecnificat, on els errors es paguen cars.

El panís és un cultiu extremadament demandant 
pel que fa a nutrients, constituint la fertilització 
una part molt significativa de les despeses, és 
per aquest motiu que una optimització de la fer-
tilització contribueix a reduir considerablement 
els costos. En aquest sentit i dins d’una política 
més àmplia del Departament d’optimitzar la fer-
tilització, s’ha posat en marxa el Pla de Millora 
de la Fertilització Nitrogenada a les Terres de 
Ponent, que junt amb els que ja es duen a terme 
a les Terres de Girona, Osona i Vallès, ofereix 
als tècnics i pagesos el suport per una millor 
fertilització, orientada especialment a la vessant 
organomineral, traient partit d’uns recursos de 
nutrients abundants al nostre país i que reque-
reixen una optimització en el seu ús. Això ha de 
tenir un doble benefici per a pagesos i ramaders, 
econòmic i ambiental.

Diverses empreses, entre les quals alguna de ca-
talana, tenen en marxa programes de millora en 
panís. El resultat és la contínua sortida al mercat 
de noves varietats, que han permès una important 
evolució del cultiu. Des de l’Administració vetllem 
per la qualitat de les llavors que es produeixen i 
que es comercialitzen a Catalunya, garantint que 
s’ajusten als requisits establerts en la normativa 
que afecta la seva certificació.

En aquest Dossier Tècnic, des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, volem 
aportar una eina que faciliti la presa de decisions en 
el moment de l’elecció del material vegetal. Som 
conscients de la importància que té la utilització 
de les varietats que s’adapten millor a cada zona 
productiva, és per això que presentem els resultats 
dels assajos d’avaluació que ha realitzat l’IRTA al 
Poal (Pla d’Urgell) i a la Tallada d’Empordà (Baix 
Empordà) durant la campanya 2011. Esperem que 
siguin del vostre interès.
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01 Resum de la campanya 2011

01.01 Superfície

La superfície de blat de moro a Catalunya de la 

campanya 2011 ha estat de 37.283 ha (Servei 

de Producció Agrícola del DAAM, 2011). Aques-

ta ha representat un increment de 3.631 ha res-

pecte a l’any 2010, però encara ha estat inferior 

a les més de 40.000 ha que s’havien sembrat 

durant les campanyes 2003, 2004 o 2008 (fi-

gura 1). El cultiu s’ha localitzat majoritàriament 

a les comarques lleidatanes i gironines, amb un 

72 i un 23 % de les hectàrees, respectivament 

(figura 2). 

03

Foto 1. Parcel·la experimental de blat de moro a la zona dels regadius de Lleida. Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A gRA
Resultats de l’expeRiMentació a catalunya

Figura 1. Evolució de la superfície de blat de moro total (convencional i modificat genèticament) i modificat genèticament a Catalu-
nya entre els anys 2003 i 2011 (font: Elaboració pròpia a partir de dades DAAM).
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El cultiu del panís a la Conca de l’Ebre ha sofert 
una important intensificació en els darrers anys, 
i Catalunya no n’ha estat pas una excepció. El 
cultiu s’ha consolidat com una opció prioritària en 
els cultius de primavera en els regadius de Lleida 
i en el litoral de Girona, tant en primera com en 
segona collita, si es dóna el cas, i sempre que les 
reserves hídriques ho permetin. Agronòmicament 
és un cultiu força exigent. Han de convergir tot 
un seguit de factors per a garantir uns resultats 
favorables, començant per una climatologia adient 
i acabant amb un maneig adequat.

La campanya 2011 s’ha caracteritzat com a molt 
favorable des del punt de vista productiu, i s’ha 
confirmat la tendència a l’alça de preus que es 
va iniciar el 2010. La superfície de conreu s’ha 
incrementat, apropant-se a les 40.000 Ha sem-
brades. Aquesta superfície oscil·la en el temps i ve 
determinada bàsicament per les expectatives en 
relació a la disponibilitat hídrica i a la situació dels 
mercats. Cal destacar que en la actualitat més del 
50 % d’aquesta superfície es correspon a varietats 
modificades genèticament amb un esdeveniment 
que aporta resistència als barrinadors.

L’aigua és un factor limitant en la pràctica totalitat 
del cicle de cultiu del panís però, a més a més, 
porta associada una important despesa eco-
nòmica des del moment de la sembra fins a la 
seva recol·lecció. La fertilització, el control de les 
males herbes i els tractaments fitosanitaris també 
són determinants. Cal racionalitzar al màxim tots 

els ímputs per assolir una rendibilitat òptima. Els 
agricultors ho saben, es tracta d’un cultiu força 
tecnificat, on els errors es paguen cars.

El panís és un cultiu extremadament demandant 
pel que fa a nutrients, constituint la fertilització 
una part molt significativa de les despeses, és 
per aquest motiu que una optimització de la fer-
tilització contribueix a reduir considerablement 
els costos. En aquest sentit i dins d’una política 
més àmplia del Departament d’optimitzar la fer-
tilització, s’ha posat en marxa el Pla de Millora 
de la Fertilització Nitrogenada a les Terres de 
Ponent, que junt amb els que ja es duen a terme 
a les Terres de Girona, Osona i Vallès, ofereix 
als tècnics i pagesos el suport per una millor 
fertilització, orientada especialment a la vessant 
organomineral, traient partit d’uns recursos de 
nutrients abundants al nostre país i que reque-
reixen una optimització en el seu ús. Això ha de 
tenir un doble benefici per a pagesos i ramaders, 
econòmic i ambiental.

Diverses empreses, entre les quals alguna de ca-
talana, tenen en marxa programes de millora en 
panís. El resultat és la contínua sortida al mercat 
de noves varietats, que han permès una important 
evolució del cultiu. Des de l’Administració vetllem 
per la qualitat de les llavors que es produeixen i 
que es comercialitzen a Catalunya, garantint que 
s’ajusten als requisits establerts en la normativa 
que afecta la seva certificació.

En aquest Dossier Tècnic, des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, volem 
aportar una eina que faciliti la presa de decisions en 
el moment de l’elecció del material vegetal. Som 
conscients de la importància que té la utilització 
de les varietats que s’adapten millor a cada zona 
productiva, és per això que presentem els resultats 
dels assajos d’avaluació que ha realitzat l’IRTA al 
Poal (Pla d’Urgell) i a la Tallada d’Empordà (Baix 
Empordà) durant la campanya 2011. Esperem que 
siguin del vostre interès.
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01 Resum de la campanya 2011

01.01 Superfície

La superfície de blat de moro a Catalunya de la 

campanya 2011 ha estat de 37.283 ha (Servei 

de Producció Agrícola del DAAM, 2011). Aques-

ta ha representat un increment de 3.631 ha res-

pecte a l’any 2010, però encara ha estat inferior 

a les més de 40.000 ha que s’havien sembrat 

durant les campanyes 2003, 2004 o 2008 (fi-

gura 1). El cultiu s’ha localitzat majoritàriament 

a les comarques lleidatanes i gironines, amb un 

72 i un 23 % de les hectàrees, respectivament 

(figura 2). 

03

Foto 1. Parcel·la experimental de blat de moro a la zona dels regadius de Lleida. Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A gRA
Resultats de l’expeRiMentació a catalunya

Figura 1. Evolució de la superfície de blat de moro total (convencional i modificat genèticament) i modificat genèticament a Catalu-
nya entre els anys 2003 i 2011 (font: Elaboració pròpia a partir de dades DAAM).
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Més de la meitat de la superfície (56 %), s’ha 

sembrat amb varietats modificades genètica-

ment (MG) derivades del MON 810, que és 

l’única modificació autoritzada a Catalunya pel 

seu cultiu. Aquest percentatge ha significat un 

lleuger increment respecte a les campanyes 

anteriors. Les comarques de Lleida han estat 

les que han presentat una superfície més gran 

de blat de moro transgènic (61 %), seguides 

per les gironines (51 %). Les comarques que 

han tingut una proporció més gran de blat de 

moro modificat genèticament han estat les que 

són tradicionalment més afectades pels barri-

nadors del blat de moro (Sesamia nonagrioides 

Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn.), que es localitzen al 

litoral de Girona i als regadius de Lleida: el Baix 

Empordà (73 %), el Segrià (71 %), l’Alt Empordà 

(68 %), el Pla d’Urgell (67 %) i les Garrigues 

(63 %). Les varietats modificades genèticament 

més cultivades han estat PR31N28, PR33Y72, 

DKC6667YG, PR33P67 i DKC6451YG, que han 

representat el 86 % de la superfície total culti-

vada d’híbrids transgènics (Servei de Producció 

Agrícola del DAAM, 2011). 

01.02 Climatologia

El règim tèrmic de la campanya 2011 s’ha ca-

racteritzat per unes temperatures més elevades 

del normal els mesos d’abril i maig i, al contrari, 

més baixes al juliol. La suma de temperatures 

mitjanes, anomenada també integral tèrmica, és 

un paràmetre utilitzat habitualment per analitzar 

el desenvolupament del cultiu del blat de moro. 

A les figures 3 i 4, es presenta l’evolució de la 

integral tèrmica de l’any 2011 i la mitjana dels 

darrers dotze anys (1990-2011), de les estaci-

ons agrometeorològiques de la Tallada d’Em-

pordà al litoral de Girona i d’el Poal als regadius 

de Lleida. Aquestes s’han calculat a partir de la 

suma de temperatures mitjanes diàries (mitjana 

entre la mínima i la màxima), de forma que la 
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Figura 2. Superfície de blat de moro convencional i modificat genèticament a Catalunya l’any 2011 per províncies (font: Elaboració 
pròpia a partir de dades DAAM).
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Figura 3. Integral tèrmica entre l’1 de març i el 30 de setembre de la campanya 2011 i mitjana dels anys 1990 a 2011, de la 
localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del METEOCAT).

Figura 4. Integral tèrmica entre l’1 de març i el 30 de setembre de la campanya 2011 i mitjana dels anys 1990 a 2011, de la 
localitat d’el Poal (el Pla d’Urgell) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del METEOCAT).
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temperatura màxima no s’ha considerat mai 

superior a 30 ºC i s’ha restat una temperatura 

base diària de 6 ºC. La integral tèrmica durant 

els primers estadis del blat de moro ha estat 

superior a la mitjana dels anys anteriors, i ha 

resultat un desenvolupament inicial més ràpid de 

les plantes. Després, les temperatures han estat 

més baixes que les normals al mes de juliol, i han 

coincidit amb el moment de la floració i amb els 

dies posteriors, la qual cosa ha fet disminuir els 

valors de la integral tèrmica. A les comarques 

gironines, s’ha arribat a la maduresa fisiològica 

en dates similars a altres campanyes, però no 

s’han modificat de manera significativa les da-

tes de recol·lecció. A les comarques lleidatanes, 

les temperatures més altes de la segona meitat 

d’agost han permès un cert avançament de la 

data de recol·lecció. 

La pluviometria de la campanya s’ha caracte-

ritzat per un mes de juliol amb precipitacions 

superiors a les normals a les comarques del 

litoral de Girona (100,7 L/m2 a l’estació agro-

meteorològica de la Tallada d’Empordà –el 

Baix Empordà), fet que ha permès disminuir les 

aportacions d’aigua en algunes parcel·les. En 

aquestes comarques no s’han enregistrat dies 

amb vents forts fins a primers d’octubre, quan 

ja s’havia recollit la major part del blat de moro. 

01.03 Preu percebut per l’agricultor

Un dels trets destacables d’aquesta darrera 

campanya ha estat el preu que l’agricultor ha 

percebut per la venda de la collita. El preu mitjà 

dels mesos de setembre a desembre ha estat de 

211,9 €/t, que es pot considerar un valor atractiu 

des del punt de vista del productor (figura 5). 

Si a més, es té en compte que els rendiments 

obtinguts han estat elevats en general, es pot 

concloure que ha estat ‘un bon any de blat de 

moro’. 

Tot i això, s’ha observat un increment destacable 

dels costos d’algunes matèries primeres com 

el gasoil i els fertilitzants, entre altres. Així, per 

exemple, el preu del mes de maig de la urea 

46 % ha estat de 0,43 €/kg, que representa un 

increment de 0,08 €/kg respecte a l’any 2010 

i de 0,17 €/kg, en comparació amb el 2005 

(DAAM, 2011).

02 Resultats de l’experimentació 
en varietats

En la campanya 2011 s’han realitzat dos assaigs 

d’avaluació de varietats de blat de moro a les 

05

Foto 2. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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Figura 5. Preu mitjà que l’agricultor ha percebut per la venda de gra de blat de moro entre els mesos de setembre a desembre 
dels anys 2005 a 2011 (elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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Més de la meitat de la superfície (56 %), s’ha 

sembrat amb varietats modificades genètica-

ment (MG) derivades del MON 810, que és 

l’única modificació autoritzada a Catalunya pel 

seu cultiu. Aquest percentatge ha significat un 

lleuger increment respecte a les campanyes 

anteriors. Les comarques de Lleida han estat 

les que han presentat una superfície més gran 

de blat de moro transgènic (61 %), seguides 

per les gironines (51 %). Les comarques que 

han tingut una proporció més gran de blat de 

moro modificat genèticament han estat les que 

són tradicionalment més afectades pels barri-

nadors del blat de moro (Sesamia nonagrioides 

Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn.), que es localitzen al 

litoral de Girona i als regadius de Lleida: el Baix 

Empordà (73 %), el Segrià (71 %), l’Alt Empordà 

(68 %), el Pla d’Urgell (67 %) i les Garrigues 

(63 %). Les varietats modificades genèticament 

més cultivades han estat PR31N28, PR33Y72, 

DKC6667YG, PR33P67 i DKC6451YG, que han 

representat el 86 % de la superfície total culti-

vada d’híbrids transgènics (Servei de Producció 

Agrícola del DAAM, 2011). 

01.02 Climatologia

El règim tèrmic de la campanya 2011 s’ha ca-

racteritzat per unes temperatures més elevades 

del normal els mesos d’abril i maig i, al contrari, 

més baixes al juliol. La suma de temperatures 

mitjanes, anomenada també integral tèrmica, és 

un paràmetre utilitzat habitualment per analitzar 

el desenvolupament del cultiu del blat de moro. 

A les figures 3 i 4, es presenta l’evolució de la 

integral tèrmica de l’any 2011 i la mitjana dels 

darrers dotze anys (1990-2011), de les estaci-

ons agrometeorològiques de la Tallada d’Em-

pordà al litoral de Girona i d’el Poal als regadius 

de Lleida. Aquestes s’han calculat a partir de la 

suma de temperatures mitjanes diàries (mitjana 

entre la mínima i la màxima), de forma que la 
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Figura 2. Superfície de blat de moro convencional i modificat genèticament a Catalunya l’any 2011 per províncies (font: Elaboració 
pròpia a partir de dades DAAM).
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Figura 3. Integral tèrmica entre l’1 de març i el 30 de setembre de la campanya 2011 i mitjana dels anys 1990 a 2011, de la 
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Figura 4. Integral tèrmica entre l’1 de març i el 30 de setembre de la campanya 2011 i mitjana dels anys 1990 a 2011, de la 
localitat d’el Poal (el Pla d’Urgell) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del METEOCAT).
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temperatura màxima no s’ha considerat mai 

superior a 30 ºC i s’ha restat una temperatura 

base diària de 6 ºC. La integral tèrmica durant 

els primers estadis del blat de moro ha estat 

superior a la mitjana dels anys anteriors, i ha 

resultat un desenvolupament inicial més ràpid de 

les plantes. Després, les temperatures han estat 

més baixes que les normals al mes de juliol, i han 

coincidit amb el moment de la floració i amb els 

dies posteriors, la qual cosa ha fet disminuir els 

valors de la integral tèrmica. A les comarques 

gironines, s’ha arribat a la maduresa fisiològica 

en dates similars a altres campanyes, però no 

s’han modificat de manera significativa les da-

tes de recol·lecció. A les comarques lleidatanes, 

les temperatures més altes de la segona meitat 

d’agost han permès un cert avançament de la 

data de recol·lecció. 

La pluviometria de la campanya s’ha caracte-

ritzat per un mes de juliol amb precipitacions 

superiors a les normals a les comarques del 

litoral de Girona (100,7 L/m2 a l’estació agro-

meteorològica de la Tallada d’Empordà –el 

Baix Empordà), fet que ha permès disminuir les 

aportacions d’aigua en algunes parcel·les. En 

aquestes comarques no s’han enregistrat dies 

amb vents forts fins a primers d’octubre, quan 

ja s’havia recollit la major part del blat de moro. 

01.03 Preu percebut per l’agricultor

Un dels trets destacables d’aquesta darrera 

campanya ha estat el preu que l’agricultor ha 

percebut per la venda de la collita. El preu mitjà 

dels mesos de setembre a desembre ha estat de 

211,9 €/t, que es pot considerar un valor atractiu 

des del punt de vista del productor (figura 5). 

Si a més, es té en compte que els rendiments 

obtinguts han estat elevats en general, es pot 

concloure que ha estat ‘un bon any de blat de 

moro’. 

Tot i això, s’ha observat un increment destacable 

dels costos d’algunes matèries primeres com 

el gasoil i els fertilitzants, entre altres. Així, per 

exemple, el preu del mes de maig de la urea 

46 % ha estat de 0,43 €/kg, que representa un 

increment de 0,08 €/kg respecte a l’any 2010 

i de 0,17 €/kg, en comparació amb el 2005 

(DAAM, 2011).

02 Resultats de l’experimentació 
en varietats

En la campanya 2011 s’han realitzat dos assaigs 

d’avaluació de varietats de blat de moro a les 

05

Foto 2. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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Figura 5. Preu mitjà que l’agricultor ha percebut per la venda de gra de blat de moro entre els mesos de setembre a desembre 
dels anys 2005 a 2011 (elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).

DT54.indd   5 02/12/13   11:14

107



DOSSIERN54

DOSSIERTÈCNIC

dues zones productores principals, el litoral de 

Girona a la localitat de la Tallada d’Empordà (el 

Baix Empordà) i els regadius de Lleida al Poal 

(el Pla d’Urgell). S’han avaluat majoritàriament 

varietats de cicles FAO 700 i 600, tant conven-

cionals com modificades genèticament amb la 

modificació MON 810. El nombre de varietats ha 

estat lleugerament superior a cinquanta en cada 

un dels assaigs. Aquests s’han fet en parcel·la 

petita (8 m de llarg per 3 m d’amplada - 4 files 

separades 0,75 m), amb tres o quatre repetici-

ons per varietat. La data de sembra ha estat a 

començaments d’abril i la recol·lecció s’ha efec-

tuat entre finals de setembre i començaments 

d’octubre. La densitat aproximada de sembra 

ha estat de 80.000 llavors/ha.

02.01 Producció de gra

02.01.01 Zona del litoral de Girona

A la figura 6 es poden observar els índexs pro-

ductius mitjans respecte al testimoni ELEONO-

RA de les varietats de blat de moro assajades 

els quatre, tres i dos darrers anys. Els resultats 

de quatre anys incorporen un major nombre 

d’assaigs, que permet una separació més efi-

cient de les varietats en funció de la seva pro-

ductivitat. Així, per exemple, algunes que s’han 

assajat només dos anys i formen part del grup 

més productiu, és possible que, quan s’hagin 

avaluat un o dos anys més, ja no estiguin entre 

les que presentin els rendiments més grans.

Entre les varietats que s’han assajat un mínim 

de quatre anys, PR33Y74, PR32W86, HE-

LEN Bt, GUADIANA, DKC6450, PR31N28, 

DKC6451YG, SANCIA, PR33P67, DKC6666 i 

HELEN han format el grup amb rendiments més 

elevats, sense diferències significatives entre 

elles. D’aquestes, les sis primeres han superat 

de manera notable les produccions de la varietat 

testimoni ELEONORA. La majoria són híbrids de 

cicle 700, tret de PR33Y74, SANCIA i PR33P67, 

que són de cicle 600.

Amb només tres anys d’assaig, cal considerar 

també el comportament productiu de PR32T16, 

PR32G49, ANTISS, PR32T83, LG 37.11YG, 

DKC6667YG i CARELLA, que tenen un potenci-

al similar entre elles i que no difereixen significa-

tivament de les varietats que s’havien destacat 

en quatre anys d’assaig. 

Cal utilitzar els resultats de dos anys d’assaig 

amb precaucions més grans. No obstant això, 

suggereixen algunes varietats que, de confir-

mar-se en futurs anys, poden ser interessants 

per als productors: PR33Y72, PR32B41, LG 

36.27, NOAH i KORIMBOS, entre d’altres.

Algunes de les varietats que s’han destacat 

anteriorment són transgèniques derivades del 

MON 810: HELEN Bt, PR31N28, DKC6451YG, 

PR33P67, PR32G49, LG 37.11YG, DKC6667YG 

i PR33Y72. 

02.01.02 Zona dels regadius de Lleida

Els resultats de producció de les varietats as-

sajades en aquesta zona es poden observar a 

la figura 7.

Els híbrids, PR31N28, DKC6666, DKC6677, 

PR33Y74, DKC6450, HELEN Bt, DKC6451YG, 

06

Foto 3. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

Les varietats que formen 

part del grup més productiu, 

després de quatre anys d’assaig 

al litoral de Girona, són: 

PR33Y74, PR32W86, HELEN 

Bt, GUADIANA, DKC6450, 

PR31N28, DKC6451YG, 

SANCIA, PR33P67, 

DKC6666 i HELEN.

Foto 4. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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dues zones productores principals, el litoral de 

Girona a la localitat de la Tallada d’Empordà (el 

Baix Empordà) i els regadius de Lleida al Poal 

(el Pla d’Urgell). S’han avaluat majoritàriament 

varietats de cicles FAO 700 i 600, tant conven-

cionals com modificades genèticament amb la 

modificació MON 810. El nombre de varietats ha 

estat lleugerament superior a cinquanta en cada 

un dels assaigs. Aquests s’han fet en parcel·la 

petita (8 m de llarg per 3 m d’amplada - 4 files 

separades 0,75 m), amb tres o quatre repetici-

ons per varietat. La data de sembra ha estat a 

començaments d’abril i la recol·lecció s’ha efec-

tuat entre finals de setembre i començaments 

d’octubre. La densitat aproximada de sembra 

ha estat de 80.000 llavors/ha.

02.01 Producció de gra

02.01.01 Zona del litoral de Girona

A la figura 6 es poden observar els índexs pro-

ductius mitjans respecte al testimoni ELEONO-

RA de les varietats de blat de moro assajades 

els quatre, tres i dos darrers anys. Els resultats 

de quatre anys incorporen un major nombre 

d’assaigs, que permet una separació més efi-

cient de les varietats en funció de la seva pro-

ductivitat. Així, per exemple, algunes que s’han 

assajat només dos anys i formen part del grup 

més productiu, és possible que, quan s’hagin 

avaluat un o dos anys més, ja no estiguin entre 

les que presentin els rendiments més grans.

Entre les varietats que s’han assajat un mínim 

de quatre anys, PR33Y74, PR32W86, HE-

LEN Bt, GUADIANA, DKC6450, PR31N28, 

DKC6451YG, SANCIA, PR33P67, DKC6666 i 

HELEN han format el grup amb rendiments més 

elevats, sense diferències significatives entre 

elles. D’aquestes, les sis primeres han superat 

de manera notable les produccions de la varietat 

testimoni ELEONORA. La majoria són híbrids de 

cicle 700, tret de PR33Y74, SANCIA i PR33P67, 

que són de cicle 600.

Amb només tres anys d’assaig, cal considerar 

també el comportament productiu de PR32T16, 

PR32G49, ANTISS, PR32T83, LG 37.11YG, 

DKC6667YG i CARELLA, que tenen un potenci-

al similar entre elles i que no difereixen significa-

tivament de les varietats que s’havien destacat 

en quatre anys d’assaig. 

Cal utilitzar els resultats de dos anys d’assaig 

amb precaucions més grans. No obstant això, 

suggereixen algunes varietats que, de confir-

mar-se en futurs anys, poden ser interessants 

per als productors: PR33Y72, PR32B41, LG 

36.27, NOAH i KORIMBOS, entre d’altres.

Algunes de les varietats que s’han destacat 

anteriorment són transgèniques derivades del 

MON 810: HELEN Bt, PR31N28, DKC6451YG, 

PR33P67, PR32G49, LG 37.11YG, DKC6667YG 

i PR33Y72. 

02.01.02 Zona dels regadius de Lleida

Els resultats de producció de les varietats as-

sajades en aquesta zona es poden observar a 

la figura 7.

Els híbrids, PR31N28, DKC6666, DKC6677, 

PR33Y74, DKC6450, HELEN Bt, DKC6451YG, 

06

Foto 3. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

Les varietats que formen 

part del grup més productiu, 

després de quatre anys d’assaig 

al litoral de Girona, són: 

PR33Y74, PR32W86, HELEN 

Bt, GUADIANA, DKC6450, 

PR31N28, DKC6451YG, 

SANCIA, PR33P67, 

DKC6666 i HELEN.

Foto 4. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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KERMESS, PR32W86 i KLIMT han format el 

grup més productiu amb quatre anys d’as-

saig, sense diferències significatives entre ells. 

D’aquests, només PR31N28 i DKC6666 han 

superat de manera notable els rendiments de 

la varietat testimoni ELEONORA, que ha estat 

la referència dels darrers anys. 

Entre les varietats que s’han assajat només tres 

anys, cal destacar la productivitat de PR32G49, 

DKC6667YG, ANTISS, PR32T83, LG 37.11YG i 

PR32T16, sense diferències significatives entre 

elles, ni tampoc amb les que formen el grup més 

productiu amb els resultats mitjans de quatre 

campanyes.   

Els resultats de dos anys d’assaig apun-

ten el possible interès d’alguns nous híbrids: 

PR33Y72, PR32B41, LG 36.27, entre altres. El 

comportament d’aquests s’ha de confirmar en 

properes campanyes. 

02.01.03 Adaptació varietal en funció de la zona

A la figura 8 es pot observar el rendiment mitjà 

dels anys 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i 

als regadius de Lleida de les varietats de blat de 

moro més productives. En general, s’ha obser-

vat un comportament similar d’aquestes en les 

dues zones, de forma que les que han presentat 

rendiments elevats en una, també estan entre 

les més productives en l’altra. Cal destacar la 

bona adaptació de PR33Y74, PR31N28, HELEN 

Bt i PR32G49, entre altres, a les dues comar-

ques agrícoles. 

09

Foto 5. Panotxes de blat de moro. Autor: IRTA Mas Badia.
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Figura 8. Rendiment mitjà (kg/ha al 14 % d’humitat) de les varietats de blat de moro assajades durant les campanyes 2009, 2010 i 
2011 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.

Les varietats que formen 

part del grup més productiu 

després de quatre anys 

d’assaig als regadius de Lleida 

són: PR31N28, DKC6666, 

DKC6677, PR33Y74, DKC6450, 

HELEN Bt, DKC6451YG, 

KERMESS, PR32W86 i KLIMT.
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KERMESS, PR32W86 i KLIMT han format el 

grup més productiu amb quatre anys d’as-

saig, sense diferències significatives entre ells. 

D’aquests, només PR31N28 i DKC6666 han 

superat de manera notable els rendiments de 

la varietat testimoni ELEONORA, que ha estat 

la referència dels darrers anys. 

Entre les varietats que s’han assajat només tres 

anys, cal destacar la productivitat de PR32G49, 

DKC6667YG, ANTISS, PR32T83, LG 37.11YG i 

PR32T16, sense diferències significatives entre 

elles, ni tampoc amb les que formen el grup més 

productiu amb els resultats mitjans de quatre 

campanyes.   

Els resultats de dos anys d’assaig apun-

ten el possible interès d’alguns nous híbrids: 

PR33Y72, PR32B41, LG 36.27, entre altres. El 

comportament d’aquests s’ha de confirmar en 

properes campanyes. 

02.01.03 Adaptació varietal en funció de la zona

A la figura 8 es pot observar el rendiment mitjà 

dels anys 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i 

als regadius de Lleida de les varietats de blat de 

moro més productives. En general, s’ha obser-

vat un comportament similar d’aquestes en les 

dues zones, de forma que les que han presentat 

rendiments elevats en una, també estan entre 

les més productives en l’altra. Cal destacar la 

bona adaptació de PR33Y74, PR31N28, HELEN 

Bt i PR32G49, entre altres, a les dues comar-

ques agrícoles. 
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02.02 Cicle

La data de floració femenina i de maduresa fisio-

lògica, que està relacionada normalment amb la 

humitat del gra en el moment de la collita, són 

bons indicadors del cicle d’una varietat. A la 

figura 9, es mostra la data de floració femenina 

respecte al testimoni ELEONORA i la humitat 

del gra mitjana de les tres darreres campanyes. 

No sempre s’ha observat una relació entre la 

data de floració i la humitat a collita. Entre els 

híbrids que han presentat les humitats del gra 

més elevades, n’hi ha tant de floració bastant 

tardana (CARELLA) com més precoç (HELEN 

Bt). Destaquen també PR32W86, PR33Y74 i 

PR33P67 amb una data de floració femenina 

bastant tardana, pròpia dels cicles 700 i, al con-

trari, una humitat a collita relativament baixa, 

més pròpia dels 600. KLIMT s’ha caracteritzat 

per una data de floració bastant precoç i una 

humitat a collita baixa.

La productivitat d’una varietat no està relacio-

nada necessàriament amb la humitat del gra en 

el moment de la collita. Les més interessants 

són les que mostren a la vegada un potencial 

elevat de producció i una humitat baixa durant 

la recol·lecció. A la figura 10 es pot observar el 

comportament dels híbrids respecte d’aquests 

dos paràmetres, a partir dels resultats mitjans 

de les tres darreres campanyes. Es pot observar 

que algunes varietats (PR33Y74 i PR32W86, 

entre altres) ajunten una capacitat de rendiment 

elevada i un contingut en humitat del gra bas-

tant baix. 

02.03 Altura

L’altura de la planta i, sobretot, la del nus d’in-

serció de la panotxa principal és un paràmetre 

morfològic rellevant, que està relacionat sovint 

amb la resistència al trencament de la canya 

abans de la recol·lecció. Aquest és un dels ac-

cidents més importants que poden afectar el 

blat de moro, principalment, en les zones amb 

vents més forts.  

La figura 11 mostra l’altura de la planta i del nus 

d’inserció de la panotxa principal de varietats 

assajades durant les tres darreres campanyes. 

Les que han mostrat unes majors altures han 

estat PR32W86, HELEN i GUADIANA, entre 

altres. D’aquestes, PR32W86 ha mostrat una 

sensibilitat al trencament de la canya, sobretot, 

en les zones amb atacs més elevats de barrina-

dors i de forts vents abans de la recol·lecció. En 

canvi, entre els híbrids més baixos, cal destacar 

Figura 9. Data de floració femenina (dies respecte a ELEONORA) i humitat del gra (%) de les varietats de blat de moro assajades 
durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.
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Figura 10. Índex productiu i humitat del gra de les varietats assajades durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona 
i als regadius de Lleida. 

Figura 11. Altura de la planta i del nus d’inserció de la panotxa principal de les varietats de blat de moro assajades durant les 
campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i al regadius de Lleida.
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PR32T16, PR32T83, ANTISS, DKC6451YG, i 

DKC6450, entre altres. Sorprèn la diferència 

d’altura entre la varietat MG HELEN Bt i la seva 

isogènica convencional HELEN. 

02.04 Resistència a plagues, malalties i 

accidents

Les varietats modificades genèticament deri-

vades del MON 810 ofereixen una resistència 

total als atacs dels barrinadors del blat de moro 

(Sesamia nonagrioides Lef. i Ostrinia nubilalis 

Hbn.). En situacions amb una forta pressió 

d’aquestes plagues, els híbrids modificats 

genèticament presenten habitualment rendi-

ments més elevats que els convencionals. En 

els assaigs realitzats els darrers anys, l’atac de 

barrinadors ha estat molt baix, de forma que la 

producció de les varietats transgèniques i de 

les seves isogèniques convencionals ha estat 

similar (figura12). En aquestes situacions, la ca-

pacitat de producció depèn més de la genètica 
Foto 6. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

Foto 7. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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Figura 12. Producció mitjana de varietats modificades genèticament i de les seves isogèniques convencionals, en funció del nivell 
d’atac de barrinadors del blat de moro a la Tallada d’Empordà.

La pressió dels atacs dels 

barrinadors del blat de moro 

(Sesamia nonagrioides Lef. 

i Ostrinia nubilalis Hbn.) 

ha estat menor en algunes 

de les zones productores 

tradicionalment afectades.
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02.02 Cicle

La data de floració femenina i de maduresa fisio-

lògica, que està relacionada normalment amb la 

humitat del gra en el moment de la collita, són 

bons indicadors del cicle d’una varietat. A la 

figura 9, es mostra la data de floració femenina 

respecte al testimoni ELEONORA i la humitat 

del gra mitjana de les tres darreres campanyes. 

No sempre s’ha observat una relació entre la 

data de floració i la humitat a collita. Entre els 

híbrids que han presentat les humitats del gra 

més elevades, n’hi ha tant de floració bastant 

tardana (CARELLA) com més precoç (HELEN 

Bt). Destaquen també PR32W86, PR33Y74 i 

PR33P67 amb una data de floració femenina 

bastant tardana, pròpia dels cicles 700 i, al con-

trari, una humitat a collita relativament baixa, 

més pròpia dels 600. KLIMT s’ha caracteritzat 

per una data de floració bastant precoç i una 

humitat a collita baixa.

La productivitat d’una varietat no està relacio-

nada necessàriament amb la humitat del gra en 

el moment de la collita. Les més interessants 

són les que mostren a la vegada un potencial 

elevat de producció i una humitat baixa durant 

la recol·lecció. A la figura 10 es pot observar el 

comportament dels híbrids respecte d’aquests 

dos paràmetres, a partir dels resultats mitjans 

de les tres darreres campanyes. Es pot observar 

que algunes varietats (PR33Y74 i PR32W86, 

entre altres) ajunten una capacitat de rendiment 

elevada i un contingut en humitat del gra bas-

tant baix. 

02.03 Altura

L’altura de la planta i, sobretot, la del nus d’in-

serció de la panotxa principal és un paràmetre 

morfològic rellevant, que està relacionat sovint 

amb la resistència al trencament de la canya 

abans de la recol·lecció. Aquest és un dels ac-

cidents més importants que poden afectar el 

blat de moro, principalment, en les zones amb 

vents més forts.  

La figura 11 mostra l’altura de la planta i del nus 

d’inserció de la panotxa principal de varietats 

assajades durant les tres darreres campanyes. 

Les que han mostrat unes majors altures han 

estat PR32W86, HELEN i GUADIANA, entre 

altres. D’aquestes, PR32W86 ha mostrat una 

sensibilitat al trencament de la canya, sobretot, 

en les zones amb atacs més elevats de barrina-

dors i de forts vents abans de la recol·lecció. En 

canvi, entre els híbrids més baixos, cal destacar 

Figura 9. Data de floració femenina (dies respecte a ELEONORA) i humitat del gra (%) de les varietats de blat de moro assajades 
durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.
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Figura 10. Índex productiu i humitat del gra de les varietats assajades durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona 
i als regadius de Lleida. 

Figura 11. Altura de la planta i del nus d’inserció de la panotxa principal de les varietats de blat de moro assajades durant les 
campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral de Girona i al regadius de Lleida.
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PR32T16, PR32T83, ANTISS, DKC6451YG, i 

DKC6450, entre altres. Sorprèn la diferència 

d’altura entre la varietat MG HELEN Bt i la seva 

isogènica convencional HELEN. 

02.04 Resistència a plagues, malalties i 

accidents

Les varietats modificades genèticament deri-

vades del MON 810 ofereixen una resistència 

total als atacs dels barrinadors del blat de moro 

(Sesamia nonagrioides Lef. i Ostrinia nubilalis 

Hbn.). En situacions amb una forta pressió 

d’aquestes plagues, els híbrids modificats 

genèticament presenten habitualment rendi-

ments més elevats que els convencionals. En 

els assaigs realitzats els darrers anys, l’atac de 

barrinadors ha estat molt baix, de forma que la 

producció de les varietats transgèniques i de 

les seves isogèniques convencionals ha estat 

similar (figura12). En aquestes situacions, la ca-

pacitat de producció depèn més de la genètica 
Foto 6. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.

Foto 7. Camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. Autor: IRTA Lleida.
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Figura 12. Producció mitjana de varietats modificades genèticament i de les seves isogèniques convencionals, en funció del nivell 
d’atac de barrinadors del blat de moro a la Tallada d’Empordà.

La pressió dels atacs dels 

barrinadors del blat de moro 

(Sesamia nonagrioides Lef. 

i Ostrinia nubilalis Hbn.) 

ha estat menor en algunes 

de les zones productores 

tradicionalment afectades.
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de cada híbrid que de la resistència a l’atac 

d’aquests insectes.

La baixa presència de barrinadors del blat de 

moro en els assaigs ha repercutit en una afec-

tació menor per podridures a la base de les tiges 

i, també, en un menor trencament de les canyes 

abans de la collita. A causa dels baixos valors 

que s’han obtingut dels dos paràmetres, no ha 

estat possible classificar de forma eficient les 

varietats, en funció de la seva susceptibilitat o 

sensibilitat.  

La susceptibilitat a virosis, principalment als mo-

saics (MRMV) i al nanisme (MRDV), és un dels 

paràmetres que cal considerar en el moment de 

l’elecció de l’híbrid, principalment en aquelles 

zones tradicionalment més afectades. Quan el 

nombre de plantes atacades és elevat, reper-

cuteix en una disminució molt important dels 

rendiments. Així i tot, aquests darrers anys, no 

s’han observat normalment atacs destacables 

en els assaigs i el patró de comportament de 

les varietats ha variat sovint, de manera que un 

mateix híbrid es pot haver comportat com més 

o menys tolerant, depenent de l’ambient. En 

aquestes condicions, és difícil assegurar que 

una varietat és tolerant, malgrat que se n’ob-

serven que estan més afectades habitualment. 

02.05 Pes específic del gra

A la figura 13, es poden observar les varietats 

que han mostrat una major densitat del gra i 

que, en conseqüència, han presentat un major 

pes en un volum determinat, com pot ésser, 

per exemple, la tremuja d’una recol·lectora de 

capacitat mitjana (8.000 L). Els valors més ele-

vats dels pesos específics s’han observat en 

PR33P67, PR32W86, PR32T16, PR33Y74, 

PR32G49, PR31N28, DKC6451YG i PR32T83, 

entre altres. 

03 Varietats en poques paraules

A continuació es mostren algunes de les carac-

terístiques més remarcables de les varietats que 

han format part, a la vegada, dels grups més 

productius al litoral de Girona i als regadius de 

Lleida, en quatre i tres anys d’assaig. Des d’un 

punt de vista productiu, amb els resultats ob-

tinguts en els assaigs, no es poden considerar 

diferents.

Foto 8. Reg per gravetat a l’assaig d’avaluació de varietats comercials de blat de moro del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. 
Autor: IRTA Lleida.

Foto 9. Aspecte del camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell) la segona setmana de setembre. Campanya 2011. 
Autor: IRTA Lleida.
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Figura 13. Quantitat de gra que cap en una tremuja d’una recol·lectora de 8.000 L de capacitat, en funció de les varietats de blat de moro assajades durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral 
de Girona i als regadius de Lleida.

Foto 10. Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre. Autor: IRTA Mas Badia.
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de cada híbrid que de la resistència a l’atac 

d’aquests insectes.

La baixa presència de barrinadors del blat de 

moro en els assaigs ha repercutit en una afec-

tació menor per podridures a la base de les tiges 

i, també, en un menor trencament de les canyes 

abans de la collita. A causa dels baixos valors 

que s’han obtingut dels dos paràmetres, no ha 

estat possible classificar de forma eficient les 

varietats, en funció de la seva susceptibilitat o 

sensibilitat.  

La susceptibilitat a virosis, principalment als mo-

saics (MRMV) i al nanisme (MRDV), és un dels 

paràmetres que cal considerar en el moment de 

l’elecció de l’híbrid, principalment en aquelles 

zones tradicionalment més afectades. Quan el 

nombre de plantes atacades és elevat, reper-

cuteix en una disminució molt important dels 

rendiments. Així i tot, aquests darrers anys, no 

s’han observat normalment atacs destacables 

en els assaigs i el patró de comportament de 

les varietats ha variat sovint, de manera que un 

mateix híbrid es pot haver comportat com més 

o menys tolerant, depenent de l’ambient. En 

aquestes condicions, és difícil assegurar que 

una varietat és tolerant, malgrat que se n’ob-

serven que estan més afectades habitualment. 

02.05 Pes específic del gra

A la figura 13, es poden observar les varietats 

que han mostrat una major densitat del gra i 

que, en conseqüència, han presentat un major 

pes en un volum determinat, com pot ésser, 

per exemple, la tremuja d’una recol·lectora de 

capacitat mitjana (8.000 L). Els valors més ele-

vats dels pesos específics s’han observat en 

PR33P67, PR32W86, PR32T16, PR33Y74, 

PR32G49, PR31N28, DKC6451YG i PR32T83, 

entre altres. 

03 Varietats en poques paraules

A continuació es mostren algunes de les carac-

terístiques més remarcables de les varietats que 

han format part, a la vegada, dels grups més 

productius al litoral de Girona i als regadius de 

Lleida, en quatre i tres anys d’assaig. Des d’un 

punt de vista productiu, amb els resultats ob-

tinguts en els assaigs, no es poden considerar 

diferents.

Foto 8. Reg per gravetat a l’assaig d’avaluació de varietats comercials de blat de moro del Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011. 
Autor: IRTA Lleida.

Foto 9. Aspecte del camp d’avaluació de varietats del Poal (el Pla d’Urgell) la segona setmana de setembre. Campanya 2011. 
Autor: IRTA Lleida.

DT54.indd   12 02/12/13   11:14

EL CONREU DE PANÍS PER A gRA

DOSSIERN54 13

5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500

PR33P67

PR32W86

PR32T16

PR33Y74

PR32G49

PR31N28

DKC6451YG

PR32T83

DKC6450

DKC6667YG

LG 37.11YG

HELEN Bt

DKC6666

ANTISS

HELEN

SANCIA

GUADIANA

KLIMT

CARELLA

gra en una tremuja d’una recol·lectora de 8.000 L de capacitat (kg)

Figura 13. Quantitat de gra que cap en una tremuja d’una recol·lectora de 8.000 L de capacitat, en funció de les varietats de blat de moro assajades durant les campanyes 2009, 2010 i 2011 al litoral 
de Girona i als regadius de Lleida.

Foto 10. Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre. Autor: IRTA Mas Badia.
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03.01 Quatre anys d’assaig

03.01.01 Cicle 700

03.01.02 Cicle 600

DKC6450 (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la DKC6451YG. Humitat del gra a 

recol·lecció mitjana. Planta d’altura mitjana. Panotxa amb un nombre mitjà de fileres de mitjà a 

alt (proper a 16). 

DKC6451YG (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Floració precoç, 

però amb una humitat a collita similar a altres 700. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa 

mitjanes. 

DKC6666 (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la DKC6667YG. Humitat a collita bastant 

alta. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa de mitjanes a altes. Panotxa amb un nombre 

mitjà de fileres, entre 15 i 16.

HELEN Bt (empresa comercialitzadora: Advanta)

Varietat modificada genèticament (MON 810) que té una base genètica similar a la HELEN. 

Resistència total als barrinadors. Bon comportament en els assaigs, però escassa superfície 

sembrada a Catalunya. Humitat a collita alta. Bastant resistent a podridures a la base de les tiges. 

Es manté verda després de la maduresa fisiològica.

PR31N28 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. És l’híbrid transgènic 

que té una superfície més gran de cultiu a Catalunya, l’any 2011. Planta que es manté verda 

després de la maduresa fisiològica. La panotxa té un nombre mitjà de fileres baix (14-15) i un gra 

gros. El gra és de textura vítria amb un pes específic elevat.

PR32W86 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Humitat del gra a recol·lecció baixa, més pròpia d’un cicle 600. Planta i inserció de la panotxa 

molt altes. La poden afectar podridures en la base de les tiges i trencament, principalment, en 

situacions de forts atacs de barrinadors. Pes específic del gra molt alt. 

PR33Y74 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la PR33Y72. Humitat del gra baixa a 

recol·lecció. Presenta una planta de talla alta, amb una inserció de la panotxa també alta. Cal evitar 

condicions de conreu que puguin afavorir el trencament. Té el gra gros amb un pes específic elevat. 

Foto 11. Panotxes de blat de moro. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 12. Parcel·la experimental de blat de moro a La Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà) en els primers estadis de desenvo-
lupament en la campanya 2011.  Autor: IRTA Mas Badia.

Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre IRTA Mas Badia. Autor: IRTA Mas Badia.
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03.02 Tres anys d’assaig

03.02.01 Cicle 700

04 Autors

Antoni López Querol
IRTA Lleida
antoni.lopez@irta.cat

gemma Capellades Pericas
IRTA Mas Badia (Girona)
gemma.capellades@irta.cat

Joan Serra gironella
IRTA Mas Badia (Girona)
joan.serra@irta.cat

Josep Anton Betbesé Lucas
IRTA Lleida
josepanton.betbese@irta.cat

Annabel Salvadó Sánchez
IRTA Mas Badia (Girona)
annabel.salvado@irta.cat

ANTISS (empresa comercialitzadora: Advanta)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que l’ANTISS YG. Planta baixa, normalment 

sense problemes de trencament. En alguns assaigs ha mostrat susceptibilitat al MRDV. Presenta 

una panotxa que té un nombre elevat de grans  amb un pes específic de mitjà a baix.

DKC6667Yg (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Floració precoç, 

però amb una humitat a collita bastant alta. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa de mitjana a 

alta. L’any 2011 ha representat el 13 % de la superfície catalana sembrada amb híbrids transgènics.

Lg 37.11 Yg (empresa comercialitzadora: LG)

Varietat modificada genèticament (MON 810) que té la mateixa base genètica que  LG 37.10. 

Resistència total als barrinadors. Humitat bastant alta a collita. Planta alta que té una inserció de 

la panotxa mitjana. La poden afectar virosis com el virus del mosaic del nanisme del blat de moro 

(MDMV) i el MRDV. Presenta una panotxa amb un nombre mitjà de fileres comprès entre 16 i 17.

PR32g49 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Planta d’altura 

mitjana a alta. Presenta un gra molt gros i un pes específic elevat.

PR32T16 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la PR33D48. Humitat del gra bastant 

baixa per a un cicle 700. Planta de talla mitjana i de baixa inserció de la panotxa. Aquesta té un 

nombre elevat de grans per filera. Té un gra petit, però amb un pes específic molt elevat.

PR32T83 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional amb la mateixa base genètica que la PR32T86. Presenta una data de 

floració precoç i una humitat a collita mitjana, similar a altres cicles 700. Planta baixa, bastant 

resistent al trencament. Presenta un elevat ‘stay-green’, de manera que segueix verda després 

de la maduresa fisiològica. 

Foto 13. Parcel·la experimental de blat de moro a La Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà) en els primers estadis de desenvolupa-
ment en la campanya 2011. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 14. Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre IRTA Mas Badia. Autor: IRTA Mas Badia
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03.01.01 Cicle 700

03.01.02 Cicle 600

DKC6450 (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la DKC6451YG. Humitat del gra a 

recol·lecció mitjana. Planta d’altura mitjana. Panotxa amb un nombre mitjà de fileres de mitjà a 

alt (proper a 16). 

DKC6451YG (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Floració precoç, 

però amb una humitat a collita similar a altres 700. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa 

mitjanes. 

DKC6666 (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la DKC6667YG. Humitat a collita bastant 

alta. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa de mitjanes a altes. Panotxa amb un nombre 

mitjà de fileres, entre 15 i 16.

HELEN Bt (empresa comercialitzadora: Advanta)

Varietat modificada genèticament (MON 810) que té una base genètica similar a la HELEN. 

Resistència total als barrinadors. Bon comportament en els assaigs, però escassa superfície 

sembrada a Catalunya. Humitat a collita alta. Bastant resistent a podridures a la base de les tiges. 

Es manté verda després de la maduresa fisiològica.

PR31N28 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. És l’híbrid transgènic 

que té una superfície més gran de cultiu a Catalunya, l’any 2011. Planta que es manté verda 

després de la maduresa fisiològica. La panotxa té un nombre mitjà de fileres baix (14-15) i un gra 

gros. El gra és de textura vítria amb un pes específic elevat.

PR32W86 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Humitat del gra a recol·lecció baixa, més pròpia d’un cicle 600. Planta i inserció de la panotxa 

molt altes. La poden afectar podridures en la base de les tiges i trencament, principalment, en 

situacions de forts atacs de barrinadors. Pes específic del gra molt alt. 

PR33Y74 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la PR33Y72. Humitat del gra baixa a 

recol·lecció. Presenta una planta de talla alta, amb una inserció de la panotxa també alta. Cal evitar 

condicions de conreu que puguin afavorir el trencament. Té el gra gros amb un pes específic elevat. 

Foto 11. Panotxes de blat de moro. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 12. Parcel·la experimental de blat de moro a La Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà) en els primers estadis de desenvo-
lupament en la campanya 2011.  Autor: IRTA Mas Badia.

Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre IRTA Mas Badia. Autor: IRTA Mas Badia.
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ANTISS (empresa comercialitzadora: Advanta)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que l’ANTISS YG. Planta baixa, normalment 

sense problemes de trencament. En alguns assaigs ha mostrat susceptibilitat al MRDV. Presenta 

una panotxa que té un nombre elevat de grans  amb un pes específic de mitjà a baix.

DKC6667Yg (empresa comercialitzadora: Dekalb)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Floració precoç, 

però amb una humitat a collita bastant alta. Altura de la planta i d’inserció de la panotxa de mitjana a 

alta. L’any 2011 ha representat el 13 % de la superfície catalana sembrada amb híbrids transgènics.

Lg 37.11 Yg (empresa comercialitzadora: LG)

Varietat modificada genèticament (MON 810) que té la mateixa base genètica que  LG 37.10. 

Resistència total als barrinadors. Humitat bastant alta a collita. Planta alta que té una inserció de 

la panotxa mitjana. La poden afectar virosis com el virus del mosaic del nanisme del blat de moro 

(MDMV) i el MRDV. Presenta una panotxa amb un nombre mitjà de fileres comprès entre 16 i 17.

PR32g49 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat modificada genèticament (MON 810). Resistència total als barrinadors. Planta d’altura 

mitjana a alta. Presenta un gra molt gros i un pes específic elevat.

PR32T16 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional que té la mateixa base genètica que la PR33D48. Humitat del gra bastant 

baixa per a un cicle 700. Planta de talla mitjana i de baixa inserció de la panotxa. Aquesta té un 

nombre elevat de grans per filera. Té un gra petit, però amb un pes específic molt elevat.

PR32T83 (empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred)

Varietat convencional amb la mateixa base genètica que la PR32T86. Presenta una data de 

floració precoç i una humitat a collita mitjana, similar a altres cicles 700. Planta baixa, bastant 

resistent al trencament. Presenta un elevat ‘stay-green’, de manera que segueix verda després 

de la maduresa fisiològica. 

Foto 13. Parcel·la experimental de blat de moro a La Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà) en els primers estadis de desenvolupa-
ment en la campanya 2011. Autor: IRTA Mas Badia.

Foto 14. Jornada sobre el conreu de blat de moro al centre IRTA Mas Badia. Autor: IRTA Mas Badia
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El cultiu de la vinya, juntament amb els cereals i 
l’olivera, és un dels referents del nostre paisatge 
i patrimoni alimentari, inicialment nascut al vol-
tant del Mediterrani però que s’està estenent a 
moltes zones temperades del món.

A Catalunya, hi ha una tradició mil·lenària de 
cultiu de la vinya i de la producció i exportació 
de vins. Agronòmicament, tenim els terrenys, el 
clima, les varietats antigues i adaptades i, sobre-
tot, una experiència que, mitjançant les empre-
ses del sector, han fet que vins procedents de 
les vinyes catalanes es trobin a tots els racons 
del món com a ambaixadors d’una terra, unes 
persones i una cultura alimentària. 

Com en altres conreus, a la vinya cal tot un se-
guit de factors per garantir uns resultats positius, 
començant per una tria de les parcel·les adient, 
l’elecció del portaempelt, la varietat, el sistema 
de conducció i la gestió del sòl adequada, i es-
perar que la meteorologia sigui favorable. Les 
darreres campanyes s’han caracteritzat per unes 
collites de qualitat, però amb unes condicions 
econòmiques cada vegada més difícils per a 
molts viticultors.

La superfície de conreu ha disminuït lleugera-
ment en els darrers anys per l’arrencada de 
vinyes velles i una menor plantació, possible-
ment a causa de les dificultat econòmiques. La 
superfície de la vinya a Catalunya està al voltant 

de les 58.000 ha, amb una majoria de 55.000 
ha de secà i la resta amb reg.

La distribució és gran i ara trobem vinya a gai-
rebé totes les comarques, tot i que a les de 
muntanya la seva presència és molt limitada. 
Les comarques amb més superfície de vinya 
són les clàssiques que associem amb les 12 
denominacions d’origen, incloent la DO Cava. 
A Catalunya, predominen les varietats blanques 
en un 75%. Les més plantades són Macabeu, 
Parellada i Xarel·lo; entre les varietats de raïm 
negre, la més abundant és l’Ull de Llebre.  

Hi ha gairebé 10.000 explotacions vitícoles a 
Catalunya, el que dóna una idea de l’àmplia 
base de persones que se sustenten en part o 
totalment amb el cultiu de la vinya.

En ser un conreu majoritàriament de secà, les 
pluges limitades dels darrers anys han donat 
unes produccions entre normals i més aviat cur-
tes. Els tractaments fitosanitaris també hi són 
determinants: les estacions d’avisos permeten 
fer un seguiment de les malalties de la vinya i fan 
recomanacions per actuar de manera preventiva 
davant les principals amenaces, com ara míldiu, 
oïdi, corc i botritis. És important tractar quan 
cal, i només quan cal, per estalviar productes i 
reduir-ne els efectes sobre l’entorn.  

En els darrers anys, s’ha fet un esforç en la ca-
racterització de les varietats més tradicionals i 
s’han organitzat jornades sobre algunes varie-
tats com el Xarel·lo al Penedès o la Garnatxa 
blanca a la Terra Alta, entre d’altres. Cal donar 
continuïtat a la tasca dels centres tècnics i de 
formació per treballar i estar al servei del sector, 
fomentar el coneixement sobre les millors opci-
ons de conducció i gestió de les vinyes, i fer la 
transferència d’aquests resultats, com els que 
trobeu en aquest dossier, a fi de millorar el con-
reu de la vinya. Tot plegat té moltes possibilitats 
de mantenir i millorar la bona imatge dels vins 
catalans arreu on arribin.
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coMuna pels Dossiers Tècnics núM. 55 i 56
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01 introducció

Les experiències que us presentem s’emmar-

quen dins de les línies d’actuació de la unitat 

d’assessorament vitivinícola del DAAM. Al llarg 

d’aquests anys, s’han dut a terme diferents 

assaigs de camp seguint tres línies d’experi-

mentació: 

- millores agronòmiques

- material vegetal

Quant a millores agronòmiques, de les quals 

parla aquest dossier tècnic, els assaigs corres-

ponen a dues pràctiques agrícoles:  l’aportació 

controlada d’aigua i l’aclarida de raïm. Així, els 

assaigs que us presentem són:

- Assaig d’aportació controlada d’aigua 

a una vinya de la varietat syrah a Belianes 

(Urgell)

- Assaig d’aclarida de raïm Macabeu en 

dos moments diferents del cicle vege·

tatiu a Olèrdola (Alt Penedès ).

Quant a material vegetal, s’ha comparat el com-

portament dels clons d’algunes de les varietats 

de vinya més conreades  a Catalunya. En el dos-

sier tècnic núm. 56 us presentem els resultats de:

- Assaig sobre el comportament de clons 

comercials d’ull de llebre (Tempranillo) 

a Nulles (Alt Camp).

- Assaig de comparació del comportament 

de clons comercials de Merlot i ca·

bernet sauvignon a Sant Martí Sarroca 

(Alt Penedès)

En tots els casos, l’objectiu dels l’assaigs 

és valorar-ne la incidència sobre la producció 

i la qualitat de la verema, el most i els vins 

obtinguts.

03

Foto 1. Macabeu. Olèrdola, agost de 2010. Autor: A. Villarroya.
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reduir-ne els efectes sobre l’entorn.  
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bernet sauvignon a Sant Martí Sarroca 

(Alt Penedès)

En tots els casos, l’objectiu dels l’assaigs 

és valorar-ne la incidència sobre la producció 

i la qualitat de la verema, el most i els vins 

obtinguts.
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Foto 1. Macabeu. Olèrdola, agost de 2010. Autor: A. Villarroya.

experiències en viticultura
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02 Material vegetal utilitzat en els 
diferents assaigs 

Els assaigs s’han realitzat amb les varietats Ma-

cabeu, Ull de Llebre, Syrah, Merlot i Cabernet 

Sauvignon, totes amb força presència a la viti-

cultura catalana actual. Macabeu i Ull de Llebre 

són varietats autòctones i de conreu tradicional. 

Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon són varietats 

foranes que s’han estès força els darrers 25 anys.

02.01 Les varietats autòctones

La vinífera Ull de Llebre (Tempranillo) és una de 

les varietats negres més conreades a Catalunya, 

i ocupa actualment més de 3.322 ha. Està auto-

ritzada en 10  denominacions d’origen (DO) cata-

lanes, totes menys Priorat i Cava. En la viticultura 

espanyola, és la varietat negra que ocupa més 

extensió, 206.988 ha, el 18,8% de la superfície 

vitícola. En els darrers anys, n’ha disminuït lleuge-

rament la superfície de conreu tant a Catalunya 

com a Espanya. Aquesta disminució ha estat en 

part conseqüència dels anys de forta demanda 

de raïm i vi negre (període 1994-2004). Es va 

implantar aquesta varietat en zones i condicions 

agronòmiques poc apropiades en què ha donat un 

nivell de qualitat insuficient, la qual cosa, juntament 

amb l’escassa valoració de les varietats negres 

els darrers anys, n’han fet replantejar el conreu.

04

Característiques Macabeu Ull de llebre

Vigor Gran vigor. Vigorosa.

Sarments Dreçats i d’entrenús llarg, color marró clar. Llargs, dreçats, llisos i estriats amb entrenusos llargs i  
circells potents. 

Fulles Gran, pentagonal, ben lobulada i de pecíol llarg. Gran, pentagonal, sinus laterals profunds, pecíol llarg similar 
al nervi central.

Raïms Grans, piramidals i compactes. Cilíndrics i compactes, de pes mitjà 310-360 g segons els 
clons a l’assaig.

Brotada Mitjana. A la zona de l’assaig mitjana de 2005-2010 
de l’estat C, el 6 d’abril a Olèrdola. 

Mitjana entre el 25 de març i el 5 d’abril a l’assaig de Nulles.

Maduració Lleugerament primerenca a -M el 31 d’agost a 
Olèrdola. 

Primerenca-mitjana. Primera quinzena de setembre a 
Nulles. 

Sensibilitats edafoclimàtiques

Fred Moderadament sensible a les gelades de primavera. Lleuger risc envers gelades de primavera.

Secada La pateix de manera acusada, amb forta reducció de 
la producció i caiguda de la fulla.

Sensible, si pateix defoliació atura la maduració i no 
incrementa la graduació. 

Vent Trencadís, se’n desprenen sarments amb facilitat. Molt trencadís, requereix un emparrat sòlid.

Cremat del raïm Sensible al cop de sol. Sensible al cop de sol, deshidratació del raïm i defoliació 
anticipada.

Clorosi Moderadament sensible. Sensible a clorosi si el peu no resisteix sobradament el nivell 
de la calç del sòl.

Sensibilitats fitopatològiques

Botrytis Gran sensibilitat a causa de la pell fina dels grans i 
compacitat dels raïms.

Lleugera sensibilitat a botritis en situacions d’excés de vigor.

Mildiu Sensibilitat elevada. Sensible.

Característiques productives

Nivell productiu. Produccions molt elevades. Alt. Tendència a la sobreproducció i baixa qualitat en sòls 
fèrtils. 

Característiques qualitatives

Graduació Baixa i molt baixa si té sobreproducció Si completa bé la maduració, entre 12 i 13º. Acusa molt la 
sobreproducció.

Acidesa De mitjana a moderada. Generalment baixa i de pH molt alt.

Taula 1. Resum de les principals característiques de les varietats Macabeu i Ull de Llebre.

L’Ull de Llebre (Tempranillo) 

és la varietat negra més 

conreada a Espanya, amb 

el 18,8% de la superfície 

vitícola. El Macabeu, amb 

18.830 ha, és la vinífera 

que més superfície ocupa a 

Catalunya 
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La varietat Macabeu és la vinífera que ocupa 

una superfície més gran a la viticultura catala-

na, amb més de 18.830 ha. Així mateix, té una 

presència important en la viticultura espanyola, 

en la qual és coneguda també amb el nom de 

Viura, i ocupa més de 34.400 ha de conreu. El 

Macabeu està autoritzat i recomanat en totes 

les denominacions d’origen catalanes i és una 

de les tres varietats fonamentals en l’elabora-

ció del cava. Conreat en terres fèrtils i frescals, 

tendeix a la sobreproducció i dóna vins de 

baixa graduació i de paràmetres enològics 

poc equilibrats per a l’obtenció de vins tranquils.

02.02 les varietats  foranes: els assaigs 

s’han realitzat amb les varietats syrah, 

Merlot i cabernet sauvignon          

La varietat syrah és una de les varietats negres 

destinada a elaboracions de vi de criança i d’alta 

gamma conreada a Catalunya. Hi ha enregistra-

des unes 1.644 ha en producció (12); d’aques-

tes, unes 205 ha corresponen a la DO Costers 

del Segre, i juntament amb les de DO Terra Alta 

tenen en la seva major part la possibilitat de 

rebre regs de suport de més o menys cabal. 

Les varietats viníferes Merlot i cabernet sau·

vignon han tingut una constant expansió a 

Catalunya durant els darrers trenta anys. Actu-

alment, ocupen respectivament 3.393 i 3.023 

ha i se situen en el quart i cinquè lloc per ordre 

de superfície de les varietats negres conreades. 

Ambdues varietats estan autoritzades a onze DO 

catalanes (totes menys la DO Cava), i soles o 

juntament amb altres varietats autòctones com 

l’Ull de Llebre o la Garnatxa han permès elaborar 

magnífics vins negres i rosats, fins i tot en zones 

sense tradició en aquest tipus d’elaboracions.
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Foto 2. Ull de Llebre. Nulles, agost  de 2007. Autor: A. Villarroya.

Foto 3. Varietat Merlot. Sant Martí Sarroca, setembre de 2010. Autor: A. Villarroya.

Foto 4. Cabernet Sauvignon. Sant Martí Sarroca, setembre de 2010. Autor: A. Villarroya.          

Les varietats viníferes 

Merlot i Cabernet 

Sauvignon han tingut 

una constant expansió 

a Catalunya durant els 

darrers trenta anys. 

Estan autoritzades a 

onze DO catalanes 

(totes menys la DO 

Cava).
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02 Material vegetal utilitzat en els 
diferents assaigs 

Els assaigs s’han realitzat amb les varietats Ma-

cabeu, Ull de Llebre, Syrah, Merlot i Cabernet 

Sauvignon, totes amb força presència a la viti-

cultura catalana actual. Macabeu i Ull de Llebre 

són varietats autòctones i de conreu tradicional. 

Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon són varietats 

foranes que s’han estès força els darrers 25 anys.

02.01 Les varietats autòctones

La vinífera Ull de Llebre (Tempranillo) és una de 

les varietats negres més conreades a Catalunya, 

i ocupa actualment més de 3.322 ha. Està auto-

ritzada en 10  denominacions d’origen (DO) cata-

lanes, totes menys Priorat i Cava. En la viticultura 

espanyola, és la varietat negra que ocupa més 

extensió, 206.988 ha, el 18,8% de la superfície 

vitícola. En els darrers anys, n’ha disminuït lleuge-

rament la superfície de conreu tant a Catalunya 

com a Espanya. Aquesta disminució ha estat en 

part conseqüència dels anys de forta demanda 

de raïm i vi negre (període 1994-2004). Es va 

implantar aquesta varietat en zones i condicions 

agronòmiques poc apropiades en què ha donat un 

nivell de qualitat insuficient, la qual cosa, juntament 

amb l’escassa valoració de les varietats negres 

els darrers anys, n’han fet replantejar el conreu.
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Característiques Macabeu Ull de llebre

Vigor Gran vigor. Vigorosa.

Sarments Dreçats i d’entrenús llarg, color marró clar. Llargs, dreçats, llisos i estriats amb entrenusos llargs i  
circells potents. 

Fulles Gran, pentagonal, ben lobulada i de pecíol llarg. Gran, pentagonal, sinus laterals profunds, pecíol llarg similar 
al nervi central.

Raïms Grans, piramidals i compactes. Cilíndrics i compactes, de pes mitjà 310-360 g segons els 
clons a l’assaig.

Brotada Mitjana. A la zona de l’assaig mitjana de 2005-2010 
de l’estat C, el 6 d’abril a Olèrdola. 

Mitjana entre el 25 de març i el 5 d’abril a l’assaig de Nulles.

Maduració Lleugerament primerenca a -M el 31 d’agost a 
Olèrdola. 

Primerenca-mitjana. Primera quinzena de setembre a 
Nulles. 

Sensibilitats edafoclimàtiques

Fred Moderadament sensible a les gelades de primavera. Lleuger risc envers gelades de primavera.

Secada La pateix de manera acusada, amb forta reducció de 
la producció i caiguda de la fulla.

Sensible, si pateix defoliació atura la maduració i no 
incrementa la graduació. 

Vent Trencadís, se’n desprenen sarments amb facilitat. Molt trencadís, requereix un emparrat sòlid.

Cremat del raïm Sensible al cop de sol. Sensible al cop de sol, deshidratació del raïm i defoliació 
anticipada.

Clorosi Moderadament sensible. Sensible a clorosi si el peu no resisteix sobradament el nivell 
de la calç del sòl.

Sensibilitats fitopatològiques

Botrytis Gran sensibilitat a causa de la pell fina dels grans i 
compacitat dels raïms.

Lleugera sensibilitat a botritis en situacions d’excés de vigor.

Mildiu Sensibilitat elevada. Sensible.

Característiques productives

Nivell productiu. Produccions molt elevades. Alt. Tendència a la sobreproducció i baixa qualitat en sòls 
fèrtils. 

Característiques qualitatives

Graduació Baixa i molt baixa si té sobreproducció Si completa bé la maduració, entre 12 i 13º. Acusa molt la 
sobreproducció.

Acidesa De mitjana a moderada. Generalment baixa i de pH molt alt.

Taula 1. Resum de les principals característiques de les varietats Macabeu i Ull de Llebre.

L’Ull de Llebre (Tempranillo) 

és la varietat negra més 

conreada a Espanya, amb 

el 18,8% de la superfície 

vitícola. El Macabeu, amb 

18.830 ha, és la vinífera 

que més superfície ocupa a 

Catalunya 
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La varietat Macabeu és la vinífera que ocupa 

una superfície més gran a la viticultura catala-

na, amb més de 18.830 ha. Així mateix, té una 

presència important en la viticultura espanyola, 

en la qual és coneguda també amb el nom de 

Viura, i ocupa més de 34.400 ha de conreu. El 

Macabeu està autoritzat i recomanat en totes 

les denominacions d’origen catalanes i és una 

de les tres varietats fonamentals en l’elabora-

ció del cava. Conreat en terres fèrtils i frescals, 

tendeix a la sobreproducció i dóna vins de 

baixa graduació i de paràmetres enològics 

poc equilibrats per a l’obtenció de vins tranquils.

02.02 les varietats  foranes: els assaigs 

s’han realitzat amb les varietats syrah, 

Merlot i cabernet sauvignon          

La varietat syrah és una de les varietats negres 

destinada a elaboracions de vi de criança i d’alta 

gamma conreada a Catalunya. Hi ha enregistra-

des unes 1.644 ha en producció (12); d’aques-

tes, unes 205 ha corresponen a la DO Costers 

del Segre, i juntament amb les de DO Terra Alta 

tenen en la seva major part la possibilitat de 

rebre regs de suport de més o menys cabal. 

Les varietats viníferes Merlot i cabernet sau·

vignon han tingut una constant expansió a 

Catalunya durant els darrers trenta anys. Actu-

alment, ocupen respectivament 3.393 i 3.023 

ha i se situen en el quart i cinquè lloc per ordre 

de superfície de les varietats negres conreades. 

Ambdues varietats estan autoritzades a onze DO 

catalanes (totes menys la DO Cava), i soles o 

juntament amb altres varietats autòctones com 

l’Ull de Llebre o la Garnatxa han permès elaborar 

magnífics vins negres i rosats, fins i tot en zones 

sense tradició en aquest tipus d’elaboracions.

 

05

Foto 2. Ull de Llebre. Nulles, agost  de 2007. Autor: A. Villarroya.

Foto 3. Varietat Merlot. Sant Martí Sarroca, setembre de 2010. Autor: A. Villarroya.

Foto 4. Cabernet Sauvignon. Sant Martí Sarroca, setembre de 2010. Autor: A. Villarroya.          

Les varietats viníferes 

Merlot i Cabernet 

Sauvignon han tingut 

una constant expansió 

a Catalunya durant els 

darrers trenta anys. 

Estan autoritzades a 

onze DO catalanes 

(totes menys la DO 

Cava).
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Característiques Syrah Merlot Cabernet Sauvignon

Vigor De gran vigor. Vigorós. De gran vigor.

Sarments Entrenusos llargs i amb gran llargària 
i fragilitat.

Estriats i de nusos verds i 
semidreçats.

Llargs i potents.

Fulles Pentalobulades, mitjanes i amb sinus 
peciolar en lira.

Fulles mitjanes cuneïformes, de verd 
fosc.

Orbiculars, mitjanes, verd fosc de 
superfície abonyegada.

Raïms Cilíndrics de grandària mitjana 200 g  
+/- d 25 g a Belianes.

Cilíndrics, d’uns 10/15 cm. D’entre 
125/160 g a Sant Martí Sarroca.

Cilindrocòniques, de 10/12 cm i 
d’entre 140/160 g a Sant Martí 
Sarroca.

Brotada Mitjana entre el 25 de març i el 5 
d’abril a l’assaig.

Estat C entre l’1 i el 4 d’abril. Gran 
abundància de rebrots.

Estat C entre l’11 i el 14 d’abril 
Abundants rebrots.

Maduració Mitjana primerenca entre l’1 de 
setembre i el 15 de setembre a 
l’assaig. Període de maduració curt.

M 16 entre el 9 i el 23 de setembre 
(*) a Sant Martí Sarroca.

M el 28 de setembre, entre el 22 de 
setembre i el 3 d’octubre a Sant Martí 
Sarroca.

Sensibilitats edafoclimàtiques

Fred Sensible al fred de l’hivern, poden 
morir alguns borrons a temperatures 
properes als -10º C.

Sensible a gelades de primavera. Poc sensible a gelades de primavera.

Secada Sensible, pateix defoliació, atura la 
maduració del raïm i no incrementa 
el grau.

Molt sensible. Poc sensible.

Vent Molt trencadís, necessita un emparrat 
alt que reculli bé tota la vegetació.

No si està correctament emparrat. Poc sensible

Cremat del raïm La forta insolació pot originar cop de 
sòl, escaldat o pansit del raïm.

Sensible. Sensible al secat de la rapa però poc 
al cremat.

Clorosi Molt sensible. El portaempelt 110R 
pot donar clorosi per sota del 
seu nivell normal de resistència, 
especialment en sòls argilosos o poc 
drenats.

Sensibilitats fitopatològiques

Botritis Sensible, cal airejar el raïm amb 
esporgues en verd no excessives per 
evitar massa insolació.

Sensibilitat mitjana. Moderada sensibilitat.

Oïdi Sensibilitat moderada. Sensibilitat moderada. Sensible.

Mildiu Sensible. Molt sensible. Sensibilitat moderada.

Característiques productives 

Nivell productiu Produccions mitjanes. Produccions mitjanes o altes, però 
poc regular.

Produccions mitjanes o altes
amb bona regularitat.

Característiques qualitatives

Graduació Si completa bé la maduració, entre 12 
a 14º.

Satisfactòries al Penedès, 
12,5/13,5º.

Satisfactòries al Penedès, 12/13º.

Acidesa Mitjana o alta si completa bé la 
maduració. En sobremaduració cau 
molt ràpid.

Moderada i equilibrada. Elevada i vins astringents.

Destinació del vi Versàtil: rosats i negres joves o de 
criança.

Versàtil: negres joves i de criança i 
rosats.

Versàtil: negres de criança  més o 
menys llarga i rosats.

Taula 2. Característiques principals de les varietats Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon
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02.03 portaempelts

Els portaempelts escollits per als assaigs són 

pel que fa al Macabeu i l’Ull de Llebre t el 140 

de ruggeri (Berlandieri Rességuier núm. 2 x 

Rupestris Lot). L’elecció d’aquest portaempelt 

va estar motivada tant per la seva adaptació a 

les característiques del sòl  (elevat contingut de 

calç activa, estructura i textura) com per la seva 

rusticitat i resistència a la secada, cosa que el 

fan recomanable en moltes zones apropiades 

per al conreu de la varietat Ull de Llebre. 

Cal destacar que la combinació Macabeu / 

140 rugg tendeix a donar ceps de gran vigor i 

productivitat, cosa que en general no la fa acon-

sellable en terres molt fèrtils com les de l’assaig. 

Tot i així, aquesta combinació ha permès valorar 

els efectes de l’aclarida en situacions d’elevat 

vigor i productivitat.

El portaempelt utilitzat a l’assaig de la varietat 

Syrah ha estat el 110 de richter (Belandieri 

Resseguier núm. 2 x Rupestris Martin), també 

utilitzat en els assaigs de clons de les varietats 

Merlot i Cabernet Sauvignon, ja que és molt 

apropiat per al tipus de sòl i microclima de les 

zones en què estan ubicats els assaigs, i tam-

bé pel fet de ser el portaempelt més conreat 

a Catalunya, cosa que fa molt divulgables els 

resultats obtinguts en l’experiència.

03 controls realitzats

En tots els assaigs, els controls han estat els 

següents:

Controls agronòmics

•	 Producció kg/cep (kg/ha)

•	 Graduació (º Brix) (º Ap)

•	 Acidesa total (g/l à. sulfúric)

•	 pH

•	 Grandària M raïm (g/l)

•	 Atacs de botritis (%)

•	 Observacions puntuals (nivell del granat, es-

brima del raïm, raïm cremat...)

•	 Índex de Ravaz (producció/fusta de poda).

Controls enològics en els cellers experimentals i 

centres de l’INCAVI (EVE) de Reus i de Vilafranca 

del Penedès

•	 Elaboració d’un mínim de 90/120 kg de 

raïm per tesi

•	 Control dels principals paràmetres enolò-

gics en most i vi de cada tesi

•	 El raïm transportat al celler de l’EVE – IN-

CAVI de Vilafranca del Penedès és proces-

sat i el most fermentat en dipòsits d’acer 

inoxidable

•	 Anàlisi organolèptica tast del vi realitzat pel 

panel de tastadors de l’EVE.

07

característiques 140 de ruggeri 
(Berlandieri Resseguier 
núm. 2 x Rupestris Lot)

110 de richter 
(Belandieri Resseguier 
núm. 2 x Rupestris Martin)

vigor Vigorós Vigorós

resistència a la fil·loxera Bona Suficient

resistència a nematodes Només a Meloidogyne arenaria Baixa

resistència a la calç activa Elevada: 40%; 30%; >20% Fins a un 17% (amb excepcions)

adaptació al poder clorosant dels sòls Elevada IPC > 90 Fins a un IPC de 30 (amb excepcions)

adaptació a les viníferes Irregular i problemàtica en empelt de camp Bona, però amb algunes problemàtiques amb 
Pinot N, Syrah i Viognier

resistència a la secada Excel·lent Molt bona

resistència a l’excés d’humitat Moderada Deficient en terres molt pesants

rapidesa en l’entrada en producció Ràpida Bona

vigor comunicat a les viníferes Elevat Ceps de bon vigor i equilibrats

incidència sobre la productivitat Increment Positiva (increment de la producció)

incidència en la qualitat Retarda el cicle vegetatiu Positiva (afavoreix veremes i vins equilibrats)

longevitat de les plantacions Mitjana  Alta

Taula 3. Característiques principals dels portaempelts emprats

110 de Richter (Belandieri 

Resseguier núm. 2 x Rupestris 

Martin) és el portaempelt més 

utilitzat a Catalunya
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Característiques Syrah Merlot Cabernet Sauvignon

Vigor De gran vigor. Vigorós. De gran vigor.

Sarments Entrenusos llargs i amb gran llargària 
i fragilitat.

Estriats i de nusos verds i 
semidreçats.

Llargs i potents.

Fulles Pentalobulades, mitjanes i amb sinus 
peciolar en lira.

Fulles mitjanes cuneïformes, de verd 
fosc.

Orbiculars, mitjanes, verd fosc de 
superfície abonyegada.

Raïms Cilíndrics de grandària mitjana 200 g  
+/- d 25 g a Belianes.

Cilíndrics, d’uns 10/15 cm. D’entre 
125/160 g a Sant Martí Sarroca.

Cilindrocòniques, de 10/12 cm i 
d’entre 140/160 g a Sant Martí 
Sarroca.

Brotada Mitjana entre el 25 de març i el 5 
d’abril a l’assaig.

Estat C entre l’1 i el 4 d’abril. Gran 
abundància de rebrots.

Estat C entre l’11 i el 14 d’abril 
Abundants rebrots.

Maduració Mitjana primerenca entre l’1 de 
setembre i el 15 de setembre a 
l’assaig. Període de maduració curt.

M 16 entre el 9 i el 23 de setembre 
(*) a Sant Martí Sarroca.

M el 28 de setembre, entre el 22 de 
setembre i el 3 d’octubre a Sant Martí 
Sarroca.

Sensibilitats edafoclimàtiques

Fred Sensible al fred de l’hivern, poden 
morir alguns borrons a temperatures 
properes als -10º C.

Sensible a gelades de primavera. Poc sensible a gelades de primavera.

Secada Sensible, pateix defoliació, atura la 
maduració del raïm i no incrementa 
el grau.

Molt sensible. Poc sensible.

Vent Molt trencadís, necessita un emparrat 
alt que reculli bé tota la vegetació.

No si està correctament emparrat. Poc sensible

Cremat del raïm La forta insolació pot originar cop de 
sòl, escaldat o pansit del raïm.

Sensible. Sensible al secat de la rapa però poc 
al cremat.

Clorosi Molt sensible. El portaempelt 110R 
pot donar clorosi per sota del 
seu nivell normal de resistència, 
especialment en sòls argilosos o poc 
drenats.

Sensibilitats fitopatològiques

Botritis Sensible, cal airejar el raïm amb 
esporgues en verd no excessives per 
evitar massa insolació.

Sensibilitat mitjana. Moderada sensibilitat.

Oïdi Sensibilitat moderada. Sensibilitat moderada. Sensible.

Mildiu Sensible. Molt sensible. Sensibilitat moderada.

Característiques productives 

Nivell productiu Produccions mitjanes. Produccions mitjanes o altes, però 
poc regular.

Produccions mitjanes o altes
amb bona regularitat.

Característiques qualitatives

Graduació Si completa bé la maduració, entre 12 
a 14º.

Satisfactòries al Penedès, 
12,5/13,5º.

Satisfactòries al Penedès, 12/13º.

Acidesa Mitjana o alta si completa bé la 
maduració. En sobremaduració cau 
molt ràpid.

Moderada i equilibrada. Elevada i vins astringents.

Destinació del vi Versàtil: rosats i negres joves o de 
criança.

Versàtil: negres joves i de criança i 
rosats.

Versàtil: negres de criança  més o 
menys llarga i rosats.

Taula 2. Característiques principals de les varietats Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon
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02.03 portaempelts

Els portaempelts escollits per als assaigs són 

pel que fa al Macabeu i l’Ull de Llebre t el 140 

de ruggeri (Berlandieri Rességuier núm. 2 x 

Rupestris Lot). L’elecció d’aquest portaempelt 

va estar motivada tant per la seva adaptació a 

les característiques del sòl  (elevat contingut de 

calç activa, estructura i textura) com per la seva 

rusticitat i resistència a la secada, cosa que el 

fan recomanable en moltes zones apropiades 

per al conreu de la varietat Ull de Llebre. 

Cal destacar que la combinació Macabeu / 

140 rugg tendeix a donar ceps de gran vigor i 

productivitat, cosa que en general no la fa acon-

sellable en terres molt fèrtils com les de l’assaig. 

Tot i així, aquesta combinació ha permès valorar 

els efectes de l’aclarida en situacions d’elevat 

vigor i productivitat.

El portaempelt utilitzat a l’assaig de la varietat 

Syrah ha estat el 110 de richter (Belandieri 

Resseguier núm. 2 x Rupestris Martin), també 

utilitzat en els assaigs de clons de les varietats 

Merlot i Cabernet Sauvignon, ja que és molt 

apropiat per al tipus de sòl i microclima de les 

zones en què estan ubicats els assaigs, i tam-

bé pel fet de ser el portaempelt més conreat 

a Catalunya, cosa que fa molt divulgables els 

resultats obtinguts en l’experiència.

03 controls realitzats

En tots els assaigs, els controls han estat els 

següents:

Controls agronòmics

•	 Producció kg/cep (kg/ha)

•	 Graduació (º Brix) (º Ap)

•	 Acidesa total (g/l à. sulfúric)

•	 pH

•	 Grandària M raïm (g/l)

•	 Atacs de botritis (%)

•	 Observacions puntuals (nivell del granat, es-

brima del raïm, raïm cremat...)

•	 Índex de Ravaz (producció/fusta de poda).

Controls enològics en els cellers experimentals i 

centres de l’INCAVI (EVE) de Reus i de Vilafranca 

del Penedès

•	 Elaboració d’un mínim de 90/120 kg de 

raïm per tesi

•	 Control dels principals paràmetres enolò-

gics en most i vi de cada tesi

•	 El raïm transportat al celler de l’EVE – IN-

CAVI de Vilafranca del Penedès és proces-

sat i el most fermentat en dipòsits d’acer 

inoxidable

•	 Anàlisi organolèptica tast del vi realitzat pel 

panel de tastadors de l’EVE.

07

característiques 140 de ruggeri 
(Berlandieri Resseguier 
núm. 2 x Rupestris Lot)

110 de richter 
(Belandieri Resseguier 
núm. 2 x Rupestris Martin)

vigor Vigorós Vigorós

resistència a la fil·loxera Bona Suficient

resistència a nematodes Només a Meloidogyne arenaria Baixa

resistència a la calç activa Elevada: 40%; 30%; >20% Fins a un 17% (amb excepcions)

adaptació al poder clorosant dels sòls Elevada IPC > 90 Fins a un IPC de 30 (amb excepcions)

adaptació a les viníferes Irregular i problemàtica en empelt de camp Bona, però amb algunes problemàtiques amb 
Pinot N, Syrah i Viognier

resistència a la secada Excel·lent Molt bona

resistència a l’excés d’humitat Moderada Deficient en terres molt pesants

rapidesa en l’entrada en producció Ràpida Bona

vigor comunicat a les viníferes Elevat Ceps de bon vigor i equilibrats

incidència sobre la productivitat Increment Positiva (increment de la producció)

incidència en la qualitat Retarda el cicle vegetatiu Positiva (afavoreix veremes i vins equilibrats)

longevitat de les plantacions Mitjana  Alta

Taula 3. Característiques principals dels portaempelts emprats

110 de Richter (Belandieri 

Resseguier núm. 2 x Rupestris 

Martin) és el portaempelt més 

utilitzat a Catalunya
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04 Ubicació i durada dels assaigs

05 Disseny de l’assaig

El disseny de camp és:

•	 Blocs a l’atzar amb tres repeticions o blocs.

•	 Amb dues observacions per repetició (bloc) 

i tesi.

•	 Cada observació es realitza sobre una parce-

l·la elemental de 15 ceps, però el control es 

realitzarà sobre els 5 de la filera central en el 

cas de l’assaig de reg, o sobre una parcel·la 

elemental de 5 ceps consecutius i un nombre 

total mínim de ceps controlats per tesi de 30 

en el cas de l’assaig d’aclarida de Macabeu, 

i en els de clons. El nombre de 30 ceps es 

considera el mínim indispensable per a la 

realització de microvinificacions.

Es realitza l’anàlisi de la variància i separació 

de les mitjanes al 0,95 mitjançant el test de 

Newman-Keuls. 

08

Figura 1. Ubicació dels assaigs. A l’esquerra, règim pluviomètric. A la dreta, tipus de clima. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Figura 2. Croquis del disseny de l’assaig de reg Syrah a Belianes (2003 – 2009). Autor: A. Villarroya.

Assaig Període d’assaig Localització

Comportament de clons comercials de diferents clons 
de Merlot i Cabernet Sauvignon

2000-2010 Sant Martí Sarroca (DO Penedès). L’Alt Penedès

Aportació controlada d’aigua a una vinya de la varietat 
Syrah

2003-2010 Belianes. L’Urgell

Aclarida de raïm Macabeu en dos moments diferents 
del cicle vegetatiu 

2005- 2010  Olèrdola. L’Alt Penedès

Comportament de clons comercials d’Ull de Llebre 1999-2010 Nulles. L’Alt Camp

 

de plana i montanya baixa
de muntanya mitjana

CLIMA MEDITERRANI
Amb influència marítima

de terra baixa
de muntaya mitjana
d’alta muntanya

de muntanya mitjana
d’alta muntaya

Amb tendència continental

Estació amb diagrama ombrotèrmic

TIPUS DE CLIMA
Clima atlànticSant Martí Sarroca

Nulles
Belianes
Olèrdola

TEPH
THPE
TPHE
TPEH
ETPH
EPTH
PTEH
PETH
PHTE
EQUILIBRAT

Ordenació decreixent d eles 
precipitacions mitjanes estacionals
H (hivern) desembre, gener i febrer
P (primavera) març, abril i maig
E (estiu) juny, juliol i agost
T (tardor) setembre, octubre i nov.

Bloc Bloc Bloc

N

S

NO Regat

Regat Pluv. M
Parcel·la elemental

Ceps de control (5) 60% ETPc (VI /1/2 VII)
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06 participants en la realitza·
ció dels diferents assaigs i col·
laboradors

Tots els assaigs van ser endegats pel DAAM 

amb la coordinació i participació de la Unitat 

d’Assessorament Vitivinícola, i amb el treball i la 

col·laboració de les entitats i els col·laboradors 

següents: 

l’assaig d’aclarida a la varietat Macabeu va 

comptar amb la participació de l’Oficina Comar-

cal de l’Alt Penedès i l’INCAVI-EVE de Vilafranca 

del Penedès, i la col·laboració de l’Ajuntament 

d’Olèrdola i els viticultors agrupats al GEVP 

(Grup d’Explotacions Vitícoles del Penedès).

l’assaig de dosi de reg de la varietat syrah 

ha tingut la participació de l’Oficina Comarcal 

de l’Urgell, l’INCAVI-EVE de Reus i la família de 

viticultors Balcells Pérez de Belianes.

l’assaig de clons d’ull de llebre es va dur a 

terme amb la col·laboració de l’Oficina Comarcal 

de l’Alt Camp i l’INCAVI-EVE de Reus, i amb la 

participació de la família de viticultors Boronat 

Sans de Nulles.

Finalment, l’assaig sobre clons de Merlot i 

cabernet va tenir la col·laboració de l’Oficina 

Comarcal de l’Alt Penedès i l’INCAVI-EVE de Vila-

franca del Penedès, i la participació i col·laboració 

de la família de viticultors Gasulla Puig de Sant 

Martí Sarroca.

07 per saber·ne més

Podeu trobar els articles complets dels assaigs

- Assaig sobre el comportament de clons 

comercials d’ull de llebre o Tempranillo 

- Assaig sobre el comportament de clons 

comercials de diferents clons de Merlot i 

cabernet sauvignon

- Assaig d’aportació controlada d’aigua a 

una vinya de la varietat syrah

- Assaig d’aclarida de raïm Macabeu en dos 

moments diferents del cicle vegetatiu

a la web www.ruralcat.cat.

09

Foto 5. Membres del Grup d’Explotacions Vitícoles del Penedès (GEVP), col·laboradors dels assaigs del DAAM. Autor: A. Villarroya.

Foto 6. Viticultors de la família Gasulla Puig de Sant Martí Sarroca. Autor: A. Villarroya.

Foto 7. Família Balcells Pérez, col·laboradors de l’assaig de Belianes. Autor: A. Villarroya
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01 Introducció

La varietat Macabeu, conreada en terres ex-

cessivament fèrtils o frescals, tendeix a la 

sobreproducció i dóna vins de baixa graduació 

i de paràmetres enològics poc equilibrats. La 

necessitat de cobrir els mínims de graduació es-

tablerts a la DO Cava (8,5º Ap) i a la DO Penedès 

(9,5º Ap), i també de millorar altres paràmetres 

enològics, va motivar el DAAM a implantar a 

Olèrdola un assaig d’aclarida de raïm en dos 

moments diferents del cicle vegetatiu i valo-

rar-ne la incidència sobre la producció i qualitat 

de la verema, el most i el vi obtinguts. Concre-

tament, l’assaig pretén determinar l’interès 

de l’aclarida i la incidència de l’època de 

realització sobre la producció i la qualitat 

de la verema.

L’objectiu de l’assaig és aportar elements que 

permetin contribuir a garantir un nivell qualitatiu 

mínim, pel que fa tant al compliment de la le-

gislació vigent com a les exigències derivades 

segons la destinació de la producció.

D’altra banda, el Departament d’Agricultura, mit-

jançant l’Oficina Comarcal de l’Urgell i la Unitat 

d’Assessorament Vitícola i la participació de 

l’INCAVI i de viticultors de Belianes, va iniciar 

l’any 2000 l’establiment d’un assaig d’apor·

tació controlada d’aigua a una vinya de la 

varietat Syrah, amb l’objectiu d’intentar donar 

algunes respostes a qüestions relacionades amb 

la qualitat de la verema i els programes de reg 

més adients per a la viticultura de la zona. 

El reglament de la DO Costers del Segre recull 

en l’article 6.4 la possibilitat del reg controlat de 

la vinya. L’ampliació de la superfície de regadiu 

que representa l’entrada en funcionament del 

canal Segarra – Garrigues fa també del màxim 

interès disposar d’informació sobre la incidèn-

cia del reg sobre els conreus tradicionals de la 

zona. L’assaig planteja conèixer el comporta-

ment productiu i qualitatiu de la varietat Syrah 

amb l’aplicació de diferents estratègies de reg 

deficitari, en les condicions de la zona seca de la 

comarca d’Urgell (DO Costers del Segre).

Foto 1. Raïms de Macabeu amb abundants lesions a la pell causades per una lleugera pedregada 
l’1.8.2011. Autor: A. Villarroya.

assaiGs sObre característiques 
aGrOnòMiques: 
aclariDa en Macabeu i Dosi De reg en syrah

Foto 2. Poda curta del Macabeu a 1-2 borrons. Autor: A. Villarroya.

Foto 3. Raïms de Macabeu amb sobreproducció i atacats per Botrytis. Autor: A. Villarroya.
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02 localització, tipus de sòl i da·
des climatològiques

Clima, topografia, sòl i planta són el conjunt de 

característiques del medi natural a les quals els 

francesos anomenen genèricament terroir, que 

incideixen tant en el volum com en els paràme-

tres qualitatius de la producció.

En aquest sentit, cal assenyalar que els resultats 

dels assaigs queden definitivament vinculats a 

les característiques del territori on s’han dut a 

terme. Així cal interpretar-los. Clima, topografia, 

sòl i planta diferents donen resultats diferents. 

La parcel·la de l’assaig d’aclarida de Maca·

beu està situada dins del municipi d’Olèrdola, al 

centre de l’anomenada depressió del Penedès i 

a uns 250 masnm. És una parcel·la regular i pla-

na amb un pendent molt lleuger, que l’encara al 

sud-oest, pròxima al torrent de Sant Cugat Ses-

garrigues. El paratge està relativament protegit 

dels vents del sud i de l’est per les edificacions 

del polígon industrial de Sant Pere Molanta. Els 

vents del nord i del nord-est l’afecten poc, ja que 

arriben atenuats per les serralades de Montser-

rat i de l’Ordal i el massís del Garraf. Aquests 

resguards fan que s’hi estanquin sovint humitats 

i boires que contribueixen a generar les abun-

dants “mullenes”, molt freqüents a finals d’estiu.

El sòl de la parcel·la d’assaig és molt profund, 

amb un valor de calcària activa baix, ric en po-

tassi, magnesi i sodi, no salí, baix en matèria 

orgànica i amb una alta capacitat de bescanvi 

catiònic.

L’assaig de Belianes (Urgell) està situat en una 

de les zones més seques de Catalunya, on la 

pluviometria mitjana tot just supera els 360 mm/

anuals. En aquesta zona, hem realitzat l’assaig 

sobre aportació d’aigua de reg a la varietat 

Syrah. 

Els sòls de la vall del Riucorb i de la zona de 

Belianes són de formació recent (era terciària 

i quaternària). La parcel·la on s’ubica l’assaig 

està classificada en el Mapa geològic comarcal 

de Catalunya com a POmc4, margues i argiles 

amb intercalacions de calcàries. 

El sòl en què es va implantar l’experiència és 

profund, de textura francoargilosa i calcari mo-

derat amb una baixa capacitat d’infiltració d’ai-

gua i imperfectament drenat.

Les principals característiques climàtiques que-

den recollides en la taula 1.

Olèrdola: Macabeu Belianes: syrah

clima Clima mediterrani d’influència marítima Clima mediterrani amb tendències continentals i de 
muntanya baixa

pluviometria anual Entre els 500 i els 600 mm Inferior a 360 mm  

Mesos més plujosos Setembre, octubre i maig Abril i maig seguits de l’octubre

Mesos més secs Juliol i febrer juliol, amb una mitjana de només 11,2 mm

Gelades d’hivern Risc desconegut Les temperatures hivernals de la zona ocasionalment 
poden comportar riscs d’alguns danys a la vinya

Gelades de primavera Risc moderat Freqüents en el mes d’abril que poden ocasionar danys 
als brots

Mes més calorós Juliol i d’agost, amb mitjanes històriques de 23,64 i 
23,68º C
A partir de 35º C, es poden produir cremades a la pell 
del raïm (cop de sol) o cremades per l’aplicació de 
fitosanitaris, especialment sofre en pols

Durant l’assaig, el mes d’agot de 2003 amb 13 dies de 
temperatures màximes superiors a 35º C, i el juliol de 
2006 amb 9 dies

integral tèrmica eficaç* 1.925º C (11), que correspon a la regió III de les definides 
per l’índex de Winkler i Amerine

Oscil·la entre els 1.950 i els 1.970º C, corresponent a una 
zona tèrmica IV de l’índex de Winkler i Amerine

Humitat relativa Humitats relatives elevades, sobretot els mesos de 
maig i juny i agost i setembre. Aquestes humitats 
relatives elevades originen les clàssiques “mullenes”, 
que deixen la vegetació i els raïms dels ceps 
completament xops a primera hora del matí de molts 
dies del mes d’agost

Els màxims valors de les mitjanes es donen durant els 
mesos de novembre a gener coincidint amb els mínims 
d’hores de sol i la major freqüència de dies de boira. Els 
valors mínims es donen generalment durant juliol i agost; 
aquest factor és força favorable al conreu de la vinya a 
la zona, ja que redueix la incidència dels atacs de fongs, 
especialment de podridura grisa (Botrytis cinerea)

evapotranspiració L’evapotranspiració màxima es dóna el mes de juliol, 
amb una mitjana de 5,8 mm/dia d’ETP0 durant el període 
d’assaig

salt tèrmic** Important durant la maduració. Els valors desitjables 
són de 8-12º, amb un òptim de 15º per a les varietats 
negres. L’àrea de l’assaig s’adapta força bé

Apropiat per a una ràpida maduració

Clima, topografia, sòl i planta, 

el terroir, incideixen tant en el 

volum com en els paràmetres 

qualitatius de la producció.

* Suma de temperatures mitjanes diàries per sobre de 10º C en el període abril-octubre. ** Diferència entre màximes i mínimes diàries
Taula1. Característiques climàtiques principals per a les parcel·les d’Olèrdola i Belianes
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01 Introducció

La varietat Macabeu, conreada en terres ex-

cessivament fèrtils o frescals, tendeix a la 

sobreproducció i dóna vins de baixa graduació 

i de paràmetres enològics poc equilibrats. La 

necessitat de cobrir els mínims de graduació es-

tablerts a la DO Cava (8,5º Ap) i a la DO Penedès 

(9,5º Ap), i també de millorar altres paràmetres 

enològics, va motivar el DAAM a implantar a 

Olèrdola un assaig d’aclarida de raïm en dos 

moments diferents del cicle vegetatiu i valo-

rar-ne la incidència sobre la producció i qualitat 

de la verema, el most i el vi obtinguts. Concre-

tament, l’assaig pretén determinar l’interès 

de l’aclarida i la incidència de l’època de 

realització sobre la producció i la qualitat 

de la verema.

L’objectiu de l’assaig és aportar elements que 

permetin contribuir a garantir un nivell qualitatiu 

mínim, pel que fa tant al compliment de la le-

gislació vigent com a les exigències derivades 

segons la destinació de la producció.

D’altra banda, el Departament d’Agricultura, mit-

jançant l’Oficina Comarcal de l’Urgell i la Unitat 

d’Assessorament Vitícola i la participació de 

l’INCAVI i de viticultors de Belianes, va iniciar 

l’any 2000 l’establiment d’un assaig d’apor·

tació controlada d’aigua a una vinya de la 

varietat Syrah, amb l’objectiu d’intentar donar 

algunes respostes a qüestions relacionades amb 

la qualitat de la verema i els programes de reg 

més adients per a la viticultura de la zona. 

El reglament de la DO Costers del Segre recull 

en l’article 6.4 la possibilitat del reg controlat de 

la vinya. L’ampliació de la superfície de regadiu 

que representa l’entrada en funcionament del 

canal Segarra – Garrigues fa també del màxim 

interès disposar d’informació sobre la incidèn-

cia del reg sobre els conreus tradicionals de la 

zona. L’assaig planteja conèixer el comporta-

ment productiu i qualitatiu de la varietat Syrah 

amb l’aplicació de diferents estratègies de reg 

deficitari, en les condicions de la zona seca de la 

comarca d’Urgell (DO Costers del Segre).

Foto 1. Raïms de Macabeu amb abundants lesions a la pell causades per una lleugera pedregada 
l’1.8.2011. Autor: A. Villarroya.

assaiGs sObre característiques 
aGrOnòMiques: 
aclariDa en Macabeu i Dosi De reg en syrah

Foto 2. Poda curta del Macabeu a 1-2 borrons. Autor: A. Villarroya.

Foto 3. Raïms de Macabeu amb sobreproducció i atacats per Botrytis. Autor: A. Villarroya.
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02 localització, tipus de sòl i da·
des climatològiques

Clima, topografia, sòl i planta són el conjunt de 

característiques del medi natural a les quals els 

francesos anomenen genèricament terroir, que 

incideixen tant en el volum com en els paràme-

tres qualitatius de la producció.

En aquest sentit, cal assenyalar que els resultats 

dels assaigs queden definitivament vinculats a 

les característiques del territori on s’han dut a 

terme. Així cal interpretar-los. Clima, topografia, 

sòl i planta diferents donen resultats diferents. 

La parcel·la de l’assaig d’aclarida de Maca·

beu està situada dins del municipi d’Olèrdola, al 

centre de l’anomenada depressió del Penedès i 

a uns 250 masnm. És una parcel·la regular i pla-

na amb un pendent molt lleuger, que l’encara al 

sud-oest, pròxima al torrent de Sant Cugat Ses-

garrigues. El paratge està relativament protegit 

dels vents del sud i de l’est per les edificacions 

del polígon industrial de Sant Pere Molanta. Els 

vents del nord i del nord-est l’afecten poc, ja que 

arriben atenuats per les serralades de Montser-

rat i de l’Ordal i el massís del Garraf. Aquests 

resguards fan que s’hi estanquin sovint humitats 

i boires que contribueixen a generar les abun-

dants “mullenes”, molt freqüents a finals d’estiu.

El sòl de la parcel·la d’assaig és molt profund, 

amb un valor de calcària activa baix, ric en po-

tassi, magnesi i sodi, no salí, baix en matèria 

orgànica i amb una alta capacitat de bescanvi 

catiònic.

L’assaig de Belianes (Urgell) està situat en una 

de les zones més seques de Catalunya, on la 

pluviometria mitjana tot just supera els 360 mm/

anuals. En aquesta zona, hem realitzat l’assaig 

sobre aportació d’aigua de reg a la varietat 

Syrah. 

Els sòls de la vall del Riucorb i de la zona de 

Belianes són de formació recent (era terciària 

i quaternària). La parcel·la on s’ubica l’assaig 

està classificada en el Mapa geològic comarcal 

de Catalunya com a POmc4, margues i argiles 

amb intercalacions de calcàries. 

El sòl en què es va implantar l’experiència és 

profund, de textura francoargilosa i calcari mo-

derat amb una baixa capacitat d’infiltració d’ai-

gua i imperfectament drenat.

Les principals característiques climàtiques que-

den recollides en la taula 1.

Olèrdola: Macabeu Belianes: syrah

clima Clima mediterrani d’influència marítima Clima mediterrani amb tendències continentals i de 
muntanya baixa

pluviometria anual Entre els 500 i els 600 mm Inferior a 360 mm  

Mesos més plujosos Setembre, octubre i maig Abril i maig seguits de l’octubre

Mesos més secs Juliol i febrer juliol, amb una mitjana de només 11,2 mm

Gelades d’hivern Risc desconegut Les temperatures hivernals de la zona ocasionalment 
poden comportar riscs d’alguns danys a la vinya

Gelades de primavera Risc moderat Freqüents en el mes d’abril que poden ocasionar danys 
als brots

Mes més calorós Juliol i d’agost, amb mitjanes històriques de 23,64 i 
23,68º C
A partir de 35º C, es poden produir cremades a la pell 
del raïm (cop de sol) o cremades per l’aplicació de 
fitosanitaris, especialment sofre en pols

Durant l’assaig, el mes d’agot de 2003 amb 13 dies de 
temperatures màximes superiors a 35º C, i el juliol de 
2006 amb 9 dies

integral tèrmica eficaç* 1.925º C (11), que correspon a la regió III de les definides 
per l’índex de Winkler i Amerine

Oscil·la entre els 1.950 i els 1.970º C, corresponent a una 
zona tèrmica IV de l’índex de Winkler i Amerine

Humitat relativa Humitats relatives elevades, sobretot els mesos de 
maig i juny i agost i setembre. Aquestes humitats 
relatives elevades originen les clàssiques “mullenes”, 
que deixen la vegetació i els raïms dels ceps 
completament xops a primera hora del matí de molts 
dies del mes d’agost

Els màxims valors de les mitjanes es donen durant els 
mesos de novembre a gener coincidint amb els mínims 
d’hores de sol i la major freqüència de dies de boira. Els 
valors mínims es donen generalment durant juliol i agost; 
aquest factor és força favorable al conreu de la vinya a 
la zona, ja que redueix la incidència dels atacs de fongs, 
especialment de podridura grisa (Botrytis cinerea)

evapotranspiració L’evapotranspiració màxima es dóna el mes de juliol, 
amb una mitjana de 5,8 mm/dia d’ETP0 durant el període 
d’assaig

salt tèrmic** Important durant la maduració. Els valors desitjables 
són de 8-12º, amb un òptim de 15º per a les varietats 
negres. L’àrea de l’assaig s’adapta força bé

Apropiat per a una ràpida maduració

Clima, topografia, sòl i planta, 

el terroir, incideixen tant en el 

volum com en els paràmetres 

qualitatius de la producció.

* Suma de temperatures mitjanes diàries per sobre de 10º C en el període abril-octubre. ** Diferència entre màximes i mínimes diàries
Taula1. Característiques climàtiques principals per a les parcel·les d’Olèrdola i Belianes
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03 Característiques de les parcel·les

04 Descripció de l’assaig d’aclari·
da de Macabeu

04.01 Tesis assajades i dates d’aclarida

L’assaig va establir la comparació entre tres 

tesis:

•	 Ceps sense aclarida de raïm. 

•	 Ceps amb aclarida del 40% dels raïms realit-

zada entre els estats fenològics de Baggiolini, 

K (gra Ø d’un pèsol) i L (raïm apinyat).

•	 Ceps amb aclarida del 40% dels raïms rea-

litzada entre els estats M (inici de l’enverat) 

i N (final de l’enverat i inici de la maduració).

La taula 3 dóna les dates (primerenca, tardana, 

data mitjana) dels estats fenològics de la vinífera 

Macabeu de 2005 a 2010.

El nombre de raïms aclarits i deixats i les dades 

d’aclarida anuals es resumeixen en la taula 4.

Assaig Macabeu · Olèrdola Assaig Syrah · Belianes

Característiques Dades/valors Observacions Dades/valors Observacions

Coordenades X 45,80, Y 3,93 Projecció UTM X 46,04, Y 3,33 Projecció UTM

Perímetre de parcel·la Poligonal Trapezoïdal Poligonal Trapezoïdal

Orientació NE-SO Direcció de fileres NNE / SSO

Pendent < 10/00 Pràcticament pla < 10/00 Pràcticament pla

Portaempelt 140 Ruggeri Clon 265 110 R Clon 7

Varietat Macabeu Clon 630 Syrah Clon 93 (?)

Edat de la vinya 14-19 anys Inici / final d’assaig 0 – 9 anys Planta empeltada

Densitat de la plantació 3.400 Ceps / ha 2.700 Ceps / ha

Marc de la plantació 2,40 x 1,20 m 3 x 1,20 m

Sistema de conducció Emparrat Espatllera Emparrat Espatllera

Tipus d’emparrat A 2 nivells (1+ 2) Nivell superior mòbil A 3 nivells, 1+ (2+1) Nivell superior mòbil

Alçària de l’emparrat 1r (70), 2n (100) cm 1r (70), 2n (100), 3r (120 ) cm

Tipus de poda Curta / Royat Caps 2 borrons Curta Caps 2 borrons

Càrrega de poda 34 – 38.000 Borrons / ha 32 – 35.000 Borrons / ha

Sistema de reg - - Degoteig 1 degoter per cep 

Cabal dels degoters - - 4 l / h

Taula 2. Resum de les principals característiques de les parcel·les d’assaig a Olèrdola i Belianes

Estat C
(punt verd)

Estat D (sortida 
de les fulles)

Estat I
(floració)

Estat L
(raïm tancat)

Estat M
(enverat)

Verema

Data més primerenca 02/04 08/04 02/06 03/07 22/07 22/08

Data més tardana 11/04 21/04 14/06 14/07 05/08 08/09

Data mitjana 07/04 15/04 05/06 09/07 28/07 31/08

Taula 3. Estats fenològics de l’assaig sobre Macabeu. Mitjana 2005-2010

Raïms de Macabeu aclarits i dates d’aclarida de l’assaig d’Olèrdola

Tesis i procediment d’aclarida 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006-2010
Aclarida estat 

KL
(nivell 

d’aclarida 
40%)

 Raïms existents 
(*)

445 233 339 260  279  9,49 raïms / cep

Raïms trets 187 94 137 105 112 3,87 raïms / cep

Raïms deixats 258 139 202 155 167 5,62 raïms / cep

Data d’aclarida 28 juny 20 juny 10 juliol 29 juny 5 juliol 30 juny

Aclarida estat 
MN

(nivell 
d’aclarida 

40%)

 Raïms existents 
(*)

431 274 233 207 214  10,7 raïms /cep

Raïms trets 180 109 98 85 81 4,35 raïms /cep

Raïms deixats 251 165 135 122 133 6,35 raïms /cep

Data d’aclarida 4 ag. 6 ag. 12 ag. 3 ag. 9 ag. 6 agost

(*) Referència del testimoni abans de l’aclarida

Taula 4. Raïms de Macabeu aclarits i dates d’aclarida de l’assaig d’Olèrdola
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L’aclarida es va fer manualment, deixant prefe·

rentment els raïms més propers a la base 

i en la proporció establerta de manera prèvia 

(supressió del 40%). Es va controlar el temps 

emprat en el procés d’aclarida. Comptar abans 

els raïms permet establir una regla pràctica per 

determinar el nombre de raïms que cal deixar 

(exemple: 40% de supressió = suprimir 2 raïms 

de cada 5). Pràcticament, l’aclarida en l’estat K/L 

es pot fer coincidir amb l’operació de la poda en 

verd anomenada despampolat manual1.

04.02 exposició i valoració dels resultats 

agronòmics

04.02.01 producció en kg/ha

La producció mitjana per cep de les diferents 

observacions, multiplicada per la densitat 

de plantació (3.400 ceps/ha) ens va donar la 

producció teòrica per hectàrea. L’anàlisi esta-

dística i la comparació de mitjanes es va fer 

sobre aquesta dada. Els resultats anuals de les 

diferents tesis són els que estan recollits en la 

taula 5:

L’observació dels resultats indica una incidèn-

cia moderada de l’aclarida realitzada entre els 

estats K i L sobre la producció. Aquest fet és 

perquè els raïms no aclarits augmenten més 

de pes i compensen en bona part la pro·

ducció dels raïms suprimits. La disminució 

de la producció és significativa estadísticament 

en l’aclarida entre els estats M i N. En aquesta 

tesi, la reducció de collita és d’un 30%. Els 

raïms no aclarits no poden compensar el pes 

dels raïms suprimits a causa de l’estat avançat 

del cicle vegetatiu.

1 El despampolatge es fa sobretot en varietats 
sensibles a Botrytis cinerea (Chardonnay, Macabeu, 
Sauvignon, Chenin...). Es pot dur a terme en dues 
fases: la primera, es pot fer mecànicament a finals de 
maig o primers de juny, i la segona o “d’acabat”, es 
pot fer manualment a finals de juny o primers de juliol, 
abans que comencin les calors fortes.

Foto 4. Aclarida en l’estat KL a Olèrdola. Juliol de 2008. Autor: A. Villarroya.

Foto 5. Posició del raïm deixat a Olèrdola. Agost de 2010. Autor: A. Villarroya.

assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu a Olèrdola, 2006 · 2010  (kg/ha)

intensitat i època d’aclarida 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·2010 significació estadística Índex 100

No aclarit 20.497 15.570 16.331 7.459 13.183 14.608 a 100

Aclarida del 40% en estat KL 19.426 11.817 17.282 9.684 12.899 14.222 a 97,4

Aclarida del 40% en estat MN 13.804 10.436 11.758 6.846 8.268 10.222 b 70

Mitjana anual 17.909 12.608 15.124 7.996 11.450 - - -

mds (95) 1.666,32

CV (%) 29,4

Taula 5. Resultats anuals de la producció de les diferents tesis de l’assaig Macabeu

Figura 1. Assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu d’Olèrdola (2006 – 2010)
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04.01 Tesis assajades i dates d’aclarida

L’assaig va establir la comparació entre tres 
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•	 Ceps sense aclarida de raïm. 

•	 Ceps amb aclarida del 40% dels raïms realit-

zada entre els estats fenològics de Baggiolini, 

K (gra Ø d’un pèsol) i L (raïm apinyat).

•	 Ceps amb aclarida del 40% dels raïms rea-

litzada entre els estats M (inici de l’enverat) 

i N (final de l’enverat i inici de la maduració).
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Macabeu de 2005 a 2010.
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rentment els raïms més propers a la base 

i en la proporció establerta de manera prèvia 

(supressió del 40%). Es va controlar el temps 

emprat en el procés d’aclarida. Comptar abans 

els raïms permet establir una regla pràctica per 

determinar el nombre de raïms que cal deixar 

(exemple: 40% de supressió = suprimir 2 raïms 

de cada 5). Pràcticament, l’aclarida en l’estat K/L 

es pot fer coincidir amb l’operació de la poda en 

verd anomenada despampolat manual1.

04.02 exposició i valoració dels resultats 

agronòmics

04.02.01 producció en kg/ha

La producció mitjana per cep de les diferents 

observacions, multiplicada per la densitat 

de plantació (3.400 ceps/ha) ens va donar la 

producció teòrica per hectàrea. L’anàlisi esta-

dística i la comparació de mitjanes es va fer 

sobre aquesta dada. Els resultats anuals de les 

diferents tesis són els que estan recollits en la 

taula 5:

L’observació dels resultats indica una incidèn-

cia moderada de l’aclarida realitzada entre els 

estats K i L sobre la producció. Aquest fet és 

perquè els raïms no aclarits augmenten més 

de pes i compensen en bona part la pro·

ducció dels raïms suprimits. La disminució 

de la producció és significativa estadísticament 

en l’aclarida entre els estats M i N. En aquesta 

tesi, la reducció de collita és d’un 30%. Els 

raïms no aclarits no poden compensar el pes 

dels raïms suprimits a causa de l’estat avançat 

del cicle vegetatiu.

1 El despampolatge es fa sobretot en varietats 
sensibles a Botrytis cinerea (Chardonnay, Macabeu, 
Sauvignon, Chenin...). Es pot dur a terme en dues 
fases: la primera, es pot fer mecànicament a finals de 
maig o primers de juny, i la segona o “d’acabat”, es 
pot fer manualment a finals de juny o primers de juliol, 
abans que comencin les calors fortes.

Foto 4. Aclarida en l’estat KL a Olèrdola. Juliol de 2008. Autor: A. Villarroya.

Foto 5. Posició del raïm deixat a Olèrdola. Agost de 2010. Autor: A. Villarroya.

assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu a Olèrdola, 2006 · 2010  (kg/ha)

intensitat i època d’aclarida 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·2010 significació estadística Índex 100

No aclarit 20.497 15.570 16.331 7.459 13.183 14.608 a 100

Aclarida del 40% en estat KL 19.426 11.817 17.282 9.684 12.899 14.222 a 97,4

Aclarida del 40% en estat MN 13.804 10.436 11.758 6.846 8.268 10.222 b 70

Mitjana anual 17.909 12.608 15.124 7.996 11.450 - - -

mds (95) 1.666,32

CV (%) 29,4

Taula 5. Resultats anuals de la producció de les diferents tesis de l’assaig Macabeu

Figura 1. Assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu d’Olèrdola (2006 – 2010)
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04.02.02 Graduació expressada en Brix o 

grau d’alcohol probable (º Ap)

El grau mesurat pel refractòmetre és el Brix 

(Bº), que expressa els grams de soluts en 100 

grams de solució (g/g). Atès que gairebé el 95% 

dels soluts són de glucosa –fructosa, el grau de 

refracció indica el contingut amb una precisió 

suficient, i permet determinar el grau alcohòlic 

probable del vi resultant de la fermentació del 

most (º Ap).  

Es constata un augment petit, però significatiu 

estadísticament, de les tesis aclarides respecte 

del testimoni. Aquest increment se situa entre 

0,4 i 0,5º Ap en les tesis aclarides. Aquestes, 

però, no es diferencien estadísticament entre si.

Combinant la producció amb la graduació, 

s’obté la producció expressada en KGº/ha, que 

encara és la modalitat predominant de valorar, 

de manera econòmica, la verema destinada es-

pecialment a l’elaboració de vins de taula. Els 

resultats reflecteixen unes dades molt similars 

a les de la producció en kg/ha.

04.02.03 Acidesa total i pH

L’acidesa total es pot expressar en g/l d’àcid sul-

fúric o àcid tartàric. Els resultats de les mostres 

de raïm s’expressen en àcid sulfúric, mentre que 

les de most i de vi s’expressen en àcid tartàric. 

Els valors de l’acidesa total i pH donen un gran 

nombre d’indicacions sobre l’estat de maduresa 

del raïm, l’aptitud per a les destinacions possi-

bles, l’estabilitat biològica del vi o la possible 

incidència sobre altres paràmetres enològics o 

organolèptics.

Els resultats d’acidesa i de pH sembla que 

indiquen una lleugera tendència a avançar la 

maduració i, per tant, una acidesa menor en la 

tesi d’aclarida en el moment de l’enverat. Els 

resultats observats són a les taules 7 i 8.

Assaig de la intensitat i època d’aclarida del Macabeu a Olèrdola, 2006 – 2010, º Ap

Intensitat i època d’aclarida 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 6,87 7,90 8,25 10,10 8,93 8,41 a 100

Aclarida 40% estat KL 7,97 8,55 8,47 10,12 9,35 8,89 b 105,7

Aclarida 40% estat MN 7,87 8,55 9,13 10,20 9,05 8,96 b 106,5

M anual 7,57 8,33 8,62 10,14 9,11 - - -

mds (95)           0,411

CV (%)           9,13

Taula 6. Resultats obtinguts en graduació Brix o grau d’alcohol probable (º Ap)

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Acidesa total g/l àcid sulf.

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 4,43 4,25 3,72 3,85 4,43 4,14 ab 100

Aclarida 40% estat KL 4,30 4,28 3,88 4,18 4,48 4,23 a 102,2

Aclarida 40% estat MN 4,25 4,07 3,20 4,12 4,13 3,95 b 95,6

M anual 4,33 4,20 3,60 4,05 4,35 - - -

mds (95) 0,209

CV (%) 9,91  

Taula 7. Resultats obtinguts en Acidesa total

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. pH

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 3,073 3,32 3,14 3,01 2,96 3,10 a 100

Aclarida 40% estat KL 3,065 3,35 3,15 3 2,98 3,11 a 100,3

Aclarida 40% estat MN 3,03 3,363 3,2 3,02 2,96 3,12 a 100,6

M anual 3,07 3,35 3,16 3,01 2,97 · - -

mds (95) 0,027

CV (%) 1,7

Taula 8. Resultats obtinguts en pH
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04.02.04 pes mitjà dels raïms (g/raïm) 

El pes mitjà del raïm està condicionat per les ca-

racterístiques varietals (grandària, compacitat, 

dimensió de la baia, contingut en sucres, nivell 

d’hidratació...). La climatologia anual, la càrrega 

de poda i el nombre de raïms/cep són també 

factors que tenen una gran incidència sobre 

aquest paràmetre.

Els resultats indiquen un pes lleugerament supe·

rior dels raïms dels ceps aclarits respecte 

del testimoni no aclarit. Els raïms dels ceps 

aclarits als voltants de l’apinyat (estat KL) tenen 

un pes superior que els aclarits a l’inici de l’en-

verat (estat MN). Així i tot, les diferències no són 

significatives estadísticament. Cal destacar també 

que aquesta tendència es manifesta amb més 

claredat els anys de pluviometria generosa 

que els anys de secada, en què s’igualen més 

els pesos.

Es constata també una major uniformitat 

del Ø de la baia en els raïms aclarits, en l’estat 

KL, principalment.

assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. pes mitjà del raïm (g)

intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 485,2 579,7 579,5 453,3 489,3 517,4 a 100

Aclarida 40% estat KL 535,3 703,8 621,5 463,3 531,5 571,1 a 110,4

Aclarida 40% estat MN 530,3 588,7 566,5 474,8 487,5 529,6 a 102,4

M anual 516,9 624,1 589,2 463,8 502,8 - - -

mds (95)           52,751    

CV (%)           19,03    

Taula 9. Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Pes mitjà del raïm (g)

Foto 6. Macabeu a Olèrdola. Raïms no aclarits. Finals de juliol de 2010. Autor: A. Villarroya. Foto 7. Macabeu a Olèrdola. Raïms aclarits. Finals de juliol de 2010. Autor: A. Villarroya.

Figura 2. Assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu d’Olèrdola (2006 – 2010). Pes mitjà dels raïms. 
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04.02.02 Graduació expressada en Brix o 

grau d’alcohol probable (º Ap)

El grau mesurat pel refractòmetre és el Brix 

(Bº), que expressa els grams de soluts en 100 

grams de solució (g/g). Atès que gairebé el 95% 

dels soluts són de glucosa –fructosa, el grau de 

refracció indica el contingut amb una precisió 

suficient, i permet determinar el grau alcohòlic 

probable del vi resultant de la fermentació del 

most (º Ap).  

Es constata un augment petit, però significatiu 

estadísticament, de les tesis aclarides respecte 

del testimoni. Aquest increment se situa entre 

0,4 i 0,5º Ap en les tesis aclarides. Aquestes, 

però, no es diferencien estadísticament entre si.

Combinant la producció amb la graduació, 

s’obté la producció expressada en KGº/ha, que 

encara és la modalitat predominant de valorar, 

de manera econòmica, la verema destinada es-

pecialment a l’elaboració de vins de taula. Els 

resultats reflecteixen unes dades molt similars 

a les de la producció en kg/ha.

04.02.03 Acidesa total i pH

L’acidesa total es pot expressar en g/l d’àcid sul-

fúric o àcid tartàric. Els resultats de les mostres 

de raïm s’expressen en àcid sulfúric, mentre que 

les de most i de vi s’expressen en àcid tartàric. 

Els valors de l’acidesa total i pH donen un gran 

nombre d’indicacions sobre l’estat de maduresa 

del raïm, l’aptitud per a les destinacions possi-

bles, l’estabilitat biològica del vi o la possible 

incidència sobre altres paràmetres enològics o 

organolèptics.

Els resultats d’acidesa i de pH sembla que 

indiquen una lleugera tendència a avançar la 

maduració i, per tant, una acidesa menor en la 

tesi d’aclarida en el moment de l’enverat. Els 

resultats observats són a les taules 7 i 8.

Assaig de la intensitat i època d’aclarida del Macabeu a Olèrdola, 2006 – 2010, º Ap

Intensitat i època d’aclarida 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 6,87 7,90 8,25 10,10 8,93 8,41 a 100

Aclarida 40% estat KL 7,97 8,55 8,47 10,12 9,35 8,89 b 105,7

Aclarida 40% estat MN 7,87 8,55 9,13 10,20 9,05 8,96 b 106,5

M anual 7,57 8,33 8,62 10,14 9,11 - - -

mds (95)           0,411

CV (%)           9,13

Taula 6. Resultats obtinguts en graduació Brix o grau d’alcohol probable (º Ap)

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Acidesa total g/l àcid sulf.

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 4,43 4,25 3,72 3,85 4,43 4,14 ab 100

Aclarida 40% estat KL 4,30 4,28 3,88 4,18 4,48 4,23 a 102,2

Aclarida 40% estat MN 4,25 4,07 3,20 4,12 4,13 3,95 b 95,6

M anual 4,33 4,20 3,60 4,05 4,35 - - -

mds (95) 0,209

CV (%) 9,91  

Taula 7. Resultats obtinguts en Acidesa total

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. pH

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 3,073 3,32 3,14 3,01 2,96 3,10 a 100

Aclarida 40% estat KL 3,065 3,35 3,15 3 2,98 3,11 a 100,3

Aclarida 40% estat MN 3,03 3,363 3,2 3,02 2,96 3,12 a 100,6

M anual 3,07 3,35 3,16 3,01 2,97 · - -

mds (95) 0,027

CV (%) 1,7

Taula 8. Resultats obtinguts en pH
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04.02.04 pes mitjà dels raïms (g/raïm) 

El pes mitjà del raïm està condicionat per les ca-

racterístiques varietals (grandària, compacitat, 

dimensió de la baia, contingut en sucres, nivell 

d’hidratació...). La climatologia anual, la càrrega 

de poda i el nombre de raïms/cep són també 

factors que tenen una gran incidència sobre 

aquest paràmetre.

Els resultats indiquen un pes lleugerament supe·

rior dels raïms dels ceps aclarits respecte 

del testimoni no aclarit. Els raïms dels ceps 

aclarits als voltants de l’apinyat (estat KL) tenen 

un pes superior que els aclarits a l’inici de l’en-

verat (estat MN). Així i tot, les diferències no són 

significatives estadísticament. Cal destacar també 

que aquesta tendència es manifesta amb més 

claredat els anys de pluviometria generosa 

que els anys de secada, en què s’igualen més 

els pesos.

Es constata també una major uniformitat 

del Ø de la baia en els raïms aclarits, en l’estat 

KL, principalment.

assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. pes mitjà del raïm (g)

intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 485,2 579,7 579,5 453,3 489,3 517,4 a 100

Aclarida 40% estat KL 535,3 703,8 621,5 463,3 531,5 571,1 a 110,4

Aclarida 40% estat MN 530,3 588,7 566,5 474,8 487,5 529,6 a 102,4

M anual 516,9 624,1 589,2 463,8 502,8 - - -

mds (95)           52,751    

CV (%)           19,03    

Taula 9. Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Pes mitjà del raïm (g)

Foto 6. Macabeu a Olèrdola. Raïms no aclarits. Finals de juliol de 2010. Autor: A. Villarroya. Foto 7. Macabeu a Olèrdola. Raïms aclarits. Finals de juliol de 2010. Autor: A. Villarroya.

Figura 2. Assaig d’intensitat i època d’aclarida del Macabeu d’Olèrdola (2006 – 2010). Pes mitjà dels raïms. 
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04.02.05 Presència d’atacs de podridura 

grisa 

La presència d’atacs de podridura grisa (Botrytis 

cinerea) és freqüent en els raïms de la varietat 

Macabeu i en situacions com les de l’assaig a 

Olèrdola. El període d’assaig es va caracteritzar 

per una baixa incidència d’atac, la qual cosa no 

permet treure’n conclusions significatives. Així i 

tot, sembla que hi ha una incidència més gran 

dels atacs en els raïms dels ceps aclarits en 

l’època més primerenca.

04.02.06 Índex de Ravaz

L’Índex de Ravaz (relació entre la producció i 

la fusta de poda) indica el nivell d’equilibri pro-

ductiu dels ceps. Es considera que un Índex de 

Ravaz equilibrat és entre 5 i 8 per a les varietats 

vigoroses i de productivitat mitjana (Ull de llebre 

o Merlot); entre 5 i 10 per a les situacions de 

regadiu i per a varietats productives com el Ma-

cabeu i/o en terres molt fèrtils; entre 4 i 15 per a 

les varietats molt productives, però de poc vigor 

com la Parellada, i de 3 a 8 per a varietats de 

productivitat moderada i de gran vigor (Syrah, 

Chardonnay...).

Les condicions de l’assaig són equiparables a les 

de varietats vigoroses i productives, situades en 

terres fèrtils i amb una bona capacitat de retenció 

d’aigua disponible (CRAD). 

Els resultats obtinguts demostren un excés de 

productivitat els primers anys i una clara incidèn-

cia de l’aclarida sobre l’índex, que se situa, fins i 

tot, en nivells massa baixos per excés de vigor 

els darrers anys de l’assaig. Aquesta situació 

posa en evidència que per obtenir producci·

ons equilibrades i bons paràmetres quali·

tatius no és suficient l’aclarida, sinó que ha 

d’anar acompanyada d’altres mesures en 

el disseny de la plantació (densitat i marc 

de plantació, sistema de conducció, por·

taempelt...) i del maneig (càrrega i tipus de 

poda, adobament, pràctiques de conreu...).

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Atacs de Botrytis (%)

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 2 0,17 0,33 0,17 0,17 0,57 a 100

Aclarida 40% estat KL 1,67 1,67 0,50 0 0,17 0,80 a 141,1

Aclarida 40% estat MN 1 0,33 0,83 0 0,17 0,47 a 82,4

M anual 1,56 0,72 0,56 0,06 0,17 - - -

mds (95) 0,617

CV (%) 196,31

Taula 10. Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Atacs de Botrytis (%)

Figura 3. Evolució de l’Índex de Ravaz. Assaig d’aclarida de Macabeu

Característiques del most. Assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola (2006·2010)
No aclarit Aclarit 40% raïm (KL) Aclarit 40% (MN)

Paràmetres M Màx. Min. + / · d M Màx. Min. + / · d M Màx. Min. + / · d

 Densitat 1,0590 1,0690 1,0520 0,0064 1,0646 1,0740 1,0580 0,0061 1,0632 1,0710 1,0590 0,0047

 Grau Brix 15 17,2 13,2 1,5 16,3 18,3 14,6 1,3 16 17,6 14,7 1,1

 Grau probable % en vol. 8,7 9,9 7,7 0,9774 8,9 10,3 7,8 0,8749 8,7 9,8 7,9 0,7074

 Acidesa total tartàric g/l 6,7 7,3 6 0,5404 6,3 7 5,9 0,4393 6,1 6,8 5,6 0,4848

 pH 3,05 3,12 2.98 0,0590 3,10 3.18 3 0,0758 3,10 3,20 3,01 0,0763

 Àcid tartàric g/l  5,2 5,7 4,7 0,3703 5,1 5,4 4,5 0,3587 5 5,7 4,3 0,5415

 Àcid màlic g/l 2,9 3,5 2,5 0,4037 3 3,9 2,2 0,6124 2,6 3,2 2 0,4827

 Àcid glucònic mg/l 80,4 260 0 106,6 172 443 0 183,2 114,8 272 0 116,5

 Glicerol g/l 0,5 1,5 0,1 0,7 0,5 1,4 0,1 0,6055 0,4 1,1 0,1 0,4690

N. assimilable mg/l 140,4 176 103 29,5432 155,6 179 105 30,088 144,4 173 106 29,4245

Taula 11. Característiques del most. Assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006-2010
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04.03  exposició i valoració dels resultats 

enològics

04.03.01 paràmetres i característiques del 

most

Els resultats presenten moltes similituds entre 

les tres tesis: només varia una mica la graduació 

(Brix o º Ap), que s’incrementa lleugerament 

en les tesis aclarides i, sobretot, en l’aclarida 

més primerenca (estat KL). Les diferències són 

menys clares que en les mostres de camp, però 

tenen la mateixa tendència. L’acidesa total i els 

continguts d’àcid tartàric i màlic varien molt 

poc, i el pH es manté constant. Les varia-

cions d’àcid glucònic s’haurien d’atribuir a un 

nivell una mica superior de maduresa de les tesis 

aclarides, ja que, com s’ha indicat, no s’han 

constatat atacs notoris de Botrytis cinerea que 

hagin pogut incrementar aquest valor. Els nivells 

una mica superiors de nitrogen assimilable, 

encara que lleugerament, podrien indicar una 

tendència positiva a una riquesa més gran de 

compostos nitrogenats en el most procedent 

dels raïms aclarits (Taula 11).

 

04.03.02 paràmetres i característiques dels 

vins

Els principals paràmetres dels vins obtinguts es 

resumeixen en el gràfic i la taula 12:

Figura 4. Assaig sobre aclarida de raïm Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Paràmetres mitjans dels mosts obtinguts.

assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010 

tesi paràmetres Mitjana Màx. Mín. d cv %

Te
st

im
on

i n
o 

ac
la

rit

Grau alcohòlic % vol. 8,5 9,8 7,6 0,8167 9,58

Acidesa total g/l 8,0 8,6 7,3 0,5320 6,62

Acidesa volàtil g/l 0,4 0,6 0,2 0,2040 55,97

pH 2,82 2,91 2,75 0,0568 2,09

Intensitat colorant 0,053 0,098 0,033 0,0259 49,18

Tonalitat 3,920 4,930 2,454 1,0830 27,61

Organolèptic visual (0 a 20) 12,8 13,4 11,9 0,6 4,43

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 21,3 22,9 19,6 1,4 6,69

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 27,6 29,1 23,8 2,2 7,96

Organolèptic total (0 a 100) 61,8 65,1 58,3 2,5 4,13

A
cl

ar
id

a 
40

%
 a

 l’
es

ta
t K

L

Grau alcohòlic % vol. 8,9 9,8 8,3 0,6434 7,2

Acidesa total g/l 7,9 8,6 7,3 0,5541 7

Acidesa volàtil g/l 0,3 0,6 0,2 0,2179 62,98

pH 2,86 3,01 2,79 0,0879 3,07

Intensitat colorant 0,068 0,117 0,035 0,0359 52,63

Tonalitat 3,990 6,183 1,542 1,9361 48,52

Organolèptic visual (0 a 20) 12,9 13,9 12,1 0,7 5,15

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 22,2 22,8 21,6 0,5 2,30

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 30,1 31,4 28,6 1 3,37

Organolèptic total (0 a 100) 65,2 66,8 63,9 1,1 1,71
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Grau alcohòlic % vol. 9,3 9,9 8,6 0,4645 5,02

Acidesa total g/l 7,7 9,1 6,7 0,9407 12,22

Acidesa volàtil g/l 0,3 0,6 0,2 0,1428 42,01

pH 2,89 3,05 2,79 0,1008 3,49

Intensitat colorant 0,069 0,094 0,050 0,0174 25,13

Tonalitat 5,2 7,95 2,957 1,9752 38,01

Organolèptic visual (0 a 20) 12,8 14,2 11,8 0,9 7,35

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 21 22,6 19,1 1,6 7,60

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 29,4 31,7 26,8 1,8 6,25

Organolèptic total (0 a 100) 63,2 67,4 58,2 3,8 6,02

Taula 12. Paràmetres principals dels vins obtinguts en les diferents tesis d’assaig

Fotos 8 i 9. Premsa i dipòsits emprats en la realització de 
microvinificacions en el celler de l’Incavi–EVE de Vilafranca del 
Penedès. Autor: M. Vilavella.
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04.02.05 Presència d’atacs de podridura 

grisa 

La presència d’atacs de podridura grisa (Botrytis 

cinerea) és freqüent en els raïms de la varietat 

Macabeu i en situacions com les de l’assaig a 

Olèrdola. El període d’assaig es va caracteritzar 

per una baixa incidència d’atac, la qual cosa no 

permet treure’n conclusions significatives. Així i 

tot, sembla que hi ha una incidència més gran 

dels atacs en els raïms dels ceps aclarits en 

l’època més primerenca.

04.02.06 Índex de Ravaz

L’Índex de Ravaz (relació entre la producció i 

la fusta de poda) indica el nivell d’equilibri pro-

ductiu dels ceps. Es considera que un Índex de 

Ravaz equilibrat és entre 5 i 8 per a les varietats 

vigoroses i de productivitat mitjana (Ull de llebre 

o Merlot); entre 5 i 10 per a les situacions de 

regadiu i per a varietats productives com el Ma-

cabeu i/o en terres molt fèrtils; entre 4 i 15 per a 

les varietats molt productives, però de poc vigor 

com la Parellada, i de 3 a 8 per a varietats de 

productivitat moderada i de gran vigor (Syrah, 

Chardonnay...).

Les condicions de l’assaig són equiparables a les 

de varietats vigoroses i productives, situades en 

terres fèrtils i amb una bona capacitat de retenció 

d’aigua disponible (CRAD). 

Els resultats obtinguts demostren un excés de 

productivitat els primers anys i una clara incidèn-

cia de l’aclarida sobre l’índex, que se situa, fins i 

tot, en nivells massa baixos per excés de vigor 

els darrers anys de l’assaig. Aquesta situació 

posa en evidència que per obtenir producci·

ons equilibrades i bons paràmetres quali·

tatius no és suficient l’aclarida, sinó que ha 

d’anar acompanyada d’altres mesures en 

el disseny de la plantació (densitat i marc 

de plantació, sistema de conducció, por·

taempelt...) i del maneig (càrrega i tipus de 

poda, adobament, pràctiques de conreu...).

Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Atacs de Botrytis (%)

Intensitat i època 2006 2007 2008 2009 2010 M 2006·10 Signf. estad. Índex 100

No aclarit 2 0,17 0,33 0,17 0,17 0,57 a 100

Aclarida 40% estat KL 1,67 1,67 0,50 0 0,17 0,80 a 141,1

Aclarida 40% estat MN 1 0,33 0,83 0 0,17 0,47 a 82,4

M anual 1,56 0,72 0,56 0,06 0,17 - - -

mds (95) 0,617

CV (%) 196,31

Taula 10. Assaig d’intensitat i època d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Atacs de Botrytis (%)

Figura 3. Evolució de l’Índex de Ravaz. Assaig d’aclarida de Macabeu

Característiques del most. Assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola (2006·2010)
No aclarit Aclarit 40% raïm (KL) Aclarit 40% (MN)

Paràmetres M Màx. Min. + / · d M Màx. Min. + / · d M Màx. Min. + / · d

 Densitat 1,0590 1,0690 1,0520 0,0064 1,0646 1,0740 1,0580 0,0061 1,0632 1,0710 1,0590 0,0047

 Grau Brix 15 17,2 13,2 1,5 16,3 18,3 14,6 1,3 16 17,6 14,7 1,1

 Grau probable % en vol. 8,7 9,9 7,7 0,9774 8,9 10,3 7,8 0,8749 8,7 9,8 7,9 0,7074

 Acidesa total tartàric g/l 6,7 7,3 6 0,5404 6,3 7 5,9 0,4393 6,1 6,8 5,6 0,4848

 pH 3,05 3,12 2.98 0,0590 3,10 3.18 3 0,0758 3,10 3,20 3,01 0,0763

 Àcid tartàric g/l  5,2 5,7 4,7 0,3703 5,1 5,4 4,5 0,3587 5 5,7 4,3 0,5415

 Àcid màlic g/l 2,9 3,5 2,5 0,4037 3 3,9 2,2 0,6124 2,6 3,2 2 0,4827

 Àcid glucònic mg/l 80,4 260 0 106,6 172 443 0 183,2 114,8 272 0 116,5

 Glicerol g/l 0,5 1,5 0,1 0,7 0,5 1,4 0,1 0,6055 0,4 1,1 0,1 0,4690

N. assimilable mg/l 140,4 176 103 29,5432 155,6 179 105 30,088 144,4 173 106 29,4245

Taula 11. Característiques del most. Assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006-2010
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04.03  exposició i valoració dels resultats 

enològics

04.03.01 paràmetres i característiques del 

most

Els resultats presenten moltes similituds entre 

les tres tesis: només varia una mica la graduació 

(Brix o º Ap), que s’incrementa lleugerament 

en les tesis aclarides i, sobretot, en l’aclarida 

més primerenca (estat KL). Les diferències són 

menys clares que en les mostres de camp, però 

tenen la mateixa tendència. L’acidesa total i els 

continguts d’àcid tartàric i màlic varien molt 

poc, i el pH es manté constant. Les varia-

cions d’àcid glucònic s’haurien d’atribuir a un 

nivell una mica superior de maduresa de les tesis 

aclarides, ja que, com s’ha indicat, no s’han 

constatat atacs notoris de Botrytis cinerea que 

hagin pogut incrementar aquest valor. Els nivells 

una mica superiors de nitrogen assimilable, 

encara que lleugerament, podrien indicar una 

tendència positiva a una riquesa més gran de 

compostos nitrogenats en el most procedent 

dels raïms aclarits (Taula 11).

 

04.03.02 paràmetres i característiques dels 

vins

Els principals paràmetres dels vins obtinguts es 

resumeixen en el gràfic i la taula 12:

Figura 4. Assaig sobre aclarida de raïm Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Paràmetres mitjans dels mosts obtinguts.

assaig d’aclarida de Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010 

tesi paràmetres Mitjana Màx. Mín. d cv %

Te
st

im
on

i n
o 

ac
la

rit

Grau alcohòlic % vol. 8,5 9,8 7,6 0,8167 9,58

Acidesa total g/l 8,0 8,6 7,3 0,5320 6,62

Acidesa volàtil g/l 0,4 0,6 0,2 0,2040 55,97

pH 2,82 2,91 2,75 0,0568 2,09

Intensitat colorant 0,053 0,098 0,033 0,0259 49,18

Tonalitat 3,920 4,930 2,454 1,0830 27,61

Organolèptic visual (0 a 20) 12,8 13,4 11,9 0,6 4,43

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 21,3 22,9 19,6 1,4 6,69

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 27,6 29,1 23,8 2,2 7,96

Organolèptic total (0 a 100) 61,8 65,1 58,3 2,5 4,13
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Grau alcohòlic % vol. 8,9 9,8 8,3 0,6434 7,2

Acidesa total g/l 7,9 8,6 7,3 0,5541 7

Acidesa volàtil g/l 0,3 0,6 0,2 0,2179 62,98

pH 2,86 3,01 2,79 0,0879 3,07

Intensitat colorant 0,068 0,117 0,035 0,0359 52,63

Tonalitat 3,990 6,183 1,542 1,9361 48,52

Organolèptic visual (0 a 20) 12,9 13,9 12,1 0,7 5,15

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 22,2 22,8 21,6 0,5 2,30

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 30,1 31,4 28,6 1 3,37

Organolèptic total (0 a 100) 65,2 66,8 63,9 1,1 1,71
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Grau alcohòlic % vol. 9,3 9,9 8,6 0,4645 5,02

Acidesa total g/l 7,7 9,1 6,7 0,9407 12,22

Acidesa volàtil g/l 0,3 0,6 0,2 0,1428 42,01

pH 2,89 3,05 2,79 0,1008 3,49

Intensitat colorant 0,069 0,094 0,050 0,0174 25,13

Tonalitat 5,2 7,95 2,957 1,9752 38,01

Organolèptic visual (0 a 20) 12,8 14,2 11,8 0,9 7,35

Organolèptic olfactiu (0 a 32) 21 22,6 19,1 1,6 7,60

Organolèptic gustatiu (0 a 48) 29,4 31,7 26,8 1,8 6,25

Organolèptic total (0 a 100) 63,2 67,4 58,2 3,8 6,02

Taula 12. Paràmetres principals dels vins obtinguts en les diferents tesis d’assaig

Fotos 8 i 9. Premsa i dipòsits emprats en la realització de 
microvinificacions en el celler de l’Incavi–EVE de Vilafranca del 
Penedès. Autor: M. Vilavella.

No aclarit Aclarit 40% KL Aclarit 40% MN

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

AT (g/l)

ºAp

N assm. (mg/l) / 10

Glucònic (mg/l) X 10

A. Glucònic (mg/l) /10

A. Màlic (g/l)

A. Tartàric (g/l)

pH 

DT55.indd   17 02/12/13   11:14

135



DOSSIERN55

DOSSIERTÈCNIC

18

Entre els paràmetres dels vins elaborats, cal 

destacar les diferències en graduació favorables 

a les tesis aclarides. La màxima diferència és 

de 0,8º entre la tesi aclarida en l’estat MN i el 

testimoni. Després, hi ha també, encara que 

lleugerament inferior, la tesi aclarida en l’estat 

KL i el testimoni, amb una diferència mitjana 

de 0,6º favorable a la tesi aclarida.

Les diferències entre les acideses i els pH de les 

tesis aclarides i el testimoni són mínimes, però 

força correctes, especialment per a l’elaboració 

de vins base per a cava.

En les degustacions, la màxima valoració mit·

jana, l’aconsegueixen els vins procedents 

de la tesi aclarida en l’estat KL, seguida dels 

vins procedents de l’aclarida en l’estat MN. Les 

diferències són modestes i se centren fonamen-

talment en la valoració gustativa. Les diferències 

en intensitat colorant i tonalitat són també 

favorables a les tesis aclarides. 

04.03.03 Observacions i conclusions

Els resultats agronòmics i enològics posen de 

manifest uns efectes favorables, però limitats, 

de l’aclarida de raïm, si no es complementa 

amb una ubicació correcta de la varietat, amb 

un disseny adequat de la plantació i amb les 

pràctiques adequades de conreu (poda, ado-

bament, treballs de conreu...).

El nivell d’aclarida en varietats molt productives 

o de gran vigor o situades en terres molt fèrtils 

ha d’oscil·lar entre el 30 i el 40% dels raïms 

per obtenir resultats apreciables.

Per al Macabeu, i en les condicions de l’assaig, 

l’època d’aclarida que va comportar una lleugera 

millora dels paràmetres qualitatius i una reducció 

inferior de la producció va ser l’aclarida entre 

els estats K i L (gra del diàmetre d’un pèsol i 

raïm apinyat).

El pes mitjà del raïm i la uniformitat de dià·

metre de la baia es van incrementar en 

els raïms de les tesis aclarides. Aquestes 

diferències, que van arribar fins a un 10% en 

el pes mitjà de cada raïm entre el raïm aclarit 

en estat KL i el testimoni, poden tenir aspectes 

contradictoris entre si: una compacitat exces-

siva del raïm pot comportar un increment de 

Botrytis cinerea els anys amb fortes pluges a 

finals d’estiu.

Hi ha un lleuger increment de la graduació 

(º Ap). Tant en les mostres de camp sobre raïm 

com en el most i en el vi, les tesis aclarides 

van superar en graduació el testimoni no acla-

rit. Aquestes diferències van oscil·lar entre uns 

increments de 0,2 i 0,5º en les mostres de raïm 

i el most, i entre 0,5 i 0,7º en el vi acabat.

Es constata una gran similitud en les acide·

ses i el pH de les tesis aclarides i del testimoni, 

tant en les mostres de camp com en el most o 

en els vins ja elaborats.

Les variacions de la major part de tots els pa-

ràmetres enològics són de poca entitat, però 

totes són favorables a una millora qualitativa 

en els raïms, el most o el vi de les tesis aclarides.

Les valoracions organolèptiques tendeixen 

a millorar lleugerament en les tesis acla·

rides, però sense diferències significatives. 

La millor valoració mitjana, la van obtenir 

els vins procedents de la tesi aclarida 

en l’estat fenològic KL. La fase gustativa 

es va diferenciar més que les fases visuals 

i olfactives.

La rendibilitat econòmica d’aquesta operació 

està condicionada per la valoració del raïm, 

segons els seus paràmetres qualitatius. El 

treball d’aclarida d’una hectàrea de Macabeu, 

amb la supressió del 40% de raïms en l’estat 

KL, oscil·la entre les 25 i les 40 hores.

04.03.04 Recomanacions

S’ha de valorar l’aclarida com un mitjà comple·

mentari i no exclusiu en la millora de la qualitat.

En les situacions de sobreproducció, l’aclarida 

ha d’anar acompanyada d’altres mesures 

(reducció d’adob, llaurades, capa d’herba...) per 

regular l’excés de vigor que els ceps tendeixen a 

incrementar amb la reducció de collita.

Cal suprimir, preferentment, els raïms de posició 

superior i deixar els més propers a la base 

del sarment o els més ben formats.

Durant els primers anys de la plantació, l’aclarida 

de raïms pot tenir com a objectiu afavorir el 

bon desenvolupament i la bona formació 

de l’estructura del cep.

Figura 5. Assaig sobre aclarida de raïm Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Paràmetres mitjans dels vins obtinguts. 
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Per agilitar l’operació, convé realitzar l’acla·

rida amb una tisora manual de mida petita i de 

“bec llarg”. Cal fer els talls nets i procurar que 

no s’esqueixi la pell dels sarments.

L’aclarida dels raïms en l’estat KL es pot fer coin-

cidir amb l’última fase de l’operació de despam-

polatge manual, i, així, se’n redueix el cost.

04.04 autors

05 Descripció de l’assaig de reg de 
la varietat syrah a Belianes

En les zones de pluviometria escassa i conti-

nentalitat marcada, el conreu de la vinya pateix 

sovint d’irregularitats en la producció i en les 

característiques qualitatives de la verema. L’apli-

cació controlada i limitada d’aigua pot contribu-

ir a millorar quantitativament i en alguns casos 

qualitativament la producció vitícola.

05.01 Determinació de les tesis de l’assaig 

de reg de la varietat syrah a Belianes

El criteri seguit en fixar les tesis és intentar in-

crementar o regularitzar la producció, i millorar 

o mantenir la qualitat de la verema, amb la mí-

nima despesa d’aigua i de cost d’instal·lació i 

mantenint en tots els casos la tipicitat del vi de 

la zona; és a dir, els paràmetres determinats pel 

reglament del Consell Regulador.

La fixació del mínim consum d’aigua es guia 

tant per un criteri de sostenibilitat en l’estalvi 

d’aquest “bé escàs” com en la migradesa dels 

cabals existents en les zones vitícoles. 

D’acord amb els criteris esmentats, les tesis de 

l’assaig van ser:

1.  testimoni no regat, que indica els ni-

vells de producció i qualitat anual de la 

varietat a la zona.

2. Ceps que reben l’aigua necessària per 

cobrir la pluviometria mitjana històrica 

de la zona, garantida fins a finals de juliol.

3. Aportació d’aigua per cobrir el 60% de 

l’etpc (evapotranspiració del conreu) fins 

a mitjan agost.

Foto 10. Distància entre ceps Syrah a Belianes de 120 cm, i degoters a 60 cm de la base. Agost de 2011. Autor: A. Villarroya.  

S’ha de valorar l’aclarida 

com un mitjà complementari 

i no exclusiu en la millora 

de la qualitat.

60 cm.

120 cm.

En les situacions de sobreproducció, 

l’aclarida ha d’anar acompanyada 

d’altres mesures (reducció d’adob, 

llaurades, capa d’herba...) per 

regular l’excés de vigor. 
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Entre els paràmetres dels vins elaborats, cal 

destacar les diferències en graduació favorables 

a les tesis aclarides. La màxima diferència és 

de 0,8º entre la tesi aclarida en l’estat MN i el 

testimoni. Després, hi ha també, encara que 

lleugerament inferior, la tesi aclarida en l’estat 

KL i el testimoni, amb una diferència mitjana 

de 0,6º favorable a la tesi aclarida.

Les diferències entre les acideses i els pH de les 

tesis aclarides i el testimoni són mínimes, però 

força correctes, especialment per a l’elaboració 

de vins base per a cava.

En les degustacions, la màxima valoració mit·

jana, l’aconsegueixen els vins procedents 

de la tesi aclarida en l’estat KL, seguida dels 

vins procedents de l’aclarida en l’estat MN. Les 

diferències són modestes i se centren fonamen-

talment en la valoració gustativa. Les diferències 

en intensitat colorant i tonalitat són també 

favorables a les tesis aclarides. 

04.03.03 Observacions i conclusions

Els resultats agronòmics i enològics posen de 

manifest uns efectes favorables, però limitats, 

de l’aclarida de raïm, si no es complementa 

amb una ubicació correcta de la varietat, amb 

un disseny adequat de la plantació i amb les 

pràctiques adequades de conreu (poda, ado-

bament, treballs de conreu...).

El nivell d’aclarida en varietats molt productives 

o de gran vigor o situades en terres molt fèrtils 

ha d’oscil·lar entre el 30 i el 40% dels raïms 

per obtenir resultats apreciables.

Per al Macabeu, i en les condicions de l’assaig, 

l’època d’aclarida que va comportar una lleugera 

millora dels paràmetres qualitatius i una reducció 

inferior de la producció va ser l’aclarida entre 

els estats K i L (gra del diàmetre d’un pèsol i 

raïm apinyat).

El pes mitjà del raïm i la uniformitat de dià·

metre de la baia es van incrementar en 

els raïms de les tesis aclarides. Aquestes 

diferències, que van arribar fins a un 10% en 

el pes mitjà de cada raïm entre el raïm aclarit 

en estat KL i el testimoni, poden tenir aspectes 

contradictoris entre si: una compacitat exces-

siva del raïm pot comportar un increment de 

Botrytis cinerea els anys amb fortes pluges a 

finals d’estiu.

Hi ha un lleuger increment de la graduació 

(º Ap). Tant en les mostres de camp sobre raïm 

com en el most i en el vi, les tesis aclarides 

van superar en graduació el testimoni no acla-

rit. Aquestes diferències van oscil·lar entre uns 

increments de 0,2 i 0,5º en les mostres de raïm 

i el most, i entre 0,5 i 0,7º en el vi acabat.

Es constata una gran similitud en les acide·

ses i el pH de les tesis aclarides i del testimoni, 

tant en les mostres de camp com en el most o 

en els vins ja elaborats.

Les variacions de la major part de tots els pa-

ràmetres enològics són de poca entitat, però 

totes són favorables a una millora qualitativa 

en els raïms, el most o el vi de les tesis aclarides.

Les valoracions organolèptiques tendeixen 

a millorar lleugerament en les tesis acla·

rides, però sense diferències significatives. 

La millor valoració mitjana, la van obtenir 

els vins procedents de la tesi aclarida 

en l’estat fenològic KL. La fase gustativa 

es va diferenciar més que les fases visuals 

i olfactives.

La rendibilitat econòmica d’aquesta operació 

està condicionada per la valoració del raïm, 

segons els seus paràmetres qualitatius. El 

treball d’aclarida d’una hectàrea de Macabeu, 

amb la supressió del 40% de raïms en l’estat 

KL, oscil·la entre les 25 i les 40 hores.

04.03.04 Recomanacions

S’ha de valorar l’aclarida com un mitjà comple·

mentari i no exclusiu en la millora de la qualitat.

En les situacions de sobreproducció, l’aclarida 

ha d’anar acompanyada d’altres mesures 

(reducció d’adob, llaurades, capa d’herba...) per 

regular l’excés de vigor que els ceps tendeixen a 

incrementar amb la reducció de collita.

Cal suprimir, preferentment, els raïms de posició 

superior i deixar els més propers a la base 

del sarment o els més ben formats.

Durant els primers anys de la plantació, l’aclarida 

de raïms pot tenir com a objectiu afavorir el 

bon desenvolupament i la bona formació 

de l’estructura del cep.

Figura 5. Assaig sobre aclarida de raïm Macabeu a Olèrdola 2006 – 2010. Paràmetres mitjans dels vins obtinguts. 

La rendibilitat econòmica de 
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per la valoració del raïm, 
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qualitatius.
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No aclarit Aclarit 40% KL Aclarit 40% MN

AT (g/l)

Organolèptic olfactiu / 10

Organolèptic gustatiu / 10

Organolèptic visual / 10

orgalolèptic /10 IC X 20

ºAp

AV (g/l)X 10

pH 

10

9
8
7
6

5

4

3

2

1

0

DT55.indd   18 02/12/13   11:14

Darreres experiències en viticultura i

DOSSIERN55 19

Per agilitar l’operació, convé realitzar l’acla·

rida amb una tisora manual de mida petita i de 

“bec llarg”. Cal fer els talls nets i procurar que 

no s’esqueixi la pell dels sarments.

L’aclarida dels raïms en l’estat KL es pot fer coin-

cidir amb l’última fase de l’operació de despam-

polatge manual, i, així, se’n redueix el cost.

04.04 autors

05 Descripció de l’assaig de reg de 
la varietat syrah a Belianes

En les zones de pluviometria escassa i conti-

nentalitat marcada, el conreu de la vinya pateix 

sovint d’irregularitats en la producció i en les 

característiques qualitatives de la verema. L’apli-

cació controlada i limitada d’aigua pot contribu-

ir a millorar quantitativament i en alguns casos 

qualitativament la producció vitícola.

05.01 Determinació de les tesis de l’assaig 

de reg de la varietat syrah a Belianes

El criteri seguit en fixar les tesis és intentar in-

crementar o regularitzar la producció, i millorar 

o mantenir la qualitat de la verema, amb la mí-

nima despesa d’aigua i de cost d’instal·lació i 

mantenint en tots els casos la tipicitat del vi de 

la zona; és a dir, els paràmetres determinats pel 

reglament del Consell Regulador.

La fixació del mínim consum d’aigua es guia 

tant per un criteri de sostenibilitat en l’estalvi 

d’aquest “bé escàs” com en la migradesa dels 

cabals existents en les zones vitícoles. 

D’acord amb els criteris esmentats, les tesis de 

l’assaig van ser:

1.  testimoni no regat, que indica els ni-

vells de producció i qualitat anual de la 

varietat a la zona.

2. Ceps que reben l’aigua necessària per 

cobrir la pluviometria mitjana històrica 

de la zona, garantida fins a finals de juliol.

3. Aportació d’aigua per cobrir el 60% de 

l’etpc (evapotranspiració del conreu) fins 

a mitjan agost.

Foto 10. Distància entre ceps Syrah a Belianes de 120 cm, i degoters a 60 cm de la base. Agost de 2011. Autor: A. Villarroya.  

S’ha de valorar l’aclarida 
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llaurades, capa d’herba...) per 

regular l’excés de vigor. 
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05.02  Època d’aplicació del reg

El període d’aplicació d’aigua s’ha fixat entre 

el granat (estat J de Baggiolini) fins al  final de 

l’enverat (estats M, N). Aquest període és el 

comprès entre primers de juny i mitjan agost. 

Per a la finalització del període, es fixa com a 

referència mitjan agost, però a la pràctica cal-

dria supeditar-lo a al ritme de maduració, l’estat 

sanitari o el nivell d’hidratació del raïm.

05.03 Càlcul dels volums d’aigua aplicats

En l’aplicació de la pluviometria històrica mit·

jana, s’han pres com a referència les dades de 

la sèrie 1941-2001 de l’estació meteorològica 

de la caserna de bombers de Tàrrega. La di-

ferència de les dades mitjanes amb les anuals 

de l’estació de Sant Martí de Riucorb donen el 

volum d’aigua a aportar en cada un dels perí-

odes de reg.

L’aplicació del 60% de l’ETPc es realitzarà 

calculant l’evapotranspiració del conreu (ETPc) 

mitjançant la fórmula ETPc = ETP0 K1. En aques-

ta fórmula, les K1 aplicades són: desembre i ge-

ner (0), febrer, octubre i novembre (0,1), març i 

setembre (0,3), abril (0,4), maig i agost (0,5), 

juny (0,6) i juliol (0,7). El seu càlcul ha tingut en 

compte la latitud, la durada de la nit i el dia, 

la continentalitat, l’estat fenològic i altres parà-

metres, i es va realitzar consultant bibliografia 

especialitzada. El volum d’aigua a aplicar serà 

el balanç hídric entre l’ETPc i la pluviometria 

del període. 

Els volums anuals d’aigua aplicats durant el 

període d’assaig queden reflectits a la taula 13.

Figura 6. Períodes de reg establerts a l’assaig de Belianes

Foto 11. Símptomes de clorosi els primers anys de la plantació. 
Autor: A. Villarroya. 

Foto 12. Clorosi més intensa a la tesi regada en la primavera 
de 2005. Autor: Ll. Serra.

Foto 13. Raïm de Syrah assaig de Belianes Agost 2006. 
Auor: Ll.Serra

Període de reg de l’assaig amb Syrah a Belianes

Període de reg establerts en l’assaig

Períodes de reg establerts en l’assaig

 Moments de càlcul del balanç hídric i de determinació de possibles moments de reg

Floració

Abans d’iniciar l’enverat Inici de la maduració Agostat de la fusta Caiguda de la fulla

Granat Apinyat del raïmØ pèsol

Figura 7. Pluviometria, ETPc i 0,6 ETPc de l’assaig sobre reg de Syrah a Belianes (2002 – 2010). Observatori de Sant Martí de Riucorb.
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El mes que ha requerit la màxima aplicació d’ai-

gua, amb l’aportació de la pluviometria mit·

jana, ha estat el juny amb una mitjana de 21,6 l/

m2. Amb el programa de cobertura del 60% de 

l’etpc, el mes de major aportació d’aigua ha 

estat el juliol amb una mitjana de 46,9 l/m2, que 

representa, aproximadament, unes 9-10 hores 

de reg setmanal en les condicions de l’assaig. 

La disponibilitat prou aigua en les diferents èpo-

ques pot ser un factor limitant dels programes de 

reg en zones amb molt poca disponibilitat d’aigua.

05.04 criteris d’aplicació i eficiència de 

l’aigua

En l’aplicació del reg, s’ha considerat que convenia 

fer aplicacions d’un mínim de 10 l/m2 i no depassar 

en cap cas els 15 l/m2 d’aportació continuada. 

També s’ha optat per preferir els regs nocturns a 

fi de reduir les pèrdues per evaporació.

La utilització de sondes o sensors que permetin 

mesurar la humitat del sòl permet controlar-ne 

l’evolució en disposar de dades objectives per 

determinar amb més exactitud els moments, el 

volum i el fraccionament de les aplicacions d’aigua 

i els inicis dels períodes d’estrès hídric dels ceps.

El control de l’homogeneïtat dels cabals dels 

degoters, el manteniment del bon estat de les 

instal·lacions i la implantació de registres de ca-

bal i consum “comptadors” són molt importants 

per al bon aprofitament i la distribució de l’aigua 

disponible. A la parcel·la d’assaig, s’han com-

provat els cabals dels degoters al començament 

de les respectives campanyes de reg.

També s’ha fet un control analític de la qualitat 

de l’aigua de reg per evitar especialment el risc 

de salinitat.

anys del període d’assaig · aplicació (l/m2)

tesis Mesos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M

aplicació 
pluviometria mitjana

vi 20,6 10,7 23 27,7 39 36,1 (*) 15,6 21,6

vii 24,5 12,9 - 15,3 14,8 15,5 (*) - 10,4

s 45,1 23,6 23 43 53,8 51,6 (*) 15,6 31,9

aplicació per cobrir  
0,6 etpc

vi 24,5 24,2 28,6 39,6 57,1 39,8 12,7 35,5 32,7

vii 70,9 30,2 20,8 72,2 18,9 (*) 69,6 39,7 52,8 46,9

viii 20,1 - 8,2 11,3 (*) 15,9 5,3 20,1 10,1

s 115,5 54,4 57,6 123,1 76 125,3 57,7 108,4 89,7

Taula 13. Volums anuals d’aigua aplicats durant el període d’assaig 

(·) sense necessitat de reg    (*) no prou disponibilitat d’aigua per completar els regs

Foto 15. Sensor per controlar la humitat del sòl. Autor: A. Villarroya. 

Foto 14. Col·locació i protecció de la sonda al camp. Autor: A.Villarroya.
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05.02  Època d’aplicació del reg
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el granat (estat J de Baggiolini) fins al  final de 

l’enverat (estats M, N). Aquest període és el 

comprès entre primers de juny i mitjan agost. 

Per a la finalització del període, es fixa com a 

referència mitjan agost, però a la pràctica cal-

dria supeditar-lo a al ritme de maduració, l’estat 
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05.03 Càlcul dels volums d’aigua aplicats

En l’aplicació de la pluviometria històrica mit·
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la sèrie 1941-2001 de l’estació meteorològica 
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de l’estació de Sant Martí de Riucorb donen el 

volum d’aigua a aportar en cada un dels perí-

odes de reg.

L’aplicació del 60% de l’ETPc es realitzarà 

calculant l’evapotranspiració del conreu (ETPc) 

mitjançant la fórmula ETPc = ETP0 K1. En aques-

ta fórmula, les K1 aplicades són: desembre i ge-

ner (0), febrer, octubre i novembre (0,1), març i 

setembre (0,3), abril (0,4), maig i agost (0,5), 

juny (0,6) i juliol (0,7). El seu càlcul ha tingut en 

compte la latitud, la durada de la nit i el dia, 

la continentalitat, l’estat fenològic i altres parà-

metres, i es va realitzar consultant bibliografia 

especialitzada. El volum d’aigua a aplicar serà 

el balanç hídric entre l’ETPc i la pluviometria 

del període. 

Els volums anuals d’aigua aplicats durant el 

període d’assaig queden reflectits a la taula 13.

Figura 6. Períodes de reg establerts a l’assaig de Belianes

Foto 11. Símptomes de clorosi els primers anys de la plantació. 
Autor: A. Villarroya. 

Foto 12. Clorosi més intensa a la tesi regada en la primavera 
de 2005. Autor: Ll. Serra.
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Auor: Ll.Serra
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El mes que ha requerit la màxima aplicació d’ai-

gua, amb l’aportació de la pluviometria mit·

jana, ha estat el juny amb una mitjana de 21,6 l/

m2. Amb el programa de cobertura del 60% de 

l’etpc, el mes de major aportació d’aigua ha 

estat el juliol amb una mitjana de 46,9 l/m2, que 

representa, aproximadament, unes 9-10 hores 

de reg setmanal en les condicions de l’assaig. 

La disponibilitat prou aigua en les diferents èpo-

ques pot ser un factor limitant dels programes de 

reg en zones amb molt poca disponibilitat d’aigua.

05.04 criteris d’aplicació i eficiència de 

l’aigua

En l’aplicació del reg, s’ha considerat que convenia 

fer aplicacions d’un mínim de 10 l/m2 i no depassar 

en cap cas els 15 l/m2 d’aportació continuada. 

També s’ha optat per preferir els regs nocturns a 

fi de reduir les pèrdues per evaporació.

La utilització de sondes o sensors que permetin 

mesurar la humitat del sòl permet controlar-ne 

l’evolució en disposar de dades objectives per 

determinar amb més exactitud els moments, el 

volum i el fraccionament de les aplicacions d’aigua 

i els inicis dels períodes d’estrès hídric dels ceps.

El control de l’homogeneïtat dels cabals dels 

degoters, el manteniment del bon estat de les 

instal·lacions i la implantació de registres de ca-

bal i consum “comptadors” són molt importants 

per al bon aprofitament i la distribució de l’aigua 

disponible. A la parcel·la d’assaig, s’han com-

provat els cabals dels degoters al començament 

de les respectives campanyes de reg.

També s’ha fet un control analític de la qualitat 

de l’aigua de reg per evitar especialment el risc 

de salinitat.

anys del període d’assaig · aplicació (l/m2)

tesis Mesos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M

aplicació 
pluviometria mitjana

vi 20,6 10,7 23 27,7 39 36,1 (*) 15,6 21,6

vii 24,5 12,9 - 15,3 14,8 15,5 (*) - 10,4

s 45,1 23,6 23 43 53,8 51,6 (*) 15,6 31,9

aplicació per cobrir  
0,6 etpc

vi 24,5 24,2 28,6 39,6 57,1 39,8 12,7 35,5 32,7

vii 70,9 30,2 20,8 72,2 18,9 (*) 69,6 39,7 52,8 46,9

viii 20,1 - 8,2 11,3 (*) 15,9 5,3 20,1 10,1

s 115,5 54,4 57,6 123,1 76 125,3 57,7 108,4 89,7

Taula 13. Volums anuals d’aigua aplicats durant el període d’assaig 

(·) sense necessitat de reg    (*) no prou disponibilitat d’aigua per completar els regs

Foto 15. Sensor per controlar la humitat del sòl. Autor: A. Villarroya. 

Foto 14. Col·locació i protecció de la sonda al camp. Autor: A.Villarroya.
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05.05 Exposició i valoració dels resultats 

agronòmics

05.05.01 Producció

La producció obtinguda en cada parcel·la ele-

mental es pesa al camp, i es calcula la producció 

(kg/cep) de cada observació i de cada parcel·la 

elemental. Se n’obté la productivitat unitària ex-

pressada en kg/cep i la productivitat teòrica per 

unitat de superfície (kg/ha). 

Els resultats de productivitat obtinguts queden 

reflectits a la taula 14.

Les aportacions d’aigua han representat un clar 

increment de la producció mitjana (amb signi-

ficació estadística) respecte del testimoni no 

regat. Aquests increments han estat del 21% 

en el programa en què es cobria la pluviometria 

mitjana històrica de la zona i del 37% amb les 

aportacions del 60% ETPc entre juny i mitjan 

agost.

Assaig de reg de Syrah a Belianes (DO Costers del Segre) · producció  kg/ha · període 2003 · 2009 

Tesis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 Sign. 
est.

Índex 
100

No regat 3.268 8.653 5.144 9.106 8.950 6.012 6.665 6.828 a 100

Pluviom. M 4.730 9.191 7.505 11.418 11.308 5.394 8.034 8.226 b 121

0,6 ETPc (*) 4.719 13.140 8.563 13.347 11.025 6.316 8.366 9.354 c 137

M 4.239 10.327 7.071 11.290 10.427 5.907 7.688 - - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (658,74 ) i CV 32,44%

(*) Fins a mitjan agost
Taula 14. Resultats de productivitat durant el període d’assaig expressats en kg/ha

Figura 8. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. 

Les aportacions d’aigua 

han representat un clar 

increment de la producció 

mitjana respecte del 

testimoni no regat.

Foto 16. Plantació de Syrah a Belianes. Autor: A. Villarroya.

km
/g

15000

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009     M 2006-10 

No aclarit Aclarit 40% Estat KL 0,6 ETPc fins mitjan agost

DT55.indd   22 02/12/13   11:14

140

Darreres experiències en viticultura i

DOSSIERN55 23

05.05.02  Graduació i producció expressada 

en KGº/ha

En el moment de la verema, s’extreu una mostra 

de grans de raïm de cada observació i, posteri-

orment, es determina mitjançant refractòmetre 

la graduació Brix del most procedent dels grans 

de la mostra. Mitjançant taules de transformació, 

es determina el grau alcohòlic probable de la 

mostra (º Ap).

Un cop conegut el grau probable, es multiplica 

per la producció i es determina el total de KGº 

per cep o per hectàrea. Aquesta determinació 

encara té un important valor comercial, ja que 

és la que fixa el preu de gran part dels raïms 

elaborats, especialment per a vi de taula de 

gamma mitjana i baixa.

Els resultats d’ambdues determinacions queden 

reflectits en les taules següents:

Les graduacions obtingudes són força similars; 

les petites diferències, encara que no són signifi-

catives estadísticament, mostren una tendència 

a millorar la graduació en les tesis que han estat 

sotmeses a reg, i això confirmaria que si els ceps 

estan sotmesos a un estrès hídric molt acusat 

la maduració no es completa plenament i hi ha 

una pèrdua de  glúcids. La varietat Syrah és –i 

l’assaig ho confirma una vegada més- fortament 

afectada per l’estrès hídric acusat. 

05.05.03 acidesa total i pH

La determinació d’aquests dos paràmetres de 

màxima importància per a la valoració de la ve-

rema es controla sobre el most de la mostra 

escollida en camp dels raïms de cada obser-

vació. La valoració es realitza per neutralització 

del most amb Na(OH), i el resultat de l’acidesa 

total s’expressa en g/l d’àcid sulfúric o en g/l 

d’àcid tartàric. 

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · graduació (º ap) · període 2003·2009

tesi de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 sign. est. Índex 100

No regat 13,88 13,98 13,73 12,73 13,7 13,92 14,56 13,79 a 100

Regat pluv. M 13,83 14,3 14,83 12,58 13,07 13,87 14,6 13,87 a 101,8

Regat 0,6 ETPc 14,07 13,05 14,65 13,40 14,40 14,70 14,53 14,11 a 102,1

M 13,93 13,78 14,41 12,91 13,72 14,16 14,56 - - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,359) i cv 5,95%

Taula 15. Assaig de reg Syrah a Belianes (Costers del Segre) - graduació (º Ap). Període 2003-2009

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · producció en KGº/ha · període 2003·2009

tesi de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 sign. est. Índex 100

No regat 41.135 119.840 70.976 116.183 122.859 83.367 96.184 93.506 a 100

Regat  pluv.  M 65.069 131.747 110.244 143.662 144.792 74.487 116.591 112.370 b 120,2

Regat 0,6 ETPc 66.184 170.956 123.604 176.734 152.946 92.212 121.256 129.127 c 138,1

M 58.796 140.848 101.608 145.527 140.199 83.355 111.343 · - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una  m.d.s. (14.674,98) i cv 30,4%

Taula 16. Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre). Producció en KGº/ha. Període 2003-2009

Figura 9. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. Graduació (º Ap)

Si els ceps estan sotmesos a 

un estrès hídric molt acusat, 

la maduració de Syrah no es 

completa plenament i hi ha 

una pèrdua de graduació.

ºa
p

15,25

15,00

14,75

14,50

14,25

14,00

13,75

13,50

13,25

13,00

12,75

12,50

12,25

12,00

11,75

11,50

11,25

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009      M 2006-10 

No regat (T00) Regat plvm/M 0,6 ETPc fins mitjan agost

DT55.indd   23 02/12/13   11:14



141DOSSIERN55

DOSSIERTÈCNIC

22

05.05 Exposició i valoració dels resultats 

agronòmics

05.05.01 Producció

La producció obtinguda en cada parcel·la ele-

mental es pesa al camp, i es calcula la producció 

(kg/cep) de cada observació i de cada parcel·la 

elemental. Se n’obté la productivitat unitària ex-

pressada en kg/cep i la productivitat teòrica per 

unitat de superfície (kg/ha). 

Els resultats de productivitat obtinguts queden 

reflectits a la taula 14.

Les aportacions d’aigua han representat un clar 

increment de la producció mitjana (amb signi-

ficació estadística) respecte del testimoni no 

regat. Aquests increments han estat del 21% 

en el programa en què es cobria la pluviometria 

mitjana històrica de la zona i del 37% amb les 

aportacions del 60% ETPc entre juny i mitjan 

agost.

Assaig de reg de Syrah a Belianes (DO Costers del Segre) · producció  kg/ha · període 2003 · 2009 

Tesis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 Sign. 
est.

Índex 
100

No regat 3.268 8.653 5.144 9.106 8.950 6.012 6.665 6.828 a 100

Pluviom. M 4.730 9.191 7.505 11.418 11.308 5.394 8.034 8.226 b 121

0,6 ETPc (*) 4.719 13.140 8.563 13.347 11.025 6.316 8.366 9.354 c 137

M 4.239 10.327 7.071 11.290 10.427 5.907 7.688 - - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (658,74 ) i CV 32,44%

(*) Fins a mitjan agost
Taula 14. Resultats de productivitat durant el període d’assaig expressats en kg/ha

Figura 8. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. 

Les aportacions d’aigua 

han representat un clar 

increment de la producció 

mitjana respecte del 

testimoni no regat.

Foto 16. Plantació de Syrah a Belianes. Autor: A. Villarroya.
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05.05.02  Graduació i producció expressada 

en KGº/ha

En el moment de la verema, s’extreu una mostra 

de grans de raïm de cada observació i, posteri-

orment, es determina mitjançant refractòmetre 

la graduació Brix del most procedent dels grans 

de la mostra. Mitjançant taules de transformació, 

es determina el grau alcohòlic probable de la 

mostra (º Ap).

Un cop conegut el grau probable, es multiplica 

per la producció i es determina el total de KGº 

per cep o per hectàrea. Aquesta determinació 

encara té un important valor comercial, ja que 

és la que fixa el preu de gran part dels raïms 

elaborats, especialment per a vi de taula de 

gamma mitjana i baixa.

Els resultats d’ambdues determinacions queden 

reflectits en les taules següents:

Les graduacions obtingudes són força similars; 

les petites diferències, encara que no són signifi-

catives estadísticament, mostren una tendència 

a millorar la graduació en les tesis que han estat 

sotmeses a reg, i això confirmaria que si els ceps 

estan sotmesos a un estrès hídric molt acusat 

la maduració no es completa plenament i hi ha 

una pèrdua de  glúcids. La varietat Syrah és –i 

l’assaig ho confirma una vegada més- fortament 

afectada per l’estrès hídric acusat. 

05.05.03 acidesa total i pH

La determinació d’aquests dos paràmetres de 

màxima importància per a la valoració de la ve-

rema es controla sobre el most de la mostra 

escollida en camp dels raïms de cada obser-

vació. La valoració es realitza per neutralització 

del most amb Na(OH), i el resultat de l’acidesa 

total s’expressa en g/l d’àcid sulfúric o en g/l 

d’àcid tartàric. 

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · graduació (º ap) · període 2003·2009

tesi de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 sign. est. Índex 100

No regat 13,88 13,98 13,73 12,73 13,7 13,92 14,56 13,79 a 100

Regat pluv. M 13,83 14,3 14,83 12,58 13,07 13,87 14,6 13,87 a 101,8

Regat 0,6 ETPc 14,07 13,05 14,65 13,40 14,40 14,70 14,53 14,11 a 102,1

M 13,93 13,78 14,41 12,91 13,72 14,16 14,56 - - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,359) i cv 5,95%

Taula 15. Assaig de reg Syrah a Belianes (Costers del Segre) - graduació (º Ap). Període 2003-2009

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · producció en KGº/ha · període 2003·2009

tesi de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M 2003·09 sign. est. Índex 100

No regat 41.135 119.840 70.976 116.183 122.859 83.367 96.184 93.506 a 100

Regat  pluv.  M 65.069 131.747 110.244 143.662 144.792 74.487 116.591 112.370 b 120,2

Regat 0,6 ETPc 66.184 170.956 123.604 176.734 152.946 92.212 121.256 129.127 c 138,1

M 58.796 140.848 101.608 145.527 140.199 83.355 111.343 · - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una  m.d.s. (14.674,98) i cv 30,4%

Taula 16. Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre). Producció en KGº/ha. Període 2003-2009

Figura 9. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. Graduació (º Ap)

Si els ceps estan sotmesos a 

un estrès hídric molt acusat, 

la maduració de Syrah no es 

completa plenament i hi ha 
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La determinació del pH es realitza mitjançant 

potenciòmetre. El seu valor indica el nivell d’aci-

desa o basicitat del vi, i incrementa el seu valor 

durant el procés de maduració. El nivell de ma-

duresa, el vigor i les característiques climàtiques, 

les edàfiques i les varietals són determinants en 

el valor final del pH.

Els valors de l’acidesa i pH obtinguts s’indiquen 

en les taules següents:

05.05.04 Pes mitjà del raïm

El pes del raïm està força condicionat per di-

versos factors com la longitud, la grandària o 

la compacitat, i també el volum i la densitat de 

la baia. Les característiques varietals, el règim 

hídric, la climatologia anual, la càrrega de poda, 

la realització de la poda en verd i altres pràcti-

ques agronòmiques condicionen forca aquest 

paràmetre.

El control del pes mitjà del raïm en la parcel·la 

d’assaig confirma la forta incidència que hi té 

el reg. En les dues tesis regades, s’observa 

un clar increment (amb diferències estadísti-

cament significatives) entre els raïms de les 

tesis regades amb la pluviometria mitjana o 

amb aportació del 60% de l’ETPc; aquestes 

diferències comporten uns increments del 13 

i el 24% del pes mitjà respecte dels raïms del 

testimoni no regat. Entre les tesis regades, 

no s’han trobat diferències significatives es-

tadísticament.

En els anys de major sequedat i temperatures 

més elevades, s’ha observat un major nombre 

de raïms pansits o deshidratats que de ben se-

gur contribueixen a explicar les diferències de 

pes entre les tesis regades i no regades.

05.05.05 Altres observacions

Altres problemàtiques freqüents en viticultura, 

com ara deficiències en el granat (esbrima) o 

atacs de podridura grisa (Botrytis cinerea), s’han 

donat molt ocasionalment i no permeten po-

sar en evidència diferències entre les tesis de 

l’assaig. 

05.06  Exposició i valoració dels resultats 

enològics

05.06.01 Paràmetres i característiques del 

most

Els raïms procedents de les tesis assajades són 

premsats i el seu most elaborat al celler de l’Es-

tació de Viticultura i Enologia de l’INCAVI a Reus. 

Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre) · M 2003·09 · acidesa total (AT g/l àcid sulf.)

Tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 4,53 4,70 4,87 5,72 5,75 4,08 4,93 4,94 a 100

Regat pluviom. M 4,20 4,76 4,63 5,18 5,42 3,93 4,88 4,72 a 95,5

Reg 0,6 ETPc 4,45 5,08 5,05 4,88 5,25 3,95 5,05 4,82 a 97,5

M 4,39 4,85 4,85 5,26 5,47 3,99 4,95 - - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,210) i CV 9,66%

Taula 17. Assaig de reg de Syrah a Belianes. Acidesa total (AT g/l àcid sulfúric)

Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre) · M 2003·09 · pH

Tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 3,44 3,40 3,50 3,29 3,67 3,53 3,57 3,48 a 100

Regat pluvio. M 3,59 3,41 3,50 3,39 3,70 3,46 3,58 3,52 a 101

Reg 0,6 ETPc 3,64 3,39 3,48 3,34 3,73 3,51 3,50 3,51 a 100,8

M 3,56 3,40 3,49 3,34 3,70 3,50 3,55 · - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,359 ) i CV 5,95%

Taula 18. pH. Assaig de reg de Syrah a Belianes

Foto 17. Detall de la plantació de Syrah. Belianes. Autor: A. Villarroya.
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Els mostos obtinguts són sotmesos a l’anàlisi 

dels principals paràmetres d’interès enològic 

abans d’iniciar la fermentació.

El resum dels paràmetres analitzats queda re-

flectit en la taula 20.

Els resultats dels paràmetres analitzats no indi-

quen grans diferències entre les tesis. Les gra-

duacions obtingudes són similars i difereixen 

molt lleugerament de les mostres de camp. Cal 

considerar-les satisfactòries en totes tres tesis.

Les acideses totals són lleugerament elevades 

en les tres tesis, però pròpies de la varietat. El 

fet que el testimoni no regat tingui una major 

acidesa total podria explicar-se perquè la ma-

duració és possiblement més lenta o incompleta 

els anys de més secada. Els pH alts en les tres 

tesis són propis de la varietat. Els continguts 

d’àcid màlic són alts en les tres tesis i indicarien 

una tendència similar a la de l’acidesa total i pH, 

però més acusada en les tesis regades. 

Cal considerar baixos els continguts d’àcid glu-

cònic i glicerol. El valor més alt en la tesi amb 

major aportació d’aigua podria indicar la pre-

sència d’alguns atacs de Botrytis cinerea que, 

encara que escassos, han tingut en aquesta tesi 

una presència lleugerament superior a les altres.

05.06.02 característiques i paràmetres dels 

vins obtinguts

S’ha realitzat una analítica química i sensorial 

completa al most obtingut (80-120 l/tesi), un cop 

fermentat en petits envasos de microvinificació 

i després de filtrar i estabilitzar el vi obtingut.

Els resultats extrems i les mitjanes del període 

2003-2009 dels principals paràmetres analitzats 

queden resumits en la taula 21.

L’observació de les dades permet indicar petites 

variacions en alguns paràmetres que es podrien 

atribuir a les aportacions d’aigua realitzades; per 

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · M 2003·09 · pes mitjà del raïm (g)

tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 133,8 196,7 143,5 192,5 214 134,5 196 173 a 100

Regat pluviom. M 186,8 215,2 164,7 247,8 256,3 107,3 190,3 195,5 b 113

Reg 0,6 ETPc 183,2 251,5 176,3 237,3 268,3 143,8 241,3 214,6 b 124

M 167,9 221,1 161,5 226 246,2 128,6 209,2 - - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s (20,64 ) i cv 24.57%

Taula 19. Pes mitjà del raïm. Període 2003-2009

Figura 10. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. Pes mitjà del raïm (g)
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valors mitjans i variabilitat dels principals paràmetres 
del most syrah a Belianes 2003·09

tesi valor 
màxim

valor 
mínim

valor mitjà Desviació 
+/· δn·1

coefc. vr. 
(cv%)

no regat
Grau probable (º Ap) 14,72 13,52 14,30 0,3945 2,76
Acidesa TT (g/l) 8,1 5,8 6,82 0,7506 11
pH 3,68 3,39 3,55 0,0938 2,64
Àcid tartàric (g/l) 6,7 5 6,12 0,6212 10,15
Àcid màlic (g/l ) 4,16 1,78 2,82 0,7381 28,20
Àcid glucònic (mg/l) 600,5 10,8 202,11 231,4861 114,53
Glicerol (g/l) 0,68 0 0,26 0,3065 115,96
reg amb pluviometria M
Grau probable (º Ap) 14,96 13,11 13,93 0,6922 4,97
Acidesa TT (g/l ) 8,6 5,6 6,74 0,9869 14,65
pH 3,68 3,44 3,60 0,0830 2,31
Àcid tartàric (g/l) 6,86 3,46 5,58 1,2075 21,63
Àcid màlic (g/l) 4 1,72 2,88 0,6998 24,26
Àcid glucònic (mg/l) 635,4 14 172,34 230,5623 133,78
Glicerol (g/l) 0,67 0 0,26 0,2966 112,22
reg 0,6 etpc fins a mitjan agost
Grau probable (º Ap) 15,03 12,08 14,03 1,0226 7,29
Acidesa TT (g/l) 9 5,7 6,65 1,1677 17,57
pH 3,7 3,43 3,61 0,0904 2,51
Àcid tartàric (g/l) 7,2 3,6 5,47 1,4151 25,86
Àcid màlic (g/l) 3,67 0,06 2,59 1,1767 45,41
Àcid glucònic (mg/l) 662,4 17 259,11 243,6825 94,04
Glicerol (g/l) 0,9 0 0,35 0,3256 93,80

Taula 20. Paràmetres del most
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La determinació del pH es realitza mitjançant 

potenciòmetre. El seu valor indica el nivell d’aci-

desa o basicitat del vi, i incrementa el seu valor 

durant el procés de maduració. El nivell de ma-

duresa, el vigor i les característiques climàtiques, 

les edàfiques i les varietals són determinants en 

el valor final del pH.

Els valors de l’acidesa i pH obtinguts s’indiquen 

en les taules següents:

05.05.04 Pes mitjà del raïm

El pes del raïm està força condicionat per di-

versos factors com la longitud, la grandària o 

la compacitat, i també el volum i la densitat de 

la baia. Les característiques varietals, el règim 

hídric, la climatologia anual, la càrrega de poda, 

la realització de la poda en verd i altres pràcti-

ques agronòmiques condicionen forca aquest 

paràmetre.

El control del pes mitjà del raïm en la parcel·la 

d’assaig confirma la forta incidència que hi té 

el reg. En les dues tesis regades, s’observa 

un clar increment (amb diferències estadísti-

cament significatives) entre els raïms de les 

tesis regades amb la pluviometria mitjana o 

amb aportació del 60% de l’ETPc; aquestes 

diferències comporten uns increments del 13 

i el 24% del pes mitjà respecte dels raïms del 

testimoni no regat. Entre les tesis regades, 

no s’han trobat diferències significatives es-

tadísticament.

En els anys de major sequedat i temperatures 

més elevades, s’ha observat un major nombre 

de raïms pansits o deshidratats que de ben se-

gur contribueixen a explicar les diferències de 

pes entre les tesis regades i no regades.

05.05.05 Altres observacions

Altres problemàtiques freqüents en viticultura, 

com ara deficiències en el granat (esbrima) o 

atacs de podridura grisa (Botrytis cinerea), s’han 

donat molt ocasionalment i no permeten po-

sar en evidència diferències entre les tesis de 

l’assaig. 

05.06  Exposició i valoració dels resultats 

enològics

05.06.01 Paràmetres i característiques del 

most

Els raïms procedents de les tesis assajades són 

premsats i el seu most elaborat al celler de l’Es-

tació de Viticultura i Enologia de l’INCAVI a Reus. 

Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre) · M 2003·09 · acidesa total (AT g/l àcid sulf.)

Tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 4,53 4,70 4,87 5,72 5,75 4,08 4,93 4,94 a 100

Regat pluviom. M 4,20 4,76 4,63 5,18 5,42 3,93 4,88 4,72 a 95,5

Reg 0,6 ETPc 4,45 5,08 5,05 4,88 5,25 3,95 5,05 4,82 a 97,5

M 4,39 4,85 4,85 5,26 5,47 3,99 4,95 - - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,210) i CV 9,66%

Taula 17. Assaig de reg de Syrah a Belianes. Acidesa total (AT g/l àcid sulfúric)

Assaig de reg de Syrah a Belianes (Costers del Segre) · M 2003·09 · pH

Tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 3,44 3,40 3,50 3,29 3,67 3,53 3,57 3,48 a 100

Regat pluvio. M 3,59 3,41 3,50 3,39 3,70 3,46 3,58 3,52 a 101

Reg 0,6 ETPc 3,64 3,39 3,48 3,34 3,73 3,51 3,50 3,51 a 100,8

M 3,56 3,40 3,49 3,34 3,70 3,50 3,55 · - -

Significació estadística segons el test Newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s. (0,359 ) i CV 5,95%

Taula 18. pH. Assaig de reg de Syrah a Belianes

Foto 17. Detall de la plantació de Syrah. Belianes. Autor: A. Villarroya.
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Els mostos obtinguts són sotmesos a l’anàlisi 

dels principals paràmetres d’interès enològic 

abans d’iniciar la fermentació.

El resum dels paràmetres analitzats queda re-

flectit en la taula 20.

Els resultats dels paràmetres analitzats no indi-

quen grans diferències entre les tesis. Les gra-

duacions obtingudes són similars i difereixen 

molt lleugerament de les mostres de camp. Cal 

considerar-les satisfactòries en totes tres tesis.

Les acideses totals són lleugerament elevades 

en les tres tesis, però pròpies de la varietat. El 

fet que el testimoni no regat tingui una major 

acidesa total podria explicar-se perquè la ma-

duració és possiblement més lenta o incompleta 

els anys de més secada. Els pH alts en les tres 

tesis són propis de la varietat. Els continguts 

d’àcid màlic són alts en les tres tesis i indicarien 

una tendència similar a la de l’acidesa total i pH, 

però més acusada en les tesis regades. 

Cal considerar baixos els continguts d’àcid glu-

cònic i glicerol. El valor més alt en la tesi amb 

major aportació d’aigua podria indicar la pre-

sència d’alguns atacs de Botrytis cinerea que, 

encara que escassos, han tingut en aquesta tesi 

una presència lleugerament superior a les altres.

05.06.02 característiques i paràmetres dels 

vins obtinguts

S’ha realitzat una analítica química i sensorial 

completa al most obtingut (80-120 l/tesi), un cop 

fermentat en petits envasos de microvinificació 

i després de filtrar i estabilitzar el vi obtingut.

Els resultats extrems i les mitjanes del període 

2003-2009 dels principals paràmetres analitzats 

queden resumits en la taula 21.

L’observació de les dades permet indicar petites 

variacions en alguns paràmetres que es podrien 

atribuir a les aportacions d’aigua realitzades; per 

assaig de reg de syrah a Belianes (costers del segre) · M 2003·09 · pes mitjà del raïm (g)

tesis de reg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M Sign. est. Índex

No regat 133,8 196,7 143,5 192,5 214 134,5 196 173 a 100

Regat pluviom. M 186,8 215,2 164,7 247,8 256,3 107,3 190,3 195,5 b 113

Reg 0,6 ETPc 183,2 251,5 176,3 237,3 268,3 143,8 241,3 214,6 b 124

M 167,9 221,1 161,5 226 246,2 128,6 209,2 - - -

significació estadística segons el test newman·Keuls (0,95), amb una m.d.s (20,64 ) i cv 24.57%

Taula 19. Pes mitjà del raïm. Període 2003-2009

Figura 10. Assaig sobre reg de Syrah a Belianes M 2003 – 2009. Pes mitjà del raïm (g)
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009      M 2003-09 

No regat (T00) Regat plvm/M 0,6 ETPc fins mitjan agost

valors mitjans i variabilitat dels principals paràmetres 
del most syrah a Belianes 2003·09

tesi valor 
màxim

valor 
mínim

valor mitjà Desviació 
+/· δn·1

coefc. vr. 
(cv%)

no regat
Grau probable (º Ap) 14,72 13,52 14,30 0,3945 2,76
Acidesa TT (g/l) 8,1 5,8 6,82 0,7506 11
pH 3,68 3,39 3,55 0,0938 2,64
Àcid tartàric (g/l) 6,7 5 6,12 0,6212 10,15
Àcid màlic (g/l ) 4,16 1,78 2,82 0,7381 28,20
Àcid glucònic (mg/l) 600,5 10,8 202,11 231,4861 114,53
Glicerol (g/l) 0,68 0 0,26 0,3065 115,96
reg amb pluviometria M
Grau probable (º Ap) 14,96 13,11 13,93 0,6922 4,97
Acidesa TT (g/l ) 8,6 5,6 6,74 0,9869 14,65
pH 3,68 3,44 3,60 0,0830 2,31
Àcid tartàric (g/l) 6,86 3,46 5,58 1,2075 21,63
Àcid màlic (g/l) 4 1,72 2,88 0,6998 24,26
Àcid glucònic (mg/l) 635,4 14 172,34 230,5623 133,78
Glicerol (g/l) 0,67 0 0,26 0,2966 112,22
reg 0,6 etpc fins a mitjan agost
Grau probable (º Ap) 15,03 12,08 14,03 1,0226 7,29
Acidesa TT (g/l) 9 5,7 6,65 1,1677 17,57
pH 3,7 3,43 3,61 0,0904 2,51
Àcid tartàric (g/l) 7,2 3,6 5,47 1,4151 25,86
Àcid màlic (g/l) 3,67 0,06 2,59 1,1767 45,41
Àcid glucònic (mg/l) 662,4 17 259,11 243,6825 94,04
Glicerol (g/l) 0,9 0 0,35 0,3256 93,80

Taula 20. Paràmetres del most
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a la seva valoració, aplegarem els paràmetres en 

quatre grups: Potencial alcohòlic i d’estructura 

del vi, Potencial i components àcids, Coloració 

i Degustació.

 

Pel que fa a l’estructura del vi, les gradua-

cions alcohòliques són molt similars entre les 

tres tesis, com també els extractes secs i les 

cendres. Les petites diferències observades de 

lleuger increment de les graduacions en la tesi 

no regada no són en cap cas significatives, ja 

que són inferiors a 0,3º. Les graduacions mitja-

nes de les tres tesis són aptes per a fer vins de 

cos i criança. Aquestes graduacions encara es 

podrien incrementar més sotmetent el raïm a 

sobremaduració, i també tendiran a incremen-

tar-se a mesura que envelleixi la vinya.

En els components àcids, s’han observat uns 

pH elevats i unes acideses totals moderades, 

però pròpies de la zona i amb petites diferències 

entre les tesis. El testimoni no regat té una acide-

sa total lleugerament superior (possiblement de-

guda a retards en la maduració o a maduracions 

incompletes a causa d’anys amb un estrès hídric 

molt elevat). Pel que fa al contingut de cadascun 

dels àcids, el tartàric és lleugerament superior en 

la tesi no regada i el màlic en les tesis regades.

Pel que fa al color, la major intensitat colorant 

es dóna en el vi procedent del testimoni no re-

gat, com també el contingut total de polifenols; 

les diferències trobades són molt petites i, per 

tant, cal considerar-ho una tendència que es 

podria incrementar amb més anys d’assaig o 

mitjançant la comparació amb tesis amb majors 

aportacions d’aigua. 

L’anàlisi sensorial dels vins sotmesos a de-

gustació ha donat una millor puntuació al pro-

cedent del testimoni no regat, però amb molt 

poca diferència respecte dels procedents de la 

tesi regada al 0,6 ETPc. Cal destacar que les 

pitjors valoracions sensorials de les tres tesis van 

ser l’any d’inferior pluviometria, l’any 2006, en 

què els ceps van patir el màxim estrès hídric i 

no va ser possible subministrar tota l’aigua re-

querida en les darreres aportacions de reg per 

manca de cabal.

05.07 Observacions, conclusions i recoma·

nacions

05.07.01 Observacions

En les condicions de l’assaig, s’ha pogut cons-

tatar:

•	 L’adaptació del Syrah a la zona és en 

general bona, però amb les limitacions se-

güents:

1. Fred d’hivern. Les temperatures hivernals 

mínimes inferiors als -12/-13º C durant di-

versos dies seguits poden comportar la 

mort de borrons i irregularitats en la pro-

ducció, i la mort de ceps joves de menys 

de 4 anys.

2. Gelades de primavera o molt prime·

renques a la tardor poden originar mort 

de borrons i pèrdues importants de pro-

ducció.

3. Un estrès hídric molt acusat durant 

juliol i agost comporta la caiguda antici-

pada de les fulles basals i dificultats de 

maduració del raïm a les quals el Syrah 

és molt sensible (20).

•	 El portaempelt 110R ha mostrat símpto-

mes de clorosi en terres amb nivells de calç 

activa molt inferiors a aquells envers els quals 

habitualment es considera resistent (17% de 

calç activa).

1. La combinació Syrah/110R s’ha con-

firmat com a especialment sensible a la 

clorosi, fins i tot a nivells molt inferiors als 

habituals (21).

2. En terres argiloses, pesants, de perfil 

profund i amb reg per degoteig no és 

recomanable la combinació Syrah /110R 

si la calç activa supera el 10%.

•	 El conreu del Syrah en secà en les condi-

cions de l’assaig és possible, però amb les 

limitacions següents: 

1. Productivitat moderada: menys de 

7.000 kg/ha de mitjana (en anys de se-

cada, menys de 5.000 kg/ha). 

2. Irregularitat de la producció: producció 

amb alts i baixos molt acusats.

3. Irregularitats en la qualitat de la vere·

ma a causa de deficiències en la madura-

ció per excessiu estrès hídric.

05.07.02 Conclusions

De les experiències realitzades, es dedueixen 

les conclusions següents:

•	Els programes de reg aplicats han permès re·

gularitzar i incrementar la producció mitjana 

entre un 20 i un 40%. 

•	Els volums moderats d’aigua aplicada han 

oscil·lat entre els 32 i 90 l/m2 per campanya 

(juny–mitjan agost), aplicats en forma de regs 

fraccionats per complementar la pluviometria 

anual.

•	La qualitat de la verema i dels vins obtin-

guts és equiparable a la qualitat de la varietat 

conreada en secà a la zona. 

•	Els paràmetres enològics més influïts per les 

aplicacions d’aigua han estat el color i el con-

tingut de polifenols amb lleugers descensos, 

i l’àcid màlic amb un moderat increment del 

contingut.

•	La graduació tendeix a disminuir amb l’apli-

cació d’aigua, però amb els volums aplicats en 

les condicions de l’assaig aquesta disminució 

ha estat poc significativa.

•	Amb l’aportació del reg, hi ha una ten-

dència a incrementar el vigor dels ceps, i 

això pot obligar a incrementar els costos dels 

emparrats i de les tasques de conreu (retallar 

Figura 11. Paràmetres del most de l’assaig sobre reg de Sirah

No aclarit aclarit 40% KL Aclarit 40% MN

Grau probable ºAp

Glicerol, g/l X (10)

Àcid glucònic, mg/l (20)

Àcid màlic, g/l
Ácid tartàtric, g/l

pH

Acidesa total tartàric, g/l

15,00

10,00

5,00

0,00
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vegetació, esporgar el verd, incrementar els 

tractaments...).

05.07.03 recomanacions

L’orientació, l’aplicació i el control d’un programa 

o estratègia de reg en viticultura requereix:

•	Bon coneixement del medi natural terroir 

(climatologia, edafologia, característiques del 

portaempelt i la varietat...).

•	Definició clara de les característiques 

de la verema o el tipus de vi que es volen 

obtenir.

•	en produccions qualitatives, s’ha d’enten-

dre el reg com un complement als dèficits i les 

irregularitats pluviomètriques.

•	programa de reg adaptable als estats fe-

nològics de la vinya amb màxima necessitat 

hídrica que permeti regular i distribuir correc-

tament les aportacions d’aigua.

•	controlar l’etpc i l’evolució d’aigua al 

sòl al llarg del cicle vegetatiu per escollir el 

moment i la manera de fraccionar l’aplicació 

d’aigua.

•	Disposar de prou cabal d’aigua de bona 

qualitat en els moments de màxima neces-

sitat.
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resultats analítics dels vins de syrah obtinguts en el període d’assaig

tesi
valor 

màxim
valor 
mínim

valor 
mitjà

Desviació 
+/· δn·1

coefc. var. 
(cv%)

testimoni no regat
Grau alcohòlic (% vol) 14,1 10,3 13,51 0,4198 3,11
Extracte sec (g/l) 33,1 26,1 29,2 2,5113 8,60
pH 4,05 3,72 3,92 0,1111 2,84
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 5,6 3,50 4,33 0,6826 15,31
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,9 0,34 0,55 0,1878 33,88
Àcid tartàric (g/l ) 1,68 0,93 1,41 0,2795 19,76
Àcid màlic (g/l ) 0,28 0,09 0,16 0,0687 43,30
Àcid làctic (g/l) 2,01 1,6 1,8 0,1552 8,62
Cendres (g/l) 4,09 2,52 3,31 0,5893 17,79
Glicerol (g/l) 10,6 7,08 8,6 1,2795 14,88
Índex de Polifenols Totals (*) 63,5 39,66 47,84 8,5178 17,81
Intensitat colorant (**) 18,71 10,53 13,75 3,0826 22,42
Degustació (S/60) 52 27,1 44,96 8,2306 18,31
regat pluviometria M
Grau alcohòlic (% vol) 14,7 9,19 13,27 0,8281 6,24
Extracte sec (g/l) 32,3 24,5 28,93 2,6619 9,20
pH 4,08 3,92 3,98 0,0622 1,56
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 4,8 3,4 4,11 0,4461 10,82
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,8 0,36 0,54 0,1845 34,26
Àcid tartàric (g/l) 1,68 0,67 1,15 0,3848 33,42
Àcid màlic (g/l ) 1,81 0,08 0,39 0,6309 162,35
Àcid làctic (g/l) 2,23 0 1,58 0,7549 48,39
Cendres (g/l) 3,92 2,31 3,25 0,5987 18,41
Glicerol (g/l) 9,69 7,58 8,73 0,8353 9,57
Índex de Polifenols Totals (*) 62,55 35,49 47,54 9,7798 20,57
Intensitat colorant (**) 19,48 5,43 12,16 5,1918 42,69
Degustació (S/60) 51 10 38,33 14,5269 37,90
regat 0,6 etpc  (***)
Grau alcohòlic (% vol) 14,55 9,9 13,46 0,8468 6,29
Extracte sec (g/l) 34,4 26,6 29,4 2,7483 9,35
pH 4,15 3,96 4,04 0,0757 1,87
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 4,7 3,5 4,13 0,4152 10,08
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,8 0,38 0,57 0,1635 28,47
Àcid tartàric (g/l ) 1,48 0 0,94 0,5545 59,16
Àcid màlic (g/l ) 2,5 0,06 0,48 0,8945 186,9
Àcid làctic (g/l) 2,31 0,03 1,67 0,7648 45,87
Cendres (g/l) 4,02 3,2 3,66 0,2868 7,84
Glicerol (g/l) 9,73 6,87 8,27 0,9719 11,75
Índex de Polifenols Totals (*) 64,85 36,23 46,96 10,4742 22,31
Intensitat colorant (**) 19,84 9,83 12,65 3,6796 29,1
Degustació (S/60) 54 27,9 44,24 8,6958 19,66

(*) Índex de Polifenols Totals = absorbància 280 nm   (**) Intensitat Colorant = ∑ absorbàncies 420+520+620 nm
(***) Amb aportacions d’aigua fins a mitjan agost

Taula 21. Resultats analítics dels vins de Syrah obtinguts en el període d’assaig

Figura 12. Paràmetres analítics dels vins de l’assaig sobre reg de Syrah

No regat Regat cobrint Plvm.M Regat fins 0,6 ETPc fins a l’agost
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a la seva valoració, aplegarem els paràmetres en 

quatre grups: Potencial alcohòlic i d’estructura 

del vi, Potencial i components àcids, Coloració 

i Degustació.

 

Pel que fa a l’estructura del vi, les gradua-

cions alcohòliques són molt similars entre les 

tres tesis, com també els extractes secs i les 

cendres. Les petites diferències observades de 

lleuger increment de les graduacions en la tesi 

no regada no són en cap cas significatives, ja 

que són inferiors a 0,3º. Les graduacions mitja-

nes de les tres tesis són aptes per a fer vins de 

cos i criança. Aquestes graduacions encara es 

podrien incrementar més sotmetent el raïm a 

sobremaduració, i també tendiran a incremen-

tar-se a mesura que envelleixi la vinya.

En els components àcids, s’han observat uns 

pH elevats i unes acideses totals moderades, 

però pròpies de la zona i amb petites diferències 

entre les tesis. El testimoni no regat té una acide-

sa total lleugerament superior (possiblement de-

guda a retards en la maduració o a maduracions 

incompletes a causa d’anys amb un estrès hídric 

molt elevat). Pel que fa al contingut de cadascun 

dels àcids, el tartàric és lleugerament superior en 

la tesi no regada i el màlic en les tesis regades.

Pel que fa al color, la major intensitat colorant 

es dóna en el vi procedent del testimoni no re-

gat, com també el contingut total de polifenols; 

les diferències trobades són molt petites i, per 

tant, cal considerar-ho una tendència que es 

podria incrementar amb més anys d’assaig o 

mitjançant la comparació amb tesis amb majors 

aportacions d’aigua. 

L’anàlisi sensorial dels vins sotmesos a de-

gustació ha donat una millor puntuació al pro-

cedent del testimoni no regat, però amb molt 

poca diferència respecte dels procedents de la 

tesi regada al 0,6 ETPc. Cal destacar que les 

pitjors valoracions sensorials de les tres tesis van 

ser l’any d’inferior pluviometria, l’any 2006, en 

què els ceps van patir el màxim estrès hídric i 

no va ser possible subministrar tota l’aigua re-

querida en les darreres aportacions de reg per 

manca de cabal.

05.07 Observacions, conclusions i recoma·

nacions

05.07.01 Observacions

En les condicions de l’assaig, s’ha pogut cons-

tatar:

•	 L’adaptació del Syrah a la zona és en 

general bona, però amb les limitacions se-

güents:

1. Fred d’hivern. Les temperatures hivernals 

mínimes inferiors als -12/-13º C durant di-

versos dies seguits poden comportar la 

mort de borrons i irregularitats en la pro-

ducció, i la mort de ceps joves de menys 

de 4 anys.

2. Gelades de primavera o molt prime·

renques a la tardor poden originar mort 

de borrons i pèrdues importants de pro-

ducció.

3. Un estrès hídric molt acusat durant 

juliol i agost comporta la caiguda antici-

pada de les fulles basals i dificultats de 

maduració del raïm a les quals el Syrah 

és molt sensible (20).

•	 El portaempelt 110R ha mostrat símpto-

mes de clorosi en terres amb nivells de calç 

activa molt inferiors a aquells envers els quals 

habitualment es considera resistent (17% de 

calç activa).

1. La combinació Syrah/110R s’ha con-

firmat com a especialment sensible a la 

clorosi, fins i tot a nivells molt inferiors als 

habituals (21).

2. En terres argiloses, pesants, de perfil 

profund i amb reg per degoteig no és 

recomanable la combinació Syrah /110R 

si la calç activa supera el 10%.

•	 El conreu del Syrah en secà en les condi-

cions de l’assaig és possible, però amb les 

limitacions següents: 

1. Productivitat moderada: menys de 

7.000 kg/ha de mitjana (en anys de se-

cada, menys de 5.000 kg/ha). 

2. Irregularitat de la producció: producció 

amb alts i baixos molt acusats.

3. Irregularitats en la qualitat de la vere·

ma a causa de deficiències en la madura-

ció per excessiu estrès hídric.

05.07.02 Conclusions

De les experiències realitzades, es dedueixen 

les conclusions següents:

•	Els programes de reg aplicats han permès re·

gularitzar i incrementar la producció mitjana 

entre un 20 i un 40%. 

•	Els volums moderats d’aigua aplicada han 

oscil·lat entre els 32 i 90 l/m2 per campanya 

(juny–mitjan agost), aplicats en forma de regs 

fraccionats per complementar la pluviometria 

anual.

•	La qualitat de la verema i dels vins obtin-

guts és equiparable a la qualitat de la varietat 

conreada en secà a la zona. 

•	Els paràmetres enològics més influïts per les 

aplicacions d’aigua han estat el color i el con-

tingut de polifenols amb lleugers descensos, 

i l’àcid màlic amb un moderat increment del 

contingut.

•	La graduació tendeix a disminuir amb l’apli-

cació d’aigua, però amb els volums aplicats en 

les condicions de l’assaig aquesta disminució 

ha estat poc significativa.

•	Amb l’aportació del reg, hi ha una ten-

dència a incrementar el vigor dels ceps, i 

això pot obligar a incrementar els costos dels 

emparrats i de les tasques de conreu (retallar 

Figura 11. Paràmetres del most de l’assaig sobre reg de Sirah

No aclarit aclarit 40% KL Aclarit 40% MN

Grau probable ºAp

Glicerol, g/l X (10)

Àcid glucònic, mg/l (20)

Àcid màlic, g/l
Ácid tartàtric, g/l

pH

Acidesa total tartàric, g/l

15,00

10,00

5,00

0,00
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vegetació, esporgar el verd, incrementar els 

tractaments...).

05.07.03 recomanacions

L’orientació, l’aplicació i el control d’un programa 

o estratègia de reg en viticultura requereix:

•	Bon coneixement del medi natural terroir 

(climatologia, edafologia, característiques del 

portaempelt i la varietat...).

•	Definició clara de les característiques 

de la verema o el tipus de vi que es volen 

obtenir.

•	en produccions qualitatives, s’ha d’enten-

dre el reg com un complement als dèficits i les 

irregularitats pluviomètriques.

•	programa de reg adaptable als estats fe-

nològics de la vinya amb màxima necessitat 

hídrica que permeti regular i distribuir correc-

tament les aportacions d’aigua.

•	controlar l’etpc i l’evolució d’aigua al 

sòl al llarg del cicle vegetatiu per escollir el 

moment i la manera de fraccionar l’aplicació 

d’aigua.

•	Disposar de prou cabal d’aigua de bona 

qualitat en els moments de màxima neces-

sitat.
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resultats analítics dels vins de syrah obtinguts en el període d’assaig

tesi
valor 

màxim
valor 
mínim

valor 
mitjà

Desviació 
+/· δn·1

coefc. var. 
(cv%)

testimoni no regat
Grau alcohòlic (% vol) 14,1 10,3 13,51 0,4198 3,11
Extracte sec (g/l) 33,1 26,1 29,2 2,5113 8,60
pH 4,05 3,72 3,92 0,1111 2,84
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 5,6 3,50 4,33 0,6826 15,31
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,9 0,34 0,55 0,1878 33,88
Àcid tartàric (g/l ) 1,68 0,93 1,41 0,2795 19,76
Àcid màlic (g/l ) 0,28 0,09 0,16 0,0687 43,30
Àcid làctic (g/l) 2,01 1,6 1,8 0,1552 8,62
Cendres (g/l) 4,09 2,52 3,31 0,5893 17,79
Glicerol (g/l) 10,6 7,08 8,6 1,2795 14,88
Índex de Polifenols Totals (*) 63,5 39,66 47,84 8,5178 17,81
Intensitat colorant (**) 18,71 10,53 13,75 3,0826 22,42
Degustació (S/60) 52 27,1 44,96 8,2306 18,31
regat pluviometria M
Grau alcohòlic (% vol) 14,7 9,19 13,27 0,8281 6,24
Extracte sec (g/l) 32,3 24,5 28,93 2,6619 9,20
pH 4,08 3,92 3,98 0,0622 1,56
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 4,8 3,4 4,11 0,4461 10,82
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,8 0,36 0,54 0,1845 34,26
Àcid tartàric (g/l) 1,68 0,67 1,15 0,3848 33,42
Àcid màlic (g/l ) 1,81 0,08 0,39 0,6309 162,35
Àcid làctic (g/l) 2,23 0 1,58 0,7549 48,39
Cendres (g/l) 3,92 2,31 3,25 0,5987 18,41
Glicerol (g/l) 9,69 7,58 8,73 0,8353 9,57
Índex de Polifenols Totals (*) 62,55 35,49 47,54 9,7798 20,57
Intensitat colorant (**) 19,48 5,43 12,16 5,1918 42,69
Degustació (S/60) 51 10 38,33 14,5269 37,90
regat 0,6 etpc  (***)
Grau alcohòlic (% vol) 14,55 9,9 13,46 0,8468 6,29
Extracte sec (g/l) 34,4 26,6 29,4 2,7483 9,35
pH 4,15 3,96 4,04 0,0757 1,87
Acidificació Total (g/l àcid tartàric) 4,7 3,5 4,13 0,4152 10,08
Acidificació Volàtil (g/l àcid acètic) 0,8 0,38 0,57 0,1635 28,47
Àcid tartàric (g/l ) 1,48 0 0,94 0,5545 59,16
Àcid màlic (g/l ) 2,5 0,06 0,48 0,8945 186,9
Àcid làctic (g/l) 2,31 0,03 1,67 0,7648 45,87
Cendres (g/l) 4,02 3,2 3,66 0,2868 7,84
Glicerol (g/l) 9,73 6,87 8,27 0,9719 11,75
Índex de Polifenols Totals (*) 64,85 36,23 46,96 10,4742 22,31
Intensitat colorant (**) 19,84 9,83 12,65 3,6796 29,1
Degustació (S/60) 54 27,9 44,24 8,6958 19,66

(*) Índex de Polifenols Totals = absorbància 280 nm   (**) Intensitat Colorant = ∑ absorbàncies 420+520+620 nm
(***) Amb aportacions d’aigua fins a mitjan agost

Taula 21. Resultats analítics dels vins de Syrah obtinguts en el període d’assaig

Figura 12. Paràmetres analítics dels vins de l’assaig sobre reg de Syrah

No regat Regat cobrint Plvm.M Regat fins 0,6 ETPc fins a l’agost

Grau alcohòlic volumètric adquirit

Glicerol, (g/l)

Cendres (g/l)

Absorbàcia a 280 mm (IPT) / 10

Intensitat colorant (IC)

Degustació s100/ 10

Àcid màlic, g/l x 2

Àcid tartàric (g/l) x 2

Acidesa Volàtil (g/l àcid acètic) x 2

Acidesa Total (g/l a. Tartàric)

pH

Extracte sec total (g/l)/2

14,00

12,00

10,00

8,00
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0,00
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DOSSIERTÈCNIC

El cultiu de la vinya, juntament amb els cereals i 
l’olivera, és un dels referents del nostre paisatge 
i patrimoni alimentari, inicialment nascut al vol-
tant del Mediterrani però que s’està estenent a 
moltes zones temperades del món.

A Catalunya, hi ha una tradició mil·lenària de 
cultiu de la vinya i de la producció i exportació 
de vins. Agronòmicament, tenim els terrenys, el 
clima, les varietats antigues i adaptades i, sobre-
tot, una experiència que, mitjançant les empre-
ses del sector, han fet que vins procedents de 
les vinyes catalanes es trobin a tots els racons 
del món com a ambaixadors d’una terra, unes 
persones i una cultura alimentària. 

Com en altres conreus, a la vinya cal tot un se-
guit de factors per garantir uns resultats positius, 
començant per una tria de les parcel·les adient, 
l’elecció del portaempelt, la varietat, el sistema 
de conducció i la gestió del sòl adequada, i es-
perar que la meteorologia sigui favorable. Les 
darreres campanyes s’han caracteritzat per unes 
collites de qualitat, però amb unes condicions 
econòmiques cada vegada més difícils per a 
molts viticultors.

La superfície de conreu ha disminuït lleugera-
ment en els darrers anys per l’arrencada de 
vinyes velles i una menor plantació, possible-
ment a causa de les dificultat econòmiques. La 
superfície de la vinya a Catalunya està al voltant 

de les 58.000 ha, amb una majoria de 55.000 
ha de secà i la resta amb reg.

La distribució és gran i ara trobem vinya a gai-
rebé totes les comarques, tot i que a les de 
muntanya la seva presència és molt limitada. 
Les comarques amb més superfície de vinya 
són les clàssiques que associem amb les 12 
denominacions d’origen, incloent la DO Cava. 
A Catalunya, predominen les varietats blanques 
en un 75%. Les més plantades són Macabeu, 
Parellada i Xarel·lo; entre les varietats de raïm 
negre, la més abundant és l’Ull de Llebre.  

Hi ha gairebé 10.000 explotacions vitícoles a 
Catalunya, el que dóna una idea de l’àmplia 
base de persones que se sustenten en part o 
totalment amb el cultiu de la vinya.

En ser un conreu majoritàriament de secà, les 
pluges limitades dels darrers anys han donat 
unes produccions entre normals i més aviat cur-
tes. Els tractaments fitosanitaris també hi són 
determinants: les estacions d’avisos permeten 
fer un seguiment de les malalties de la vinya i fan 
recomanacions per actuar de manera preventiva 
davant les principals amenaces, com ara míldiu, 
oïdi, corc i botritis. És important tractar quan 
cal, i només quan cal, per estalviar productes i 
reduir-ne els efectes sobre l’entorn.  

En els darrers anys, s’ha fet un esforç en la ca-
racterització de les varietats més tradicionals i 
s’han organitzat jornades sobre algunes varie-
tats com el Xarel·lo al Penedès o la Garnatxa 
blanca a la Terra Alta, entre d’altres. Cal donar 
continuïtat a la tasca dels centres tècnics i de 
formació per treballar i estar al servei del sector, 
fomentar el coneixement sobre les millors opci-
ons de conducció i gestió de les vinyes, i fer la 
transferència d’aquests resultats, com els que 
trobeu en aquest dossier, a fi de millorar el con-
reu de la vinya. Tot plegat té moltes possibilitats 
de mantenir i millorar la bona imatge dels vins 
catalans arreu on arribin.
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01 introducció

Les varietats viníferes Merlot i cabernet sau-

vignon han tingut una constant expansió a Ca-

talunya durant els darrers trenta anys. Soles o 

juntament amb altres varietats autòctones com 

Ull de Llebre i Garnatxa, han permès elaborar 

magnífics vins negres i rosats, fins i tot en 

zones sense tradició en aquest tipus d’elabo-

racions.

La necessitat de disposar de la màxima infor-

mació sobre el comportament productiu i qua-

litatiu de diferents clons comercials de Merlot, 

Cabernet i Ull de Llebre a les principals àrees 

vitícoles catalanes va motivar que el DARP en-

degués a principis de la dècada de 2000 una 

sèrie d’assaigs, dels quals els actuals són una 

primera mostra. Els assaigs van comparar el 

comportament productiu i qualitatiu d’alguns 

dels principals clons comercials de Merlot i Ca-

bernet Sauvignon en les zones pròpies de la 

zona septentrional de la DO Penedès (Sant Martí 

Sarroca), mentre que els clons d’Ull de Llebre es 

van assajar a DO Tarragona (Nulles).

Com a fet singular, s’ha de destacar que l’assaig 

de comparació de clons de Cabernet Sauvig-

non es va implantar mitjançant la tècnica del 

reempelt subterrani substituint una antiga 

vinya d’assaig de varietats blanques establerta 

amb el peu 110 R. 

L’aplicació d’aquesta tècnica va permetre 

transformar amb un cost econòmic i un 

temps mínim (un any) la vinya d’assaig que 

havia finalitzat l’objectiu d’un altre diferent apro-

fitant tota la infraestructura de l’assaig an-

tic (portaempelt, emparrat, disseny...).

Foto 1. Tècnica del reempelt subterrani. Autor: A. Villarroya.

Cep abans reempelt Sant Martí Sarroca

Obrint cep per posar pua                               

Protegint la pua                                             

Tisora pneumàtica per tallar cep                           

Cep amb la pua col·locada                                     

 Reempelt tapat i marcat                                

Cep tallat  abans d’obrir i posar pua

Lligant amb ràfia la pua del reempelt

Equip treballant a terra ceps antic assaig

assaiGs De cOMparaciÓ De clOns De les 
viníFeres MerlOt i cabernet sauviGnOn 
a sanT marTí sarroca (Do peneDès) i ull De 
llebre “Tempranillo” a nulles (Do Tarragona)
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El cultiu de la vinya, juntament amb els cereals i 
l’olivera, és un dels referents del nostre paisatge 
i patrimoni alimentari, inicialment nascut al vol-
tant del Mediterrani però que s’està estenent a 
moltes zones temperades del món.

A Catalunya, hi ha una tradició mil·lenària de 
cultiu de la vinya i de la producció i exportació 
de vins. Agronòmicament, tenim els terrenys, el 
clima, les varietats antigues i adaptades i, sobre-
tot, una experiència que, mitjançant les empre-
ses del sector, han fet que vins procedents de 
les vinyes catalanes es trobin a tots els racons 
del món com a ambaixadors d’una terra, unes 
persones i una cultura alimentària. 

Com en altres conreus, a la vinya cal tot un se-
guit de factors per garantir uns resultats positius, 
començant per una tria de les parcel·les adient, 
l’elecció del portaempelt, la varietat, el sistema 
de conducció i la gestió del sòl adequada, i es-
perar que la meteorologia sigui favorable. Les 
darreres campanyes s’han caracteritzat per unes 
collites de qualitat, però amb unes condicions 
econòmiques cada vegada més difícils per a 
molts viticultors.

La superfície de conreu ha disminuït lleugera-
ment en els darrers anys per l’arrencada de 
vinyes velles i una menor plantació, possible-
ment a causa de les dificultat econòmiques. La 
superfície de la vinya a Catalunya està al voltant 

de les 58.000 ha, amb una majoria de 55.000 
ha de secà i la resta amb reg.

La distribució és gran i ara trobem vinya a gai-
rebé totes les comarques, tot i que a les de 
muntanya la seva presència és molt limitada. 
Les comarques amb més superfície de vinya 
són les clàssiques que associem amb les 12 
denominacions d’origen, incloent la DO Cava. 
A Catalunya, predominen les varietats blanques 
en un 75%. Les més plantades són Macabeu, 
Parellada i Xarel·lo; entre les varietats de raïm 
negre, la més abundant és l’Ull de Llebre.  

Hi ha gairebé 10.000 explotacions vitícoles a 
Catalunya, el que dóna una idea de l’àmplia 
base de persones que se sustenten en part o 
totalment amb el cultiu de la vinya.

En ser un conreu majoritàriament de secà, les 
pluges limitades dels darrers anys han donat 
unes produccions entre normals i més aviat cur-
tes. Els tractaments fitosanitaris també hi són 
determinants: les estacions d’avisos permeten 
fer un seguiment de les malalties de la vinya i fan 
recomanacions per actuar de manera preventiva 
davant les principals amenaces, com ara míldiu, 
oïdi, corc i botritis. És important tractar quan 
cal, i només quan cal, per estalviar productes i 
reduir-ne els efectes sobre l’entorn.  

En els darrers anys, s’ha fet un esforç en la ca-
racterització de les varietats més tradicionals i 
s’han organitzat jornades sobre algunes varie-
tats com el Xarel·lo al Penedès o la Garnatxa 
blanca a la Terra Alta, entre d’altres. Cal donar 
continuïtat a la tasca dels centres tècnics i de 
formació per treballar i estar al servei del sector, 
fomentar el coneixement sobre les millors opci-
ons de conducció i gestió de les vinyes, i fer la 
transferència d’aquests resultats, com els que 
trobeu en aquest dossier, a fi de millorar el con-
reu de la vinya. Tot plegat té moltes possibilitats 
de mantenir i millorar la bona imatge dels vins 
catalans arreu on arribin.
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01 introducció

Les varietats viníferes Merlot i cabernet sau-

vignon han tingut una constant expansió a Ca-

talunya durant els darrers trenta anys. Soles o 

juntament amb altres varietats autòctones com 

Ull de Llebre i Garnatxa, han permès elaborar 

magnífics vins negres i rosats, fins i tot en 

zones sense tradició en aquest tipus d’elabo-

racions.

La necessitat de disposar de la màxima infor-

mació sobre el comportament productiu i qua-

litatiu de diferents clons comercials de Merlot, 

Cabernet i Ull de Llebre a les principals àrees 

vitícoles catalanes va motivar que el DARP en-

degués a principis de la dècada de 2000 una 

sèrie d’assaigs, dels quals els actuals són una 

primera mostra. Els assaigs van comparar el 

comportament productiu i qualitatiu d’alguns 

dels principals clons comercials de Merlot i Ca-

bernet Sauvignon en les zones pròpies de la 

zona septentrional de la DO Penedès (Sant Martí 

Sarroca), mentre que els clons d’Ull de Llebre es 

van assajar a DO Tarragona (Nulles).

Com a fet singular, s’ha de destacar que l’assaig 

de comparació de clons de Cabernet Sauvig-

non es va implantar mitjançant la tècnica del 

reempelt subterrani substituint una antiga 

vinya d’assaig de varietats blanques establerta 

amb el peu 110 R. 

L’aplicació d’aquesta tècnica va permetre 

transformar amb un cost econòmic i un 

temps mínim (un any) la vinya d’assaig que 

havia finalitzat l’objectiu d’un altre diferent apro-

fitant tota la infraestructura de l’assaig an-

tic (portaempelt, emparrat, disseny...).

Foto 1. Tècnica del reempelt subterrani. Autor: A. Villarroya.

Cep abans reempelt Sant Martí Sarroca

Obrint cep per posar pua                               

Protegint la pua                                             

Tisora pneumàtica per tallar cep                           

Cep amb la pua col·locada                                     

 Reempelt tapat i marcat                                

Cep tallat  abans d’obrir i posar pua

Lligant amb ràfia la pua del reempelt

Equip treballant a terra ceps antic assaig

assaiGs De cOMparaciÓ De clOns De les 
viníFeres MerlOt i cabernet sauviGnOn 
a sanT marTí sarroca (Do peneDès) i ull De 
llebre “Tempranillo” a nulles (Do Tarragona)
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02 Característiques de les parcel·les d’assaig

Característiques Parcel·la d’Ull de 
Llebre

Observacions sobre 
valors i comentaris 
sobre Ull de Llebre

Parcel·la de Merlot 
i C. Sauvignon

Observacions sobre valors 
i comentaris sobre Merlot i 
C. Sauvignon

Perímetre de la 
parcel·la

Poligonal Trapezoïdal Poligonal Rectangular

Orientació NNE-SSW Direcció de les fileres Est-oest Direcció de les fileres

Pendent < 1 per mil Pràcticament plana < 1 per mil Pràcticament plana

Portaempelts 140 Rugg. Clons 101 i 265 110 R Clon 7 (Cabernet S.) 
i clon 151 (Merlot)

Tipus de planta Ull de Llebre Planta empeltada Cabernet Sauvignon (reempelt)
Merlot  (Planta empeltada)

Reempelt subterrani de camp

Varietats Ull de Llebre 5 clons Cabernet Sauvignon
I Merlot

Cabernet S. (5 clons), 
Merlot (6 clons)

Data d’implantació 22.2.1999 Planta empeltada Cabernet Sauvignon
I Merlot 

Reempelt març de 2000  
Plantació març de 2000

Densitat de plantació 2.700 Ceps/ha Cabernet Sauvignon i Merlot 3.400 c/ha
3.100 c/ha 

Marc de la plantació 3 x 1,20 Cabernet Sauvignon i
Merlot 

(2,40 x 1,20 m) 
(2,60 x 1,20 m)

Sistema de conducció Emparrat Espatllera Emparrat Espatllera

Tipus d’emparrat A 3 nivells 1+ (2+2) Nivell superior mòbil Fusta a 3 nivells Cabernet S. (1+1+2) i
Merlot (1+2+2)

Alçària de l’emparrat 1r (70), 2n (100), 
3r (120)

cm Cabernet Sauvignon i
Merlot 

(60/80/120 cm)
(60/90/130 cm)

Tipus de poda Curta / Royat Caps 2 borrons Curta / Royat Caps 2 borrons

Càrrega de poda 32 – 35.000 Borrons / ha Cabernet Sauvignon i
Merlot 

De 40 a 45.000 borrons/ha
De 40 a 42.000 borrons/ha

Foto 2. Assaig de comparació de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca, primavera de 2004. Autor: Ll. Serra.

Taula 1. Resum de les característiques de les diferents parcel·les d’assaig
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03 clons assajats

Es van escollir els cinc clons comercials de 

cabernet sauvignon (clons 15; 169; 337; 

338, i 685) i sis clons de Merlot (clons 181; 

184; 343; 347; 348, i 519). Els criteris d’elec-

ció van ser la seva difusió comercial, l’interès 

per reflectir la gamma de clons productius 

i qualitatius existent al mercat i la major pos-

sibilitat d’adaptació a les nostres condicions 

de conreu i tipus d’elaboració. els cinc clons 

d’ull de llebre seleccionats per a l’assaig eren 

aquells amb possibilitats qualitatives que es tro-

baven al mercat en el moment d’implantació de 

l’assaig (1999). Dels clons escollits, dos d’ells  

són de procedència Riojana, els rJ-43 i rJ-

51  de seleccions realitzades pel CIDA-INIA i els 

tres restants (770, 771 i 776) de procedència 

francesa de seleccions realitzades pel l’ENTAV.

04 Durada de l’assaig

La durada de l’assaig de les varietats Merlot 

i Cabernet va ser prevista per a un mínim de 

10/11 anys des de la implantació de la vinya 

amb la garantia d’un mínim de 9 anys de con-

trols i de microvinificació per permetre realitzar 

anàlisis estadístiques de prou fiabilitat. Final-

ment, la durada global dels assaigs ha estat 

d’11 anys (2000 - 2010) amb 10 anys de control 

de camp i 9 de microvinificació per al Caber-

net Sauvignon i 11 anys de durada, 9 anys de 

controls de camp i 8 de microvinificació per al 

Merlot.

Quant a l’assaig de clons d’Ull de Llebre, la du-

rada de l’assaig va ser prevista per a un mínim 

de 12 anys des de la implantació de la vinya amb 

la garantia d’un mínim de 8 anys de controls i 

microvinificacions per permetre realitzar anàli-

sis estadístiques de prou fiabilitat. Finalment, la 

durada global de l’assaig ha estat de 12 anys 

(1999 - 2010) amb 9 anys de controls de camp 

i de vinificació.

05 exposició de resultats agronò-
mics i comentaris

05.01 la producció

El volum de producció s’expressa normalment 

en kg/ha, i és una dada amb gran interès eco-

nòmic i legislatiu. És també una dada clau per 

classificar varietats, clons o zones. Els resultats 

comparatius de la productivitat dels clons de 

Merlot, Cabernet Sauvignon (Sant Martí Sarroca) 

i Ull de Llebre (Nulles) es recullen a les taules 2, 

3 i 4 i les figures 1, 2 i 3.

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índ.100

clon 181 9.353 4.904 11.649 1.896 8.221 9.674 7.467 9.843 10.311 8.147 b 100

clon 184 10.357 6.127 12.559 2.391 13.321 12.528 6.982 14.145 11.576 9.999 a 122,7

clon 343 7.877 4.210 9.915 1.750 6.977 7.698 7.944 8.845 8.436 7.072 c 86,8

clon 347 8.528 5.006 10.305 1.682 7.541 8.971 6.686 9.838 8.626 7.465 bc 91,8

clon 348 10.013 4.873 11.304 1.446 8.217 9.415 7.140 10.541 9.310 8.029 b 98,6

clon 519 8.204 4.619 9.838 1.830 7.591 8.471 5.896 10.550 8.842 7.316 bc 89,8

M. anual 9.055 4.956 10.928 1.832 8.645 9.459 7.019 10.627 9.517 - - -

M.d.s.(95) 674,731

C.V. % 22,22

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índ.100

clon 15 6.839 24.709 10.198 14.939 8.588 17.148 13.549 16.454 10.601 8.532 13.158 a 100

clon 169 7.757 23.494 8.400 16.113 6.637 10.445 8.519 14.153 8.951 6.491 11.096 b 84,3

clon 337 5.892 27.291 10.465 17.423 8.366 14.055 12.934 17.829 8.986 11.124 13.437 a 102,1

clon 338 7.613 23.455 9.642 15.200 8.715 14.522 8.615 17.417 10.754 8.894 12.483 ab 94,9

clon 685 7.058 16.768 12.586 15.133 7.637 14.322 11.165 16.419 11.401 9.810 12.230 ab 93

M. anual 7.032 23.143 10.258 15.762 7.988 14.098 10.956 16.454 10.139 8.970 - - -

M.d.s.(95)           1.192,04

C.V. %           26,54

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M(2002-10) ind. 100

rJ 43 19.729 9.663 18.653 8.899 15.062 8.448 8.699 14.986 15.928 13.341  a 100,0

rJ 51 14.249 9.013 20.076 8.665 14.680 8.883 10.350 12.049 14.793 12.529  a 93,9

clon 770 17.973 8.079 15.157 12.130 12.727 11.471 9.677 18.649 16.840 13.634  a 102,2

clon 771 14.607 7.468 19.653 9.437 11.666 10.584 9.627 14.846 16.500 12.710  a 95,3

clon 776 8.349 8.004 13.790 7.011 9.078 4.317 7.311 7.566 15.026    8.939  b 67,0

M. anual 14.981 8.445 17.466 9.228 12.643 8.740 9.133 13.619 15.817 12.230

mds 0,95 1.912,05

C.V. % 41,21

Taula 2. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Producció en kg/ha

Taula 3. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca (2001/2010). Producció en kg/ha

Taula 4. Assaig amb clons d’Ull de Llebre a Nulles (2002-2010). Producció en kg/ha
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Observacions sobre 
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Parcel·la de Merlot 
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Poligonal Trapezoïdal Poligonal Rectangular
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Merlot  (Planta empeltada)
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Foto 2. Assaig de comparació de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca, primavera de 2004. Autor: Ll. Serra.

Taula 1. Resum de les característiques de les diferents parcel·les d’assaig
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03 clons assajats
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338, i 685) i sis clons de Merlot (clons 181; 

184; 343; 347; 348, i 519). Els criteris d’elec-

ció van ser la seva difusió comercial, l’interès 

per reflectir la gamma de clons productius 

i qualitatius existent al mercat i la major pos-

sibilitat d’adaptació a les nostres condicions 

de conreu i tipus d’elaboració. els cinc clons 

d’ull de llebre seleccionats per a l’assaig eren 

aquells amb possibilitats qualitatives que es tro-

baven al mercat en el moment d’implantació de 

l’assaig (1999). Dels clons escollits, dos d’ells  

són de procedència Riojana, els rJ-43 i rJ-

51  de seleccions realitzades pel CIDA-INIA i els 

tres restants (770, 771 i 776) de procedència 

francesa de seleccions realitzades pel l’ENTAV.

04 Durada de l’assaig

La durada de l’assaig de les varietats Merlot 

i Cabernet va ser prevista per a un mínim de 

10/11 anys des de la implantació de la vinya 

amb la garantia d’un mínim de 9 anys de con-

trols i de microvinificació per permetre realitzar 

anàlisis estadístiques de prou fiabilitat. Final-

ment, la durada global dels assaigs ha estat 

d’11 anys (2000 - 2010) amb 10 anys de control 

de camp i 9 de microvinificació per al Caber-

net Sauvignon i 11 anys de durada, 9 anys de 

controls de camp i 8 de microvinificació per al 

Merlot.

Quant a l’assaig de clons d’Ull de Llebre, la du-

rada de l’assaig va ser prevista per a un mínim 

de 12 anys des de la implantació de la vinya amb 

la garantia d’un mínim de 8 anys de controls i 

microvinificacions per permetre realitzar anàli-

sis estadístiques de prou fiabilitat. Finalment, la 

durada global de l’assaig ha estat de 12 anys 

(1999 - 2010) amb 9 anys de controls de camp 

i de vinificació.

05 exposició de resultats agronò-
mics i comentaris

05.01 la producció

El volum de producció s’expressa normalment 

en kg/ha, i és una dada amb gran interès eco-

nòmic i legislatiu. És també una dada clau per 

classificar varietats, clons o zones. Els resultats 

comparatius de la productivitat dels clons de 

Merlot, Cabernet Sauvignon (Sant Martí Sarroca) 

i Ull de Llebre (Nulles) es recullen a les taules 2, 

3 i 4 i les figures 1, 2 i 3.

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índ.100

clon 181 9.353 4.904 11.649 1.896 8.221 9.674 7.467 9.843 10.311 8.147 b 100

clon 184 10.357 6.127 12.559 2.391 13.321 12.528 6.982 14.145 11.576 9.999 a 122,7

clon 343 7.877 4.210 9.915 1.750 6.977 7.698 7.944 8.845 8.436 7.072 c 86,8
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M. anual 9.055 4.956 10.928 1.832 8.645 9.459 7.019 10.627 9.517 - - -

M.d.s.(95) 674,731

C.V. % 22,22
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clon 337 5.892 27.291 10.465 17.423 8.366 14.055 12.934 17.829 8.986 11.124 13.437 a 102,1

clon 338 7.613 23.455 9.642 15.200 8.715 14.522 8.615 17.417 10.754 8.894 12.483 ab 94,9

clon 685 7.058 16.768 12.586 15.133 7.637 14.322 11.165 16.419 11.401 9.810 12.230 ab 93

M. anual 7.032 23.143 10.258 15.762 7.988 14.098 10.956 16.454 10.139 8.970 - - -

M.d.s.(95)           1.192,04

C.V. %           26,54
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rJ 43 19.729 9.663 18.653 8.899 15.062 8.448 8.699 14.986 15.928 13.341  a 100,0

rJ 51 14.249 9.013 20.076 8.665 14.680 8.883 10.350 12.049 14.793 12.529  a 93,9

clon 770 17.973 8.079 15.157 12.130 12.727 11.471 9.677 18.649 16.840 13.634  a 102,2

clon 771 14.607 7.468 19.653 9.437 11.666 10.584 9.627 14.846 16.500 12.710  a 95,3
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M. anual 14.981 8.445 17.466 9.228 12.643 8.740 9.133 13.619 15.817 12.230

mds 0,95 1.912,05

C.V. % 41,21

Taula 2. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Producció en kg/ha

Taula 3. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca (2001/2010). Producció en kg/ha

Taula 4. Assaig amb clons d’Ull de Llebre a Nulles (2002-2010). Producció en kg/ha
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En el Merlot, cal remarcar la baixa productivitat 

de l’any 2005 a causa de la forta sequera de 

la campanya 2004-05, en què només van cau-

re 326 l/m2 quan la mitjana se situa per sobre 

dels 495 l/m2 (M 1999-2011). La productivitat 

inferior de l’any 2008 és clarament atribuïble a la 

forta esbrima (fecundació deficient) que va patir 

aquesta varietat aquell any. Per la seva major 

productivitat destaquen els clons 184 i 181.

Quant al Cabernet Sauvignon, com a dada 

més remarcable cal destacar la gran produc-

tivitat de l’any 2002 a causa fonamentalment 

de tractar-se d’un reempelt sobre un peu que 

ja tenia el seu sistema radicular plenament 

desenvolupat. L’efecte de la secada de la cam-

panya 2004-05 també es manifesta de manera 

menys notòria, que en el Merlot. El comporta-

ment productiu ha estat força regular; hi destaca 

la major productivitat dels clons 15 i 337.

Les produccions de tots els clons Ull de Llebre 

menys del 776 s’han de considerar elevades però 

similars a les obtingudes per la varietat a la zona. 

El clon 776 es configura com a clon d’inferior 

productivitat, i es diferencia estadísticament dels 

altres clons.

05.02 Graduació

La graduació de la verema, normalment expres-

sada en forma de grau alcohòlic probable, és un 

paràmetre de la màxima importància enològica 

i econòmica. Cal considerar-lo un dels parà-

metres més definitoris de la personalitat d’una 

varietat o  clon, que, d’acord amb aquest es pot 

classificar d’alta, mitjana o baixa graduació se-

gons se situï respecte de la mitjana de la varietat 

o clon en una zona vitícola concreta.

En Merlot, són remarcables com a anys de 

graduacions molt altes l’any 2005 (a causa es-

pecialment de la baixa producció) i l’any 2010 

(també amb baixa productivitat però amb clima-

tologia favorable). Destaca com a clon d’elevada 

graduació el 184 seguit del 181. Contràriament, 

el 343 fóra el d’inferior graduació. En el total 

de kgº/ha, el 184 també destaca com a clon 

de gran productivitat.

La graduació dels diferents clons de Cabernet 

Sauvignon ha oscil·lat entre els 12 i 13º Ap, 

valors habituals al Penedès; destaca el clon 15 

com el de superior i més regular graduació. 

La producció expressada en kgº/ha també 

dóna primacia al clon 15 seguit del 337. El 

clon 169 ha donat la mitjana inferior tant de 

Figura 1. Assaig comparatiu de clons de Merlot. Producció total en kg/ha. Període 2002-2010.

Figura 2. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon. Producció total en kg/ha. Període 2001-2010.

Figura 3. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Producció total en kg/ha. Període 2001-2010.
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Taula 5. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Graduació (ºAp). Període 2002-2010

Taula 6. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Graduació (ºAp). Període 2001/2010

Taula 7. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. Graduació (ºAp). Període 2002/2010

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índex. 100

clon 181 12,2 11,5 12,3 14,3 12,7 13,0 12,5 12,7 14,0 12,8 ab 100

clon 184 12,4 11,7 12,6 14,2 12,8 12,9 13,1 12,9 13,9 12,9 a 101,2

clon 343 12,2 11,2 12,3 13,3 12,3 12,5 11,8 12,4 13,8 12,4 c 97

clon 347 12,4 11,1 12,8 14,2 12,6 12,8 12,1 12,3 14,2 12,7 b 99,5

clon 348 12,1 11,1 12,0 13,8 12,7 12,7 12,4 12,4 14,3 12,6 bc 98,4

clon 519 11,9 11,3 12,3 13,8 12,4 13,0 12,4 12,3 14,1 12,6 bc 98,6

M. anual 12,2 11,3 12,4 13,9 12,6 12,8 12,4 12,5 14,1 - - -

M.d.s.(95)          0,182

C.V. %          3,79

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100

clon 15 13,85 10,92 12,01 11,98 12,87 12,77 12,43 11,78 13,37 13,58 12,66 a 100

clon 169 12,68 10,07 11,40 10,97 12,33 11,93 12,92 10,88 12,65 13,35 11,92 b 94,2

clon 337 12,98 10,03 11,40 11,42 12,72 12,28 12,57 11,12 13,38 13,27 12,12 b 95,7

clon 338 13,40 10,43 11,34 11,73 12,63 12,27 13,42 11,47 12,63 13,68 12,30 b 97,2

clon 685 14,12 9,69 11,45 11,14 12,45 12,07 13,07 11,08 12,83 13,30 12,12 b 95,7

M. anual 13,41 10,23 11,52 11,45 12,60 12,26 13,08 11,27 12,97 13,44 - - -

M.d.s.(95) 0,208

C.V. % 4,73

clon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100

rJ 43 9,35 11,70 9,13 12,52 11,43 12,58 12,43 11,69 12,00 11,43   a 100

rJ 51 9,72 10,91 9,03 11,67 11,07 12,68 11,68 11,16 11,47 11,04    b 96,6

clon 770 8,05 10,64 9,12 10,62 11,42 11,58 11,58 10,93 11,35 10,59    c 92,6

clon 771 9,53 10,73 9,30 11,47 10,60 12,02 12,08 11,62 11,85 11,02    b 96,5

clon 776 9,60 10,46 8,52 10,92 10,70 12,00 11,15 11,32 10,38 10,56    c 92,4

M anual 9,25 10,89 9,02 11,44 11,04 12,17 11,78 11,34 11,41 10,93

mds 0,95 0,29

C.V. % 7,06

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100

rJ 43 186361 112434 169300 111939 172027 105932 104777 175641 192076 147832 a 100,0

rJ 51 136753 98197 178293 100544 160351 112106 119224 131110 170613 134132 a 90,7

clon770 138993 85757 137987 127310 145849 133740 110392 201706 194321 141784 a 95,9

clon771 138178 79823 184478 109480 123589 127024 113993 173204 195791 138395 a 93,6

clon776 76363 83169 120470 77068 99269 51244 80481 85663 155242 92108  b 62,3

M any 135330 91876 158105 105268 140217 106009 105773 153465 181608 130850

m.d.s. 0 ,95 19995

C.V. % 40,29

Taula 8. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Nulles (2002/2010). Producció kgº/ha
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En el Merlot, cal remarcar la baixa productivitat 

de l’any 2005 a causa de la forta sequera de 

la campanya 2004-05, en què només van cau-

re 326 l/m2 quan la mitjana se situa per sobre 

dels 495 l/m2 (M 1999-2011). La productivitat 

inferior de l’any 2008 és clarament atribuïble a la 

forta esbrima (fecundació deficient) que va patir 

aquesta varietat aquell any. Per la seva major 

productivitat destaquen els clons 184 i 181.

Quant al Cabernet Sauvignon, com a dada 

més remarcable cal destacar la gran produc-

tivitat de l’any 2002 a causa fonamentalment 

de tractar-se d’un reempelt sobre un peu que 

ja tenia el seu sistema radicular plenament 

desenvolupat. L’efecte de la secada de la cam-

panya 2004-05 també es manifesta de manera 

menys notòria, que en el Merlot. El comporta-

ment productiu ha estat força regular; hi destaca 

la major productivitat dels clons 15 i 337.

Les produccions de tots els clons Ull de Llebre 

menys del 776 s’han de considerar elevades però 

similars a les obtingudes per la varietat a la zona. 

El clon 776 es configura com a clon d’inferior 

productivitat, i es diferencia estadísticament dels 

altres clons.

05.02 Graduació

La graduació de la verema, normalment expres-

sada en forma de grau alcohòlic probable, és un 

paràmetre de la màxima importància enològica 

i econòmica. Cal considerar-lo un dels parà-

metres més definitoris de la personalitat d’una 

varietat o  clon, que, d’acord amb aquest es pot 

classificar d’alta, mitjana o baixa graduació se-

gons se situï respecte de la mitjana de la varietat 

o clon en una zona vitícola concreta.

En Merlot, són remarcables com a anys de 

graduacions molt altes l’any 2005 (a causa es-

pecialment de la baixa producció) i l’any 2010 

(també amb baixa productivitat però amb clima-

tologia favorable). Destaca com a clon d’elevada 

graduació el 184 seguit del 181. Contràriament, 

el 343 fóra el d’inferior graduació. En el total 

de kgº/ha, el 184 també destaca com a clon 

de gran productivitat.

La graduació dels diferents clons de Cabernet 

Sauvignon ha oscil·lat entre els 12 i 13º Ap, 

valors habituals al Penedès; destaca el clon 15 

com el de superior i més regular graduació. 

La producció expressada en kgº/ha també 

dóna primacia al clon 15 seguit del 337. El 

clon 169 ha donat la mitjana inferior tant de 

Figura 1. Assaig comparatiu de clons de Merlot. Producció total en kg/ha. Període 2002-2010.

Figura 2. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon. Producció total en kg/ha. Període 2001-2010.

Figura 3. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Producció total en kg/ha. Període 2001-2010.
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Taula 5. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Graduació (ºAp). Període 2002-2010

Taula 6. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Graduació (ºAp). Període 2001/2010

Taula 7. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. Graduació (ºAp). Període 2002/2010

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índex. 100

clon 181 12,2 11,5 12,3 14,3 12,7 13,0 12,5 12,7 14,0 12,8 ab 100

clon 184 12,4 11,7 12,6 14,2 12,8 12,9 13,1 12,9 13,9 12,9 a 101,2

clon 343 12,2 11,2 12,3 13,3 12,3 12,5 11,8 12,4 13,8 12,4 c 97

clon 347 12,4 11,1 12,8 14,2 12,6 12,8 12,1 12,3 14,2 12,7 b 99,5

clon 348 12,1 11,1 12,0 13,8 12,7 12,7 12,4 12,4 14,3 12,6 bc 98,4

clon 519 11,9 11,3 12,3 13,8 12,4 13,0 12,4 12,3 14,1 12,6 bc 98,6

M. anual 12,2 11,3 12,4 13,9 12,6 12,8 12,4 12,5 14,1 - - -

M.d.s.(95)          0,182

C.V. %          3,79

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100

clon 15 13,85 10,92 12,01 11,98 12,87 12,77 12,43 11,78 13,37 13,58 12,66 a 100

clon 169 12,68 10,07 11,40 10,97 12,33 11,93 12,92 10,88 12,65 13,35 11,92 b 94,2

clon 337 12,98 10,03 11,40 11,42 12,72 12,28 12,57 11,12 13,38 13,27 12,12 b 95,7

clon 338 13,40 10,43 11,34 11,73 12,63 12,27 13,42 11,47 12,63 13,68 12,30 b 97,2

clon 685 14,12 9,69 11,45 11,14 12,45 12,07 13,07 11,08 12,83 13,30 12,12 b 95,7

M. anual 13,41 10,23 11,52 11,45 12,60 12,26 13,08 11,27 12,97 13,44 - - -

M.d.s.(95) 0,208

C.V. % 4,73

clon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100

rJ 43 9,35 11,70 9,13 12,52 11,43 12,58 12,43 11,69 12,00 11,43   a 100

rJ 51 9,72 10,91 9,03 11,67 11,07 12,68 11,68 11,16 11,47 11,04    b 96,6

clon 770 8,05 10,64 9,12 10,62 11,42 11,58 11,58 10,93 11,35 10,59    c 92,6

clon 771 9,53 10,73 9,30 11,47 10,60 12,02 12,08 11,62 11,85 11,02    b 96,5

clon 776 9,60 10,46 8,52 10,92 10,70 12,00 11,15 11,32 10,38 10,56    c 92,4

M anual 9,25 10,89 9,02 11,44 11,04 12,17 11,78 11,34 11,41 10,93

mds 0,95 0,29

C.V. % 7,06

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100

rJ 43 186361 112434 169300 111939 172027 105932 104777 175641 192076 147832 a 100,0

rJ 51 136753 98197 178293 100544 160351 112106 119224 131110 170613 134132 a 90,7

clon770 138993 85757 137987 127310 145849 133740 110392 201706 194321 141784 a 95,9

clon771 138178 79823 184478 109480 123589 127024 113993 173204 195791 138395 a 93,6

clon776 76363 83169 120470 77068 99269 51244 80481 85663 155242 92108  b 62,3

M any 135330 91876 158105 105268 140217 106009 105773 153465 181608 130850

m.d.s. 0 ,95 19995

C.V. % 40,29

Taula 8. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Nulles (2002/2010). Producció kgº/ha
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graduació com de producció expressada 

en kgº/ha.

En general, les graduacions de l’Ull de Llebre 

a la zona són molt escasses i reflecteixen pro-

blemàtiques habituals (veremes anticipades per 

danys de Botrytis, excés de producció, dificultats 

de maduració per defoliació o pansida del raïm, 

data de verema condicionada a la logística dels 

cellers...). El millor comportament de graduació, 

l’ha aconseguit el clon RJ-43, que s’ha diferenci-

at estadísticament dels altres. Tot i així, la gradu-

ació és insuficient, a causa especialment de les 

elevades produccions obtingudes. Els clons RJ-

51 i 771 s’han situat en una posició intermèdia 

però amb graduacions molt insuficients per 

a l’elaboració de vins negres, només aptes 

per a vins rosats o negres joves. Els clons 

770 i 776 han donat graduacions molt similars i 

escasses que caldria intentar incrementar amb 

mesures culturals (reducció de marcs i de càrrega 

de poda, sobremaduració, aclarida de raïm...).

La productivitat expressada en kgº/ha iguala 

les diferències entre els clons d’Ull de Llebre i 

posa en evidència les imperfeccions del sistema 

de pagament per Kgº/ha per a produccions de 

qualitat.

Figura 5. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon. Producció en kgº/ha. Període 2001-2010

Figura 4. Assaig comparatiu de clons de Merlot. Producció en kgº/ha. Període 2002-2010

Figura 6. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Graduació (Apº). Període 2002-2010

La productivitat expressada 

en kgº/ha iguala les 

diferències entre clons d’Ull 

de Llebre i posa en evidència 

les imperfeccions d’aquest 

sistema de pagament per a 

produccions de qualitat.
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Taula 9. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l) i àcid sulfúric. Període 2002/2010

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign estd. Índex 100
clon 181 4,88 5,02 5,15 4,03 4,83 5,75 3,40 4,13 4,38 4,62 a 100
clon 184 5,22 4,93 5,13 4,17 4,62 5,63 3,50 4,28 4,37 4,65 a 100,6
clon 343 4,92 4,88 4,97 3,98 5,18 5,82 4,02 4,50 4,32 4,73 a 102,4
clon 347 5,22 4,92 5,10 3,95 5,50 6,05 3,82 4,30 4,58 4,83 a 104,5
clon 348 5,47 4,75 5,27 3,82 5,18 6,03 3,65 4,30 4,30 4,75 a 102,9
clon 519 5,18 4,68 5,20 3,77 5,27 5,82 3,43 4,12 4,35 4,65 a 100,6
M. anual 5,15 4,86 5,14 3,95 5,10 5,85 3,64 4,27 4,38 - - -
M.d.s.(95) 0,143
C.V. % 7,99

Taula 10. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010

Taula 11. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre “Tempranillo” a Nulles. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010

Taula 12. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. pH. Període 2001-2012

Taula 13. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. pH. Període 2002-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100
clon 15 4,68 6,12 4,57 5,57 4,82 4,67 4,80 4,53 4,60 4,12 4,85 a 100
clon 169 4,88 5,80 4,53 5,73 4,72 5,10 4,63 4,50 4,48 4,22 4,86 a 100,3
clon 337 4,68   6.43 4,62 5,78 4,55 5,00 4,90 4,62 4,17 4,17 4,89 a 100,9
clon 338 4,73 5,58 4,33 5,72 4,40 4,77 4,23 4,45 4,47 3,97 4,67 b 96,2
clon 685 4,57 6,17 4,52 5,73 4,40 4,95 4,50 4,62 4,35 4,07 4,79 a 98,8
M. anual 4,71 6,02 4,51 5,71 4,58 4,90 4,61 4,54 4,41 4,11 - - -
M.d.s.(95) 0,122
C.V. % 7,05

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M2002-10 índex 100
rJ 43 3,58 2,38 3,40 2,44 4,04 3,99 3,45 2,80 2,89 3,22  bc 100,0
rJ 51 3,70 2,55 3,37 2,69 4,02 3,62 3,36 2,89 3,65 3,31  ab 103,0
clon 770 3,83 2,45 3,31 2,89 3,73 4,31 3,83 3,23 3,50 3,45  a 107,3
clon 771 3,53 2,31 2,95 2,78 4,05 4,08 3,02 2,85 3,26 3,22  bc 100,2
clon 776 3,05 2,43 2,95 2,45 3,74 3,40 3,01 2,48 3,56 3,01  c 93,4
M. anual 3,54 2,42 3,19 2,65 3,91 3,87 3,36 2,85 3,37 3,24
m.d.s. 0,95           0,181
C.V. %           14,72

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100
clon 15 3,430 3,117 3,553 3,390 3,308 3,542 3,493 3,353 3,490 3,487 3,416 a 100
clon 169 3,355 3,010 3,572 3,268 3,342 3,412 3,432 3,322 3,432 3,427 3,357 b 98,3
clon 337 3,378 3,097 3,530 3,253 3,380 3,425 3,353 3,253 3,387 3,428 3,349 b 98
clon 338 3,382 3,222 3,637 3,267 3,383 3,495 3,548 3,272 3,362 3,463 3,403 a 99,6
clon 685 3,440 3,083 3,612 3,177 3,382 3,498 3,357 3,257 3,397 3,438 3,364 b 98,5
M anual 3,397 3,106 3,581 3,271 3,359 3,474 3,437 3,291 3,413 3,449 - - -
M.d.s.(95) 0,024
C.V. % 1,99

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100
rJ 43 3,110 3,628 3,352 3,567 3,330 3,593 3,373 3,465 3,527 3,438  a 100.0
rJ 51 3,087 3,562 3,355 3,380 3,262 3,617 3,322 3,417 3,410 3,379  b 98,3
clon 770 3,055 3,592 3,397 3,393 3,360 3,678 3,373 3,438 3,480 3,419  ab 99,4
clon 771 3,158 3,680 3,372 3,398 3,087 3,595 3,407 3,438 3,505 3,404  ab 99,0
clon 776 3,132 3,622 3,372 3,448 3,213 3,645 3,332 3,498 3,348 3,401  ab 98,9
M. anual 3,108 3,617 3,369 3,437 3,25 3,626 3,361 3,451 3,454 3,408  
m.d.s. 0,95          0,041  
C.V. %          3,16
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graduació com de producció expressada 

en kgº/ha.

En general, les graduacions de l’Ull de Llebre 

a la zona són molt escasses i reflecteixen pro-

blemàtiques habituals (veremes anticipades per 

danys de Botrytis, excés de producció, dificultats 

de maduració per defoliació o pansida del raïm, 

data de verema condicionada a la logística dels 

cellers...). El millor comportament de graduació, 

l’ha aconseguit el clon RJ-43, que s’ha diferenci-

at estadísticament dels altres. Tot i així, la gradu-

ació és insuficient, a causa especialment de les 

elevades produccions obtingudes. Els clons RJ-

51 i 771 s’han situat en una posició intermèdia 

però amb graduacions molt insuficients per 

a l’elaboració de vins negres, només aptes 

per a vins rosats o negres joves. Els clons 

770 i 776 han donat graduacions molt similars i 

escasses que caldria intentar incrementar amb 

mesures culturals (reducció de marcs i de càrrega 

de poda, sobremaduració, aclarida de raïm...).

La productivitat expressada en kgº/ha iguala 

les diferències entre els clons d’Ull de Llebre i 

posa en evidència les imperfeccions del sistema 

de pagament per Kgº/ha per a produccions de 

qualitat.

Figura 5. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon. Producció en kgº/ha. Període 2001-2010

Figura 4. Assaig comparatiu de clons de Merlot. Producció en kgº/ha. Període 2002-2010

Figura 6. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre. Graduació (Apº). Període 2002-2010

La productivitat expressada 

en kgº/ha iguala les 

diferències entre clons d’Ull 

de Llebre i posa en evidència 

les imperfeccions d’aquest 

sistema de pagament per a 

produccions de qualitat.
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Taula 9. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l) i àcid sulfúric. Període 2002/2010

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign estd. Índex 100
clon 181 4,88 5,02 5,15 4,03 4,83 5,75 3,40 4,13 4,38 4,62 a 100
clon 184 5,22 4,93 5,13 4,17 4,62 5,63 3,50 4,28 4,37 4,65 a 100,6
clon 343 4,92 4,88 4,97 3,98 5,18 5,82 4,02 4,50 4,32 4,73 a 102,4
clon 347 5,22 4,92 5,10 3,95 5,50 6,05 3,82 4,30 4,58 4,83 a 104,5
clon 348 5,47 4,75 5,27 3,82 5,18 6,03 3,65 4,30 4,30 4,75 a 102,9
clon 519 5,18 4,68 5,20 3,77 5,27 5,82 3,43 4,12 4,35 4,65 a 100,6
M. anual 5,15 4,86 5,14 3,95 5,10 5,85 3,64 4,27 4,38 - - -
M.d.s.(95) 0,143
C.V. % 7,99

Taula 10. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010

Taula 11. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre “Tempranillo” a Nulles. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010

Taula 12. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. pH. Període 2001-2012

Taula 13. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. pH. Període 2002-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100
clon 15 4,68 6,12 4,57 5,57 4,82 4,67 4,80 4,53 4,60 4,12 4,85 a 100
clon 169 4,88 5,80 4,53 5,73 4,72 5,10 4,63 4,50 4,48 4,22 4,86 a 100,3
clon 337 4,68   6.43 4,62 5,78 4,55 5,00 4,90 4,62 4,17 4,17 4,89 a 100,9
clon 338 4,73 5,58 4,33 5,72 4,40 4,77 4,23 4,45 4,47 3,97 4,67 b 96,2
clon 685 4,57 6,17 4,52 5,73 4,40 4,95 4,50 4,62 4,35 4,07 4,79 a 98,8
M. anual 4,71 6,02 4,51 5,71 4,58 4,90 4,61 4,54 4,41 4,11 - - -
M.d.s.(95) 0,122
C.V. % 7,05

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M2002-10 índex 100
rJ 43 3,58 2,38 3,40 2,44 4,04 3,99 3,45 2,80 2,89 3,22  bc 100,0
rJ 51 3,70 2,55 3,37 2,69 4,02 3,62 3,36 2,89 3,65 3,31  ab 103,0
clon 770 3,83 2,45 3,31 2,89 3,73 4,31 3,83 3,23 3,50 3,45  a 107,3
clon 771 3,53 2,31 2,95 2,78 4,05 4,08 3,02 2,85 3,26 3,22  bc 100,2
clon 776 3,05 2,43 2,95 2,45 3,74 3,40 3,01 2,48 3,56 3,01  c 93,4
M. anual 3,54 2,42 3,19 2,65 3,91 3,87 3,36 2,85 3,37 3,24
m.d.s. 0,95           0,181
C.V. %           14,72

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. estd. Índex 100
clon 15 3,430 3,117 3,553 3,390 3,308 3,542 3,493 3,353 3,490 3,487 3,416 a 100
clon 169 3,355 3,010 3,572 3,268 3,342 3,412 3,432 3,322 3,432 3,427 3,357 b 98,3
clon 337 3,378 3,097 3,530 3,253 3,380 3,425 3,353 3,253 3,387 3,428 3,349 b 98
clon 338 3,382 3,222 3,637 3,267 3,383 3,495 3,548 3,272 3,362 3,463 3,403 a 99,6
clon 685 3,440 3,083 3,612 3,177 3,382 3,498 3,357 3,257 3,397 3,438 3,364 b 98,5
M anual 3,397 3,106 3,581 3,271 3,359 3,474 3,437 3,291 3,413 3,449 - - -
M.d.s.(95) 0,024
C.V. % 1,99

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100
rJ 43 3,110 3,628 3,352 3,567 3,330 3,593 3,373 3,465 3,527 3,438  a 100.0
rJ 51 3,087 3,562 3,355 3,380 3,262 3,617 3,322 3,417 3,410 3,379  b 98,3
clon 770 3,055 3,592 3,397 3,393 3,360 3,678 3,373 3,438 3,480 3,419  ab 99,4
clon 771 3,158 3,680 3,372 3,398 3,087 3,595 3,407 3,438 3,505 3,404  ab 99,0
clon 776 3,132 3,622 3,372 3,448 3,213 3,645 3,332 3,498 3,348 3,401  ab 98,9
M. anual 3,108 3,617 3,369 3,437 3,25 3,626 3,361 3,451 3,454 3,408  
m.d.s. 0,95          0,041  
C.V. %          3,16
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05.03 Acidesa i pH

L’acidesa és un paràmetre de gran importància 

en la valoració i aptitud de la verema per a dife-

rents tipus d’elaboracions. La frescor al paladar, 

els sabors herbacis o l’estabilitat biològica estan 

influenciats per la presència, el contingut total i 

la forma (lliure o salificada) dels diferents àcids. 

L’acidesa total expressa el contingut total d’àcids 

lliures i el pH reflecteix l’activitat iònica dels pro-

tons H+ provinents d’aquests àcids.

Tots els clons de Merlot comparats donen uns 

nivells d’acidesa notable i força equilibrats, cosa 

que permet destinar amb plenes garanties la 

verema a tot tipus d’elaboracions (vins joves, de 

criança o rosats). Entre els clons assajats no hi 

ha diferències significatives.

Els clons de Cabernet Sauvignon han manifes-

tat també un bon nivell d’acidesa, lleugerament 

superior als de Merlot, però molt apropiades per 

a tot tipus d’elaboracions. El clon 338 s’ha di-

ferenciat lleugerament amb una acidesa inferior, 

però suficient per a tot tipus d’elaboracions. 

Els pH són òptims en tots els clons.

Les acideses totals dels cinc clons d’Ull de 

Llebre són força moderades i posen en evi-

dència una de les mancances que pateix l’Ull 

de Llebre quan es conrea en zones de baixa 

altitud o zones climàtiques càlides. Cal des-

tacar les baixes acideses de l’any 2003 amb 

un mes d’agost extraordinàriament calorós. El 

clon 770 sembla mantenir en general un nivell 

superior d’acidesa. 

Els pH són força similars en tots els clons i en 

general alts; cal considerar, especialment, que 

un procés de sobremaduració encara els incre-

mentaria més.

Figura 7. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. pH. Període 2002-2010

Figura 8. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric.

Figura 9. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre “Tempranillo” a Nulles. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010
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05.04 pes mitjà dels grans

Aquest paràmetre és de gran importància per 

definir el volum anual de la collita, les condi-

cions en què arriba el raïm a la verema (baies 

turgescents o deshidratades), la compacitat dels 

raïms, les característiques varietals i clonals i 

la incidència enològica de la relació pell/polpa, 

etc. Tots aquests paràmetres són del màxim 

interès tant des del punt de vista enològic com 

l’econòmic, l’ampelogràfic o l’agronòmic.

Els resultats dels clons assajats s’exposen en 

les taules 14, 15 i 16.

L’observació del pes mitjà dels raïms de Merlot 

posa en relleu la disminució acusada d’aquest pes 

els anys de forta secada (2003 i 2005) o de granat 

deficient del raïm o esbrima (2008). També és molt 

significatiu el major pes dels raïms del clon 184.

L’observació del pes mitjà dels raïms dels clons 

de cabernet sauvignon posa de relleu que 

aquesta varietat té una bona regularitat produc-

tiva i bona resistència a la secada. Aquest fet 

queda reflectit en només lleugeres pèrdues en 

el pes del raïm els anys de forta secada. El clon 

que presenta els raïms d’inferior grandària 

es el 169; la resta presenta pesos molt similars.

Els resultats d’ull de llebre defineixen tres 

grups: el format pels clons rJ 51, 770 i 771, de 

raïms mes grans i pes similar entre si; el rJ-43, 

amb pes inferior però no diferenciat estadística-

ment dels anteriors i finalment el 776, amb raïms 

més grans i diferenciats clarament dels altres.

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índex 100

clon 181 189,5 81,5 185,3 87,3 153,7 185,2 105,2 140,8 142,0 141,2 b 109,8

clon 184 185,5 89,2 190,0 107,5 175,7 220,5 101,3 189,5 135,3 154,9 a 100

clon 343 169,3 70,5 149,2 86,5 141,8 171,3 136,3 119,2 114,8 128,8 c 91,3

clon 347 158,7 69,7 154,2 76,7 134,8 162,5 111,3 135,2 115,3 124,3 c 91,2

clon 348 167,8 64,2 164,8 75,0 136,3 174,8 99,3 145,8 131,3 128,8 c 89,5

clon 519 157,3 60,7 173,3 84,3 135,0 157,5 95,7 148,0 125,7 126,4 c 88

M anual 171,4 72,6 169,5 86,2 146,2 178,6 108,2 146,4 127,4 - - -

M.d.s.(95) 9,757

C.V. % 19,19

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. std. Índex 100

clon 15 133,2 163,8 148,5 197,3 127,0 186,5 221,8 151,3 147,2 130,5 160,7 a 100

clon 169 133,5 152,8 180,2 166,3 120,5 146,8 166,7 133,8 126,7 116,7 144,4 b 89,8

clon 337 158,7 178,5 141,3 204,7 130,3 184,0 202,2 131,5 170,5 140,7 164,2 a 102,2

clon 338 155,5 185,2 139,2 214,5 130,5 162,2 192,5 147,7 160,0 139,2 162,6 a 101,2

clon 685 129,3 159,7 147,2 158,8 135,0 170,2 202,3 167,2 189,0 142,2 160,1 a 99,6

M anual 142,0 168,0 151,3 188,3 128,7 169,9 197,1 146,3 158,7 133,8 - - -

M.d.s.(95) 10,96

C.V. % 19,23

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100
rJ 43 303,00 292,33 407,67 237,00 446,50 341,67 241,17 334,67 361,67 326,4 ab 100,0

rJ 51 335,83 334,67 408,83 267,33 401,50 344,17 302,83 383,67 360,00 348,8  a 103,3

clon 770 300,33 292,00 408,00 314,83 366,83 415,33 300,83 398,83 394,67 354,6  a 108,7

clon 771 299,50 351,83 421,67 271,33 418,17 364,17 289,00 389,83 315,67 349,9   a 107,2

clon 776 287,33 303,67 386,33 235,83 348,33 253,50 267,67 328,00 360,83 307,9   b 94,4
M anual 305,20 314,90 406,50 265,27 396,27 343,77 280,30 367,00 358,57
mds 0,95          25,575  
C.V. %          19,98  

Taula 14. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Pes del raïm (g). 2002-2010

Taula 15. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Pes mitjà del raïm (g). 2002-2010

Taula 16. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. 2002-2010. Pes mitjà del raïm (g)
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05.03 Acidesa i pH

L’acidesa és un paràmetre de gran importància 

en la valoració i aptitud de la verema per a dife-

rents tipus d’elaboracions. La frescor al paladar, 

els sabors herbacis o l’estabilitat biològica estan 

influenciats per la presència, el contingut total i 

la forma (lliure o salificada) dels diferents àcids. 

L’acidesa total expressa el contingut total d’àcids 

lliures i el pH reflecteix l’activitat iònica dels pro-

tons H+ provinents d’aquests àcids.

Tots els clons de Merlot comparats donen uns 

nivells d’acidesa notable i força equilibrats, cosa 

que permet destinar amb plenes garanties la 

verema a tot tipus d’elaboracions (vins joves, de 

criança o rosats). Entre els clons assajats no hi 

ha diferències significatives.

Els clons de Cabernet Sauvignon han manifes-

tat també un bon nivell d’acidesa, lleugerament 

superior als de Merlot, però molt apropiades per 

a tot tipus d’elaboracions. El clon 338 s’ha di-

ferenciat lleugerament amb una acidesa inferior, 

però suficient per a tot tipus d’elaboracions. 

Els pH són òptims en tots els clons.

Les acideses totals dels cinc clons d’Ull de 

Llebre són força moderades i posen en evi-

dència una de les mancances que pateix l’Ull 

de Llebre quan es conrea en zones de baixa 

altitud o zones climàtiques càlides. Cal des-

tacar les baixes acideses de l’any 2003 amb 

un mes d’agost extraordinàriament calorós. El 

clon 770 sembla mantenir en general un nivell 

superior d’acidesa. 

Els pH són força similars en tots els clons i en 

general alts; cal considerar, especialment, que 

un procés de sobremaduració encara els incre-

mentaria més.

Figura 7. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. pH. Període 2002-2010

Figura 8. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric.

Figura 9. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre “Tempranillo” a Nulles. Acidesa total (g/l), àcid sulfúric. Període 2002/2010
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05.04 pes mitjà dels grans

Aquest paràmetre és de gran importància per 

definir el volum anual de la collita, les condi-

cions en què arriba el raïm a la verema (baies 

turgescents o deshidratades), la compacitat dels 

raïms, les característiques varietals i clonals i 

la incidència enològica de la relació pell/polpa, 

etc. Tots aquests paràmetres són del màxim 

interès tant des del punt de vista enològic com 

l’econòmic, l’ampelogràfic o l’agronòmic.

Els resultats dels clons assajats s’exposen en 

les taules 14, 15 i 16.

L’observació del pes mitjà dels raïms de Merlot 

posa en relleu la disminució acusada d’aquest pes 

els anys de forta secada (2003 i 2005) o de granat 

deficient del raïm o esbrima (2008). També és molt 

significatiu el major pes dels raïms del clon 184.

L’observació del pes mitjà dels raïms dels clons 

de cabernet sauvignon posa de relleu que 

aquesta varietat té una bona regularitat produc-

tiva i bona resistència a la secada. Aquest fet 

queda reflectit en només lleugeres pèrdues en 

el pes del raïm els anys de forta secada. El clon 

que presenta els raïms d’inferior grandària 

es el 169; la resta presenta pesos molt similars.

Els resultats d’ull de llebre defineixen tres 

grups: el format pels clons rJ 51, 770 i 771, de 

raïms mes grans i pes similar entre si; el rJ-43, 

amb pes inferior però no diferenciat estadística-

ment dels anteriors i finalment el 776, amb raïms 

més grans i diferenciats clarament dels altres.

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 sign. estd. Índex 100

clon 181 189,5 81,5 185,3 87,3 153,7 185,2 105,2 140,8 142,0 141,2 b 109,8

clon 184 185,5 89,2 190,0 107,5 175,7 220,5 101,3 189,5 135,3 154,9 a 100

clon 343 169,3 70,5 149,2 86,5 141,8 171,3 136,3 119,2 114,8 128,8 c 91,3

clon 347 158,7 69,7 154,2 76,7 134,8 162,5 111,3 135,2 115,3 124,3 c 91,2

clon 348 167,8 64,2 164,8 75,0 136,3 174,8 99,3 145,8 131,3 128,8 c 89,5

clon 519 157,3 60,7 173,3 84,3 135,0 157,5 95,7 148,0 125,7 126,4 c 88

M anual 171,4 72,6 169,5 86,2 146,2 178,6 108,2 146,4 127,4 - - -

M.d.s.(95) 9,757

C.V. % 19,19

clOn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2001-10 sign. std. Índex 100

clon 15 133,2 163,8 148,5 197,3 127,0 186,5 221,8 151,3 147,2 130,5 160,7 a 100

clon 169 133,5 152,8 180,2 166,3 120,5 146,8 166,7 133,8 126,7 116,7 144,4 b 89,8

clon 337 158,7 178,5 141,3 204,7 130,3 184,0 202,2 131,5 170,5 140,7 164,2 a 102,2

clon 338 155,5 185,2 139,2 214,5 130,5 162,2 192,5 147,7 160,0 139,2 162,6 a 101,2

clon 685 129,3 159,7 147,2 158,8 135,0 170,2 202,3 167,2 189,0 142,2 160,1 a 99,6

M anual 142,0 168,0 151,3 188,3 128,7 169,9 197,1 146,3 158,7 133,8 - - -

M.d.s.(95) 10,96

C.V. % 19,23

clOn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 2002-10 índex 100
rJ 43 303,00 292,33 407,67 237,00 446,50 341,67 241,17 334,67 361,67 326,4 ab 100,0

rJ 51 335,83 334,67 408,83 267,33 401,50 344,17 302,83 383,67 360,00 348,8  a 103,3

clon 770 300,33 292,00 408,00 314,83 366,83 415,33 300,83 398,83 394,67 354,6  a 108,7

clon 771 299,50 351,83 421,67 271,33 418,17 364,17 289,00 389,83 315,67 349,9   a 107,2

clon 776 287,33 303,67 386,33 235,83 348,33 253,50 267,67 328,00 360,83 307,9   b 94,4
M anual 305,20 314,90 406,50 265,27 396,27 343,77 280,30 367,00 358,57
mds 0,95          25,575  
C.V. %          19,98  

Taula 14. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Pes del raïm (g). 2002-2010

Taula 15. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Pes mitjà del raïm (g). 2002-2010

Taula 16. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. 2002-2010. Pes mitjà del raïm (g)
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05.05 Equilibri vegetatiu

La relació entre el pes de collita i la fusta de poda 

o Índex de Ravaz posa de manifest l’equilibri 

vegetatiu entre el vigor d’un cep i la seva capa-

citat productiva. Els índex de Ravaz dels clons 

de Merlot, Cabernet Sauvignon i Ull de Llebre 

assajats es reflecteixen en les figures 10, 11 i 12.

Tots els clons de Merlot se situen entre 4 i 7, 

cosa que permet afirmar que tenen un bon 

equilibri vegetatiu. La majoria d’autors situen 

els òptims entre 3 i 8 per a una varietat com 

la Merlot. Els clons que semblen mantenir un 

equilibri més regular són el 181, el 348 i el 

184. Contràriament, el 519 i el 343 presenten 

un major irregularitat. 

Les mitjanes dels clons de Cabernet se situen 

dins dels òptims ja indicats, però cal destacar 

la forta pujada de l’any 2008 (campanya vitícola 

2007 / 2008) en què, amb una molt escassa 

pluviometria (372 mm), el Cabernet Sauvignon 

va aconseguir encara una bona collita a costa de 

reduir molt el vigor dels ceps i va donar menys 

fusta de poda, cosa que es va reflectir en el vigor 

dels anys posteriors. El clon 169 és el que té un 

comportament vegetatiu més regular, mentre el 

15 i el 337 presenten més irregularitat vegetativa.

Els resultats obtinguts a l’assaig d’Ull de Lle-

bre indiquen uns vigors equilibrats en el període 

2007-2010 però amb una tendència a produc-

cions excessives (molt pròpia de l’Ull de Llebre, 

especialment si està plantat en marcs massa 

amples). El clon 776 sembla ser el que té més 

tendència a un índex de Ravaz baix, motivat 

en aquest cas per un vigor inferior, ja que les 

produccions són equilibrades.

Figura 10. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Índex de Ravaz (2006-2010)

Figura 11. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Índex de Ravaz. 2007-2010

Figura 12. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. Índex de Ravaz. 2005-2010
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05.06 Fenologia

Les diferències entre les dates dels estats fenolò-

gics dels clons de Merlot són molt petites i amb 

poc interès agronòmic tal com es pot observar en 

la taula següent, ja que les màximes diferències en 

el moment de la brotada oscil·len entre 1 i 3 dies; 

el clon 348 és el de brotada més primerenca. 

La fenologia dels clons de cabernet sauvig-

non s’exposa en la taula 18.

Les diferències màximes en el moment de 

la brotada són de 2-3 dies. El clon que 

sembla retardar una mica més la brotada 

és el 15.

Les diferències en els altres estadis del cicle ve-

getatiu oscil·len també com a màxim entre els 2 

o 3 dies, cosa que no permet treure aplicacions 

agronòmiques clares.

Les dades de verema, generalment, estan molt 

condicionades pel tipus d’elaboració a realitzar 

i poden variar força segons el grau de madu-

resa o sobremaduració amb què decidim co-

llir el raïm, és a dir, la maduració anomenada 

tecnològica, enològica o fins i tot fenòlica si el 

que desitgem és aconseguir el major nivell de 

polifenols en el raïm.

Les diferències entre clons d’ull de llebre no 

són notòries i sovint no varien més de 2-3 dies. 

Les dates de brotada són de gran interès per 

apreciar el risc de gelades de primavera i 

se situen entre el 29 de març i l’1 d’abril 

amb unes desviacions de +/- 5-6 dies, cosa que 

configura tots els clons amb un risc moderat de 

ser afectats per gelades en la segona quinzena 

d’abril. Els clons amb un cicle més primerenc 

semblen ser el 770 i el 771, mentre que el rJ 

51 sembla lleugerament més tardà.

estat Fenològic (*) Observació clon 181 clon 184 clon 343 clon 347 clon 348 clon 519

c Punt verd 03-abr. 02-abr. 02-abr. 02-abr. 01-abr. 02-abr.

D Sortida fulles 12-abr. 11-abr. 11-abr. 12-abr. 11-abr. 12-abr.

i Floració 31-maig 02-juny. 02-juny 02-juny 02-juny 02-juny

l Raïm tancat 07-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul

M Enverat 05-ag. 06-ag. 06-ag. 06-ag. 03-ag. 07-ag.

estat Fenològic (*) Observació clon 15 clon 169 clon 337 clon 338 clon 685

c Punt verd 13-abr. 11-abr. 11-abr. 12-abr. 11-abr.

D Sortida fulles 20-abr. 20-abr 19-abr. 20-abr. 20-abr.

i Floració 11-juny 7-juny 9-juny 10-juny 11-juny

l Raïm tancat 19-jul. 18-jul. 18-jul. 16-jul. 18-jul.

M Enverat 14-ag. 13-ag. 12-ag. 12-ag. 12-ag.

clon Brotada  estat (cD) Floració 100% estat (i) inici verol estat (M) Data de verema  (*)

rJ  43 30 de març 28 de maig 31 de juliol 8 setembre  +/-  7 dies

rJ 51 1 d’abril 29 de maig 2 d’agost “

clon 770 29 de març 29 de maig 30 de juliol “

clon 771 29 de març 28 de maig 1 d’agost “

clon 776 1 d’abril 29 de maig 1d’agost “

(*) Segons escala de M .Baggiolini.
Taula 17. Dates fenològiques dels diferents clons de Merlot. Sant Martí Sarroca

(*) Segons escala de M .Baggiolini.
Taula 18. Dates mitjanes fenològiques dels diferents clons de Cabernet Sauvignon. Sant Martí Sarroca

Taula 19. Dates mitjanes fenològiques dels diferents clons d’Ull de Llebre. Nulles

Foto 3. Ull de llbre “Tempranillo” Clon 770. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.
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05.05 Equilibri vegetatiu

La relació entre el pes de collita i la fusta de poda 

o Índex de Ravaz posa de manifest l’equilibri 

vegetatiu entre el vigor d’un cep i la seva capa-

citat productiva. Els índex de Ravaz dels clons 

de Merlot, Cabernet Sauvignon i Ull de Llebre 

assajats es reflecteixen en les figures 10, 11 i 12.

Tots els clons de Merlot se situen entre 4 i 7, 

cosa que permet afirmar que tenen un bon 

equilibri vegetatiu. La majoria d’autors situen 

els òptims entre 3 i 8 per a una varietat com 

la Merlot. Els clons que semblen mantenir un 

equilibri més regular són el 181, el 348 i el 

184. Contràriament, el 519 i el 343 presenten 

un major irregularitat. 

Les mitjanes dels clons de Cabernet se situen 

dins dels òptims ja indicats, però cal destacar 

la forta pujada de l’any 2008 (campanya vitícola 

2007 / 2008) en què, amb una molt escassa 

pluviometria (372 mm), el Cabernet Sauvignon 

va aconseguir encara una bona collita a costa de 

reduir molt el vigor dels ceps i va donar menys 

fusta de poda, cosa que es va reflectir en el vigor 

dels anys posteriors. El clon 169 és el que té un 

comportament vegetatiu més regular, mentre el 

15 i el 337 presenten més irregularitat vegetativa.

Els resultats obtinguts a l’assaig d’Ull de Lle-

bre indiquen uns vigors equilibrats en el període 

2007-2010 però amb una tendència a produc-

cions excessives (molt pròpia de l’Ull de Llebre, 

especialment si està plantat en marcs massa 

amples). El clon 776 sembla ser el que té més 

tendència a un índex de Ravaz baix, motivat 

en aquest cas per un vigor inferior, ja que les 

produccions són equilibrades.

Figura 10. Assaig comparatiu de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Índex de Ravaz (2006-2010)

Figura 11. Assaig comparatiu de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Índex de Ravaz. 2007-2010

Figura 12. Assaig comparatiu de clons d’Ull de Llebre a Nulles. Índex de Ravaz. 2005-2010
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05.06 Fenologia

Les diferències entre les dates dels estats fenolò-

gics dels clons de Merlot són molt petites i amb 

poc interès agronòmic tal com es pot observar en 

la taula següent, ja que les màximes diferències en 

el moment de la brotada oscil·len entre 1 i 3 dies; 

el clon 348 és el de brotada més primerenca. 

La fenologia dels clons de cabernet sauvig-

non s’exposa en la taula 18.

Les diferències màximes en el moment de 

la brotada són de 2-3 dies. El clon que 

sembla retardar una mica més la brotada 

és el 15.

Les diferències en els altres estadis del cicle ve-

getatiu oscil·len també com a màxim entre els 2 

o 3 dies, cosa que no permet treure aplicacions 

agronòmiques clares.

Les dades de verema, generalment, estan molt 

condicionades pel tipus d’elaboració a realitzar 

i poden variar força segons el grau de madu-

resa o sobremaduració amb què decidim co-

llir el raïm, és a dir, la maduració anomenada 

tecnològica, enològica o fins i tot fenòlica si el 

que desitgem és aconseguir el major nivell de 

polifenols en el raïm.

Les diferències entre clons d’ull de llebre no 

són notòries i sovint no varien més de 2-3 dies. 

Les dates de brotada són de gran interès per 

apreciar el risc de gelades de primavera i 

se situen entre el 29 de març i l’1 d’abril 

amb unes desviacions de +/- 5-6 dies, cosa que 

configura tots els clons amb un risc moderat de 

ser afectats per gelades en la segona quinzena 

d’abril. Els clons amb un cicle més primerenc 

semblen ser el 770 i el 771, mentre que el rJ 

51 sembla lleugerament més tardà.

estat Fenològic (*) Observació clon 181 clon 184 clon 343 clon 347 clon 348 clon 519

c Punt verd 03-abr. 02-abr. 02-abr. 02-abr. 01-abr. 02-abr.

D Sortida fulles 12-abr. 11-abr. 11-abr. 12-abr. 11-abr. 12-abr.

i Floració 31-maig 02-juny. 02-juny 02-juny 02-juny 02-juny

l Raïm tancat 07-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul. 06-jul

M Enverat 05-ag. 06-ag. 06-ag. 06-ag. 03-ag. 07-ag.

estat Fenològic (*) Observació clon 15 clon 169 clon 337 clon 338 clon 685

c Punt verd 13-abr. 11-abr. 11-abr. 12-abr. 11-abr.

D Sortida fulles 20-abr. 20-abr 19-abr. 20-abr. 20-abr.

i Floració 11-juny 7-juny 9-juny 10-juny 11-juny

l Raïm tancat 19-jul. 18-jul. 18-jul. 16-jul. 18-jul.

M Enverat 14-ag. 13-ag. 12-ag. 12-ag. 12-ag.

clon Brotada  estat (cD) Floració 100% estat (i) inici verol estat (M) Data de verema  (*)

rJ  43 30 de març 28 de maig 31 de juliol 8 setembre  +/-  7 dies

rJ 51 1 d’abril 29 de maig 2 d’agost “

clon 770 29 de març 29 de maig 30 de juliol “

clon 771 29 de març 28 de maig 1 d’agost “

clon 776 1 d’abril 29 de maig 1d’agost “

(*) Segons escala de M .Baggiolini.
Taula 17. Dates fenològiques dels diferents clons de Merlot. Sant Martí Sarroca

(*) Segons escala de M .Baggiolini.
Taula 18. Dates mitjanes fenològiques dels diferents clons de Cabernet Sauvignon. Sant Martí Sarroca

Taula 19. Dates mitjanes fenològiques dels diferents clons d’Ull de Llebre. Nulles

Foto 3. Ull de llbre “Tempranillo” Clon 770. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.
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06 Exposició, valoració i comenta-
ris dels resultats enològics

06.01 Paràmetres i característiques dels 

mostos

El raïm desrapat i aixafat s’introdueix en els di-

pòsits de fermentació i immediatament, de la 

fracció líquida, s’extreu la mostra corresponent 

per determinar-ne els valors dels paràmetres 

d’interès enològic.

06.01.01 Característiques dels mostos dels 

clons de Merlot

Les característiques del most dels diferents 

clons de Merlot es resumeixen en la taula 20 

i la figura 13. 

Els clons de Merlot comparats han donat tots 

mostos amb mitjanes de graduació sufici-

ents per elaborar vins de criança, negres joves 

o rosats. Presenten bons nivells d’acidesa i 

de pH que podrien demanar barreges amb 

altres varietats si es volgués fer criances molt 

llargues. Contingut d’àcid màlic suficient per 

fer fàcilment les fermentacions malolàctiques. 

Nivells d’àcid glucònic i glicerol que no indi-

quen problemes sanitaris greus dels raïms. 

Destaca per la seva graduació el clon 184, i per 

l’acidesa el 519.

Figura 13. Assaig de comparació de clons a Sant Martí Sarroca. 2002-2010. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Taula 20. Assaig de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Paràmetres del most. 2002-2010

Clon 181 Clon 184 Clon 343 Clon 347 Clon 348 Clon 519

Grau probable (ºAp) 13.19 13.33 12.89 13.18 13.12 13.05

Acidesa Total  g/l 4.78 4.81 4.86 5.05 5.17 5.41

pH 3.51 3.51 3.5 3.49 3.51 3.54

Àcid Tartàric g/l 4.56 4.64 4.75 4.78 4.64 4.46

Àcid Màlic g/l 0.82 1.11 0.88 0.7 0.86 0.74

Àcid glucònic mg/l 269 242 215 230 71 69

Glicerol g/l 0.3 0.37 0.34 0.2 0.31 0.26

cln 181 cln 181cln 184 cln 184cln 343 cln 343

Grau probable ºAp

Glicerol, g/l X (10)

Àcid glucònic, mg/l (20)

Àcid màlic, g/l
Ácid tartàtric, g/l

pH

Acidesa total tartàric, g/l
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Foto 4. Merlot Clon 184. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.   
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06.01.02 característiques dels mostos dels 

clons de cabernet sauvignon

Els resultats dels principals paràmetres dels 

mostos dels clons de cabernet sauvignon 

assajats a Sant Martí Sarroca s’exposen en la 

taula 21 i la figura 14.

Tots els clons de Cabernet Sauvignon compa-

rats a Sant Martí Sarroca han donat uns graus 

probables suficients per a vins negres joves 

o rosats però lleugerament insuficients per a 

vins de mitjana o llarga criança. Les acideses i 

els pH cobreixen els mínims per a vins de cri-

ança i els continguts d’àcid màlic són suficients 

per realitzar les fermentacions malolàctiques. Els 

nivells d’àcid glucònic i glicerol no indiquen pro-

blemes sanitaris greus en els raïms. 

Destaquen en graduació els clons 15 i 338, 

en acidesa el 337, en contingut d’àcid màlic 

i en nitrogen assimilable també el clon 15.

06.01.03 característiques dels mostos dels 

clons d’ull de llebre

Els resultats mitjans i la variabilitat dels principals 

paràmetres analítics del most queden reflectits 

en la taula 22 i la figura 15. 

Les graduacions mitjanes obtingudes, igual-

ment que en les mostres de camp, són baixes 

especialment en els clons 770 i 776. Pel que 

fa a les acideses totals i els pH, reflecteixen el 

comportament de l’Ull de Llebre a moltes zones 

de la Catalunya seca, acidesa moderada i pH 

elevat. Els continguts elevats d’àcid màlic, quasi 

iguals, en els clons RJ43, 770 i 771 poden ser 

un indicador de maduracions deficients o de 

veremes anticipades per causes diverses.

Els continguts d’àcid glucònic i glicerol, mo-

derats tots dos, no reflecteixen problemes 

greus de deteriorament del raïm per Botrytis 

cinerea o altres alteracions del raïm de les quals 

aquests dos compostos són indicadors. 

clon 43 clon 51 clon 770 clon 771 clon 776
Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ

Grau probable ºap 11,74 1,3758 11,53 1,3086 11,01 1,5656 11,61 1,3070 11,33 1,2968

acidesa total tartàric, g/l 5,53 0,8297 5,33 0,7434 5,52 0,8784 5,52 0,7612 5,11 0,7369

pH 3,44 0,1518 3,43 0,1475 3,45 0,1469 3,46 0,1545 3,46 0,1176

Àcid tartàric, g/l 5,99 0,8602 5,81 1,0101 5,88 0,8944 5,43 1,4537 5,68 0,8140

Àcid màlic, g/l 2,42 0,4560 2,09 0,8489 2,47 0,7993 2,43 0,5043 2,07 0,2585

Àcid glucònic, mg/l 310,21 343,08 268,63 380,33 212,70 238,09 225,76 237,92 187,61 196,97

Glicerol, g/l 0,32 0,3841 0,36 0,3283 0,32 0,2736 0,27 0,3595 0,23 0,2639

clon 15 clon 169 clon 337 clon338 clon 685

Grau probable (ºap) 12.92 12.47 12.73 12.84 12.70

acidesa total t g/l 4.79 4.69 4.85 4.59 4.77

pH 3.519 3.497 3.499 3.515 3.501

Àcid tartàric g/l 3.83 3.95 3.90 3.64 4.14

Àcid Màlic g/l 2.24 2.03 2.03 1.91 1.88

Àcid Glucònic mg/l 101.56 76.22 95.33 103.67 118.22

Glicerol g/l 0.23 0.18 0.21 0.28 0.25

nitrogen  assimilable 159.83 122.17 125.67 130.83 134.00

Figura 14. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Taula 21. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Figura 15. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Paràmetres dels mostos. 2002-2010

Taula 22. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Paràmetres dels mostos. 2002-2010
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ris dels resultats enològics
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pòsits de fermentació i immediatament, de la 

fracció líquida, s’extreu la mostra corresponent 

per determinar-ne els valors dels paràmetres 

d’interès enològic.

06.01.01 Característiques dels mostos dels 

clons de Merlot

Les característiques del most dels diferents 

clons de Merlot es resumeixen en la taula 20 

i la figura 13. 

Els clons de Merlot comparats han donat tots 

mostos amb mitjanes de graduació sufici-

ents per elaborar vins de criança, negres joves 

o rosats. Presenten bons nivells d’acidesa i 

de pH que podrien demanar barreges amb 

altres varietats si es volgués fer criances molt 

llargues. Contingut d’àcid màlic suficient per 

fer fàcilment les fermentacions malolàctiques. 

Nivells d’àcid glucònic i glicerol que no indi-

quen problemes sanitaris greus dels raïms. 

Destaca per la seva graduació el clon 184, i per 

l’acidesa el 519.

Figura 13. Assaig de comparació de clons a Sant Martí Sarroca. 2002-2010. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Taula 20. Assaig de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Paràmetres del most. 2002-2010

Clon 181 Clon 184 Clon 343 Clon 347 Clon 348 Clon 519

Grau probable (ºAp) 13.19 13.33 12.89 13.18 13.12 13.05

Acidesa Total  g/l 4.78 4.81 4.86 5.05 5.17 5.41

pH 3.51 3.51 3.5 3.49 3.51 3.54

Àcid Tartàric g/l 4.56 4.64 4.75 4.78 4.64 4.46

Àcid Màlic g/l 0.82 1.11 0.88 0.7 0.86 0.74

Àcid glucònic mg/l 269 242 215 230 71 69

Glicerol g/l 0.3 0.37 0.34 0.2 0.31 0.26
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Foto 4. Merlot Clon 184. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.   
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assajats a Sant Martí Sarroca s’exposen en la 

taula 21 i la figura 14.
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els pH cobreixen els mínims per a vins de cri-

ança i els continguts d’àcid màlic són suficients 

per realitzar les fermentacions malolàctiques. Els 

nivells d’àcid glucònic i glicerol no indiquen pro-

blemes sanitaris greus en els raïms. 

Destaquen en graduació els clons 15 i 338, 

en acidesa el 337, en contingut d’àcid màlic 

i en nitrogen assimilable també el clon 15.
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paràmetres analítics del most queden reflectits 

en la taula 22 i la figura 15. 

Les graduacions mitjanes obtingudes, igual-

ment que en les mostres de camp, són baixes 

especialment en els clons 770 i 776. Pel que 

fa a les acideses totals i els pH, reflecteixen el 

comportament de l’Ull de Llebre a moltes zones 

de la Catalunya seca, acidesa moderada i pH 

elevat. Els continguts elevats d’àcid màlic, quasi 

iguals, en els clons RJ43, 770 i 771 poden ser 

un indicador de maduracions deficients o de 

veremes anticipades per causes diverses.
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derats tots dos, no reflecteixen problemes 

greus de deteriorament del raïm per Botrytis 

cinerea o altres alteracions del raïm de les quals 

aquests dos compostos són indicadors. 

clon 43 clon 51 clon 770 clon 771 clon 776
Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ

Grau probable ºap 11,74 1,3758 11,53 1,3086 11,01 1,5656 11,61 1,3070 11,33 1,2968

acidesa total tartàric, g/l 5,53 0,8297 5,33 0,7434 5,52 0,8784 5,52 0,7612 5,11 0,7369

pH 3,44 0,1518 3,43 0,1475 3,45 0,1469 3,46 0,1545 3,46 0,1176

Àcid tartàric, g/l 5,99 0,8602 5,81 1,0101 5,88 0,8944 5,43 1,4537 5,68 0,8140

Àcid màlic, g/l 2,42 0,4560 2,09 0,8489 2,47 0,7993 2,43 0,5043 2,07 0,2585

Àcid glucònic, mg/l 310,21 343,08 268,63 380,33 212,70 238,09 225,76 237,92 187,61 196,97

Glicerol, g/l 0,32 0,3841 0,36 0,3283 0,32 0,2736 0,27 0,3595 0,23 0,2639

clon 15 clon 169 clon 337 clon338 clon 685

Grau probable (ºap) 12.92 12.47 12.73 12.84 12.70

acidesa total t g/l 4.79 4.69 4.85 4.59 4.77

pH 3.519 3.497 3.499 3.515 3.501

Àcid tartàric g/l 3.83 3.95 3.90 3.64 4.14

Àcid Màlic g/l 2.24 2.03 2.03 1.91 1.88

Àcid Glucònic mg/l 101.56 76.22 95.33 103.67 118.22

Glicerol g/l 0.23 0.18 0.21 0.28 0.25

nitrogen  assimilable 159.83 122.17 125.67 130.83 134.00

Figura 14. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Taula 21. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres mitjans dels mostos obtinguts  

Figura 15. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Paràmetres dels mostos. 2002-2010

Taula 22. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Paràmetres dels mostos. 2002-2010

cln 15 cln 338cln 169 cln 685cln 337
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06.02 Característiques dels vins

Finalitzada la fermentació alcohòlica i la fermen-

tació malolàctica, i estabilitzats i filtrats els vins, 

es determinen els principals paràmetres analítics 

i se sotmeten a la valoració sensorial mitjançant 

els criteris i la puntuació definits per la Fitxa de 

la Unió Internacional d’Enòlegs. 

06.02.01 Característiques dels vins dels 

clons de Merlot

Els resultats dels paràmetres amb més interès 

enològic dels vins dels clons de Merlot assajats 

a Sant Martí Sarroca es resumeixen en la taula 

i gràfic següents:

Tots els clons han aconseguit unes graduacions 

suficients per a vins negres joves i rosats, i tam-

bé per a vins de criança no gaire llarga. Destaca 

per la superior graduació el clon 184. Presen-

ten bones acideses per a tot tipus de vins; aci-

deses molt similars tots els clons. Bones inten-

sitats colorants per a tots els clons; hi destaca 

el clon 347. En la valoració organolèptica, tots 

els clons aconsegueixen una valoració superior 

a la mitjana. Els clons 347 i 348 destaquen en 

aquesta valoració. També destaca el clon 347 

en contingut d’antocians totals.

Clon 181 Clon 184 Clon 343 Clon 347 Clon 348 Clon 519

Grau alcohòlic (% V) 12.9 13.3 12.73 13.03 12.96 12.94

Acidesa Total (g/l A.T) 5.48 5.39 5.53 5.5 5.46 5.57

Acidesa Volàtil (g/l A.Act.) 0.42 0.40 0.41 0.36 0.38 0.49

pH 3.514 3.565 3.519 3.535 3.523 3.563

Intensitat Colorant 
(Sabs.520,520,620)

18.8 16.5 18.4 20.1 18.6 19.6

Tonalitat 0.49 0.50 0.49 0.40 0.49 0.50

Índex de polifenols Totals 
(abs.280)

56.49 55.13 54.37 56.04 53.12 55.88

Tanins (g/l) 2.37 2.19 2.20 2.50 2.10 2.23

Antocians lliures (mg/l) 547 577 570 774 620 568

Antocians totals (mg/l) 675 669 686 898 734 707

Organolèptic visual ( 0/20 ) 13.58 13.28 13.48 13.44 13.44 13.50

Organolèptic olfactiu ( 0/30 ) 21.47 21.23 21.78 22.13 22.57 21.74

Organolèptic gustatiu ( 0/48 ) 33.37 32.52 31.93 33.83 33.50 33.16

Degustació  ( s/100 ) 67.41 63.57 67.18 69.52 69.51 68.52

Figura 16. Assaig de comparació de clons de Merlot. Sant Martí Sarroca. Característiques dels vins. 2002-2010

Taula 23. Assaig de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Paràmetres dels vins. 2002-2010

cln 181 cln 347cln 184 cln 348cln 343 cln 519

Grau alcohòlic volumètric adquirit X 2

Organolèptic gustatiu (0/48)

Degustació s/100

Organolèptic visual (0/20)

Organolèptic olfactiu (0/32)

Tanins (g/l) X 20

Antocians totals (g/l) /10

IPT (Abs 280)

Tonalitat X 20

Intensitat colorant (IC=420+520+620) X 2

Acidesa total  (g/l a. Tartàric) x 10

Acidesa volàtil (g/l a. Acètic) x 20

pH X 10
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Foto 5. Merlot Clon 347. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.
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06.02.02 característiques dels vins de clons 

de cabernet sauvignon

El resum dels paràmetres dels vins obtinguts 

dels clons de Cabernet Sauvignon assajats a 

Sant Martí Sarroca s’exposa en la taula 24 i la 

figura 17.

Tots els clons assajats han aconseguit unes 

graduacions suficients per a l’obtenció de vins 

negres joves o de criança curta i rosats, però 

lleugerament baixes per a vins de criança llarga. 

El clon 15 destaca amb una lleugera gradua-

ció superior. Tots els clons mostren acideses 

altes; hi destaca amb una acidesa lleuge-

rament superior el clon 337. Tots els clons 

mostren també una bona intensitat colorant; hi 

destaquen lleugerament els clons 338 i 685. 

La puntuació organolèptica de tots el clons és 

regular i molt bona; hi destaquen especialment 

els clons 15 i 338, i també en les valoracions 

gustatives i olfactives. El contingut de tanins és 

alt en tots els clons i reflecteix perfectament la 

característica varietal. Aquest paràmetre és de 

gran importància en tot el procés de criança; hi 

destaca lleugerament el clon 15.

clon 15 clon 169 clon 337 clon 338 clon 685

Grau alcohòlic (%vol.) 12.56 12.08 12.39 12.39 12.32

acidesa total  t.(g/l) 5.34 5.56 5.61 5.43 5.35

acidesa volàtil (g/l) 0.54 0.56 0.62 0.50 0.45

pH 3.800 3.693 3.699 3.670 3.685

Índex polifenols total (abs.280) 47.72 47.88 46.12 48.37 44.60

antocians totals (g/l) 0.76 0.72 0.72 0.66 0.82

antocians lliures (g/l) 0.55 0.54 0.51 0.57 0.55

intensitat colorant 
(s abs.420,520,620)

14.63 14.60 14.10 15.45 15.67

tonalitat 0.52 0.50 0.52 0.51 0.51

tanins (g/l) 2.80 2.39 2.05 2.15 2.35

Organolèptic visual    (0 a 20) 13.62 13.67 14.25 14. 13.80

Organolèptic olfactiu  (0 a 32) 23.05 22.48 22.24 23.17 21.88

Organolèptic gustatiu  (0 a 48) 34.8 33 33.18 34.79 33.88

Organolèptic global     ( 0 a 100 ) 71.47 69.17 69.36 71.96 69.56

Figura 17. Assaig de comparació de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Característiques dels vins. 2002-2010  

Taula 24. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres dels vins. 2001-2010

cln 15 cln 338cln 169 cln 685cln 337

Grau alcohòlic % vol. X 2

Organolèptic gustatiu (0/48)

Degustació ( 0 a 100) /10

Organolèptic visual (0/20)

Organolèptic olfactiu (0/32)

Tanins (g/l) X 20
Antocians totals (g/l) /10

IPT (Abs 280)

Tonalitat X 20 Intensitat colorant (IC=420+520+620) X 2

Acidesa total  g/l x 10

Acidesa volàtil g/l x 10

pH X 10
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Foto 6. Cabernet Sauvignon Clon 15. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.
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06.02 Característiques dels vins

Finalitzada la fermentació alcohòlica i la fermen-

tació malolàctica, i estabilitzats i filtrats els vins, 

es determinen els principals paràmetres analítics 

i se sotmeten a la valoració sensorial mitjançant 

els criteris i la puntuació definits per la Fitxa de 

la Unió Internacional d’Enòlegs. 

06.02.01 Característiques dels vins dels 

clons de Merlot

Els resultats dels paràmetres amb més interès 

enològic dels vins dels clons de Merlot assajats 

a Sant Martí Sarroca es resumeixen en la taula 

i gràfic següents:

Tots els clons han aconseguit unes graduacions 

suficients per a vins negres joves i rosats, i tam-

bé per a vins de criança no gaire llarga. Destaca 

per la superior graduació el clon 184. Presen-

ten bones acideses per a tot tipus de vins; aci-

deses molt similars tots els clons. Bones inten-

sitats colorants per a tots els clons; hi destaca 

el clon 347. En la valoració organolèptica, tots 

els clons aconsegueixen una valoració superior 

a la mitjana. Els clons 347 i 348 destaquen en 

aquesta valoració. També destaca el clon 347 

en contingut d’antocians totals.

Clon 181 Clon 184 Clon 343 Clon 347 Clon 348 Clon 519

Grau alcohòlic (% V) 12.9 13.3 12.73 13.03 12.96 12.94

Acidesa Total (g/l A.T) 5.48 5.39 5.53 5.5 5.46 5.57

Acidesa Volàtil (g/l A.Act.) 0.42 0.40 0.41 0.36 0.38 0.49

pH 3.514 3.565 3.519 3.535 3.523 3.563

Intensitat Colorant 
(Sabs.520,520,620)

18.8 16.5 18.4 20.1 18.6 19.6

Tonalitat 0.49 0.50 0.49 0.40 0.49 0.50

Índex de polifenols Totals 
(abs.280)

56.49 55.13 54.37 56.04 53.12 55.88

Tanins (g/l) 2.37 2.19 2.20 2.50 2.10 2.23

Antocians lliures (mg/l) 547 577 570 774 620 568

Antocians totals (mg/l) 675 669 686 898 734 707

Organolèptic visual ( 0/20 ) 13.58 13.28 13.48 13.44 13.44 13.50

Organolèptic olfactiu ( 0/30 ) 21.47 21.23 21.78 22.13 22.57 21.74

Organolèptic gustatiu ( 0/48 ) 33.37 32.52 31.93 33.83 33.50 33.16

Degustació  ( s/100 ) 67.41 63.57 67.18 69.52 69.51 68.52

Figura 16. Assaig de comparació de clons de Merlot. Sant Martí Sarroca. Característiques dels vins. 2002-2010

Taula 23. Assaig de clons de Merlot a Sant Martí Sarroca. Paràmetres dels vins. 2002-2010

cln 181 cln 347cln 184 cln 348cln 343 cln 519

Grau alcohòlic volumètric adquirit X 2
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Degustació s/100
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Organolèptic olfactiu (0/32)

Tanins (g/l) X 20
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Foto 5. Merlot Clon 347. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.
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06.02.02 característiques dels vins de clons 

de cabernet sauvignon

El resum dels paràmetres dels vins obtinguts 

dels clons de Cabernet Sauvignon assajats a 

Sant Martí Sarroca s’exposa en la taula 24 i la 

figura 17.

Tots els clons assajats han aconseguit unes 

graduacions suficients per a l’obtenció de vins 

negres joves o de criança curta i rosats, però 

lleugerament baixes per a vins de criança llarga. 

El clon 15 destaca amb una lleugera gradua-

ció superior. Tots els clons mostren acideses 

altes; hi destaca amb una acidesa lleuge-

rament superior el clon 337. Tots els clons 

mostren també una bona intensitat colorant; hi 

destaquen lleugerament els clons 338 i 685. 

La puntuació organolèptica de tots el clons és 

regular i molt bona; hi destaquen especialment 

els clons 15 i 338, i també en les valoracions 

gustatives i olfactives. El contingut de tanins és 

alt en tots els clons i reflecteix perfectament la 

característica varietal. Aquest paràmetre és de 

gran importància en tot el procés de criança; hi 

destaca lleugerament el clon 15.

clon 15 clon 169 clon 337 clon 338 clon 685

Grau alcohòlic (%vol.) 12.56 12.08 12.39 12.39 12.32

acidesa total  t.(g/l) 5.34 5.56 5.61 5.43 5.35

acidesa volàtil (g/l) 0.54 0.56 0.62 0.50 0.45

pH 3.800 3.693 3.699 3.670 3.685

Índex polifenols total (abs.280) 47.72 47.88 46.12 48.37 44.60

antocians totals (g/l) 0.76 0.72 0.72 0.66 0.82

antocians lliures (g/l) 0.55 0.54 0.51 0.57 0.55

intensitat colorant 
(s abs.420,520,620)

14.63 14.60 14.10 15.45 15.67

tonalitat 0.52 0.50 0.52 0.51 0.51

tanins (g/l) 2.80 2.39 2.05 2.15 2.35

Organolèptic visual    (0 a 20) 13.62 13.67 14.25 14. 13.80

Organolèptic olfactiu  (0 a 32) 23.05 22.48 22.24 23.17 21.88

Organolèptic gustatiu  (0 a 48) 34.8 33 33.18 34.79 33.88

Organolèptic global     ( 0 a 100 ) 71.47 69.17 69.36 71.96 69.56

Figura 17. Assaig de comparació de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Característiques dels vins. 2002-2010  

Taula 24. Assaig de clons de Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca. Paràmetres dels vins. 2001-2010
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Foto 6. Cabernet Sauvignon Clon 15. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

DT56.indd   17 02/12/13   11:15

163



DOSSIERN56

DOSSIERTÈCNIC

18

06.02.03 Característiques dels vins de clons 

d’Ull de Llebre

Els resultats mitjans i la variabilitat dels principals 

paràmetres enològics dels vins dels clons d’Ull 

de Llebre obtinguts s’indiquen a la taula 25 i la 

figura 18.

Les graduacions obtingudes són en general 

baixes i només apropiades per elaborar vins 

rosats o negres joves. Per elaborar vins de 

guarda, fóra necessari incrementar-les consi-

derablement.

Les acideses, ja moderades en el most, s’han 

reduït considerablement amb la fermentació 

malolàctica que contribueix a augmentar el pH 

i reduir molt la presència d’àcid màlic. Els con-

tinguts de glicerol, encara que lleugerament 

alts, són propis de vins negres procedents de 

raïms sans. Els clons RJ 51 i 776 destaquen 

lleugerament amb un contingut major. 

El contingut de cendres reflecteix la fracció mi-

neral del vi. Els continguts mitjans són en general 

satisfactoris en tots els clons, especialment 

RJ 43 i RJ 51.

Sota la denominació genèrica de polifenols, s’in-

clouen quatre famílies de compostos químics 

(àcids fenòlics, flavonoides, antocians i tanins), 

tots de gran importància en les característiques 

qualitatives dels vins. La seva localització al raïm 

i la incidència qualitativa que hi tenen és diversa. 

Els àcids fenòlics es localitzen tant en la pell 

com en la polpa, el pinyol i la rapa. Els flavonoi-

des i antocians només en la pell de les varietats 

blanques i negres, respectivament. Els tanins es 

troben en la pell, el pinyol i la rapa. Organolèp-

ticament, els flavonoides i els antocians són els 

responsables del color groc en vins blancs i del 

vermell en negres, respectivament. Els tanins 

aporten tonalitats grogues al vi negre i gustos 

amargants, astringència i cos al vi; juntament 

amb els antocians, tenen una gran incidència 

en les capacitats d’envelliment.

El contingut de polifenols total es valora mit-

jançant l’IPT (Índex de Polifenols Totals, absor-

bància a 280 nm). Els clons assajats RJ 51 i 

776 mostren un nivell mitjà però lleugerament 

superior a la resta de clons.

La Intensitat Colorant (S absorbàncies 420, 520 i 

620 nm) ha estat baixa en general en tots cinc 

clons assajats, cosa que coincideix amb una de 

les clàssiques mancances de l’Ull de Lle-

bre en zones de produccions elevades. Dins 

d’aquesta valoració global, els clons RJ43 i 776 

mostren un lleugeríssim comportament superior.

La valoració organolèptica sobre un total de 

60 punts ha reflectit uns vins acceptables i 

discrets amb alguns aspectes a millorar. 

Els clons RJ 51, 776 i RJ 43 destaquen tími-

dament sobre els 770 i 771.

clon RJ 43 clon RJ 51 clon 770 clon 771 clon 776

Paràmetres Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ

Grau % vol. 11,43 1,4116 11,32 1,3076 10,97 1,2896 11,42 1,1451 11,17 1,1052

Extracte sec g/l 22,78 2,7531 22,50 1,9161 22,68 2,2871 22,75 1,7055 22,83 1,7017

pH 3,61 0,2104 3,53 0,1822 3,67 0,2265 3,63 0,1888 3,56 0,1630

Acidesa total tartàric, g/l 4,84 0,6598 4,79 0,6431 4,59 0,5968 4,62 0,6534 4,83 0,7479

Acidesa volatil. g/l 0,49 0,2679 0,40 0,1461 0,38 0,0632 0,46 0,1430 0,43 0,0785

Àcid tartàric, g/l 1,64 0,5113 1,66 0,7456 1,54 0,3402 1,52 0,5178 1,76 0,7126

Àcid màlic, g/l 0,13 0,0513 0,10 0,0504 0,10 0,0500 0,13 0,1071 0,11 0,0364

Cendres g/l 2,41 0,6358 2,42 0,4664 2,29 0,6367 2,11 0,2851 2,02 0,5243

Glicerol g/l  7,44 1,0322 7,67 1,3358 7,19 0,7741 7,28 1,1109 7,61 1,3564

Índex Polifenols Tot. 
(Ab280)

36,73 6,4736 41,10 6,0829 36,54 8,5295 38,55 5,7807 40,15 5,2699

Intensitat colorant 8,61 1,3270 8,35 2,1310 7,50 1,7705 7,11 1,8544 8,60 2,7199

Degustació (s 60) 46,05 4,0474 46,12 4,7741 44,10 3,3312 44,78 0,7486 46,11 2,0410

Figura 18. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Característiques dels vins. 2002-2010

Taula 25. Característiques dels vins de l’assaig de clons d’Ull de Llebre de Nulles - 2002-2010

cln RJ43 cln 771cln RJ51 cln 776cln 770

Grau % vol

Intesitat colorant

Índex polifenols totals 1/5

Degustació (s 60) 1/5

Cendres g/l

Glicerol g/l

Extracte sec g/l 1/2

Àcid màlic, g/l x10

Àcid tatàtric g/l

Acidesa total   tartàtic g/l

Acidesa volàtil g/l x 10

pH

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
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07 valoracions, conclusions i ob-
servacions 

En les condicions de l’assaig de Sant Martí Sar-

roca, el comportament dels diferents clons s’ha 

caracteritzat com es resumeix a continuació.

07.01 clons de Merlot

clon 181 

Clon obtingut l’any 1973 per l’INRA a França 

(18). A l’assaig de Sant Martí Sarroca, ha tingut 

un vigor moderat, un bon equilibri vegetatiu i 

una elevada productivitat (M 8.147 kg/ha), 

amb bona graduació i acidesa. Raïm entre mitjà 

i gran amb moderada sensibilitat a l’esbrima o 

granat deficient. Sembla retardar lleugerament 

la brotada (un parell de dies) respecte del clon 

més primerenc.

Aquest clon ha donat vins de bona graduació 

(M 12,9º) amb bons nivells de polifenols, tanins i 

intensitat colorant, aptes per a negres de crian-

ça, joves o rosats. Organolèpticament, ha tingut 

una bona valoració: 67,41/100.

clon 184 

Obtingut l’any 1973 per l’INRA a la Gironda. 

Clon amb bon vigor i el de major productivitat 

de kg (M 9.999 kg/ha) i kgº. De raïm gros i sense 

incidència en el cicle vegetatiu. És el clon amb 

el raïm de grandària superior.

Aquest clon ha aconseguit els vins de la màxi-

ma graduació (M 13,3º), amb nivells d’acidesa 

correctes i típics de la varietat. El contingut en 

polifenols, antocians i tanins ha estat lleugera-

ment inferior que en el clon 181. La valoració 

organolèptica mitjana (63,57/100) i la intensitat 

colorant han estat les inferiors dels clons assa-

jats, encara que amb un nivell força acceptable.

clon 343 

Obtingut l’any 1975 també per l’INRA a la Gi-

ronda. Clon amb vigor elevat, productivitat mo-

derada (M 7.072 kg/ha) i lleugera superior 

sensibilitat a l’esbrima. El raïm presenta un 

pes mitjà, sense incidència en la fenologia.

Ha donat vins de graduacions acceptables (M 

12,73º) amb bons nivells d’acidesa, correcta in-

tensitat colorant i bona valoració organolèptica 

global (M 67,18/100). Pot ser un clon interessant 

per elaborar negres joves i rosats.

clon 347 

Igualment que els anteriors, va ser obtingut a 

França per l’INRA l’any 1975. Clon de vigor mo-

derat i amb bon equilibri vegetatiu, de pro-

ducció entre moderada i mitjana (M 7.465 kg/

ha). Raïm de pes més petit i mitjana sensibilitat 

a l’esbrima, sense intervenir en la fenologia.

Ha donat vins amb bona graduació (M 13,03º), 

acidesa i intensitat colorant elevades, alt nivell 

d’antocians i tanins. Molt bona valoració sen-

sorial (M 69,52/100), especialment gustativa i 

olfactiva. Clon que ha obtingut característiques 

pròpies per elaborar negres de criança.

clon 348 

També de procedència francesa. Clon amb vi-

gor, equilibri vegetatiu i productivitat regular 

(M de 8.029 kg/ha). Tendeix a anticipar lleuge-

rament el cicle vegetatiu. Pes del raïm mitjà i 

moderada sensibilitat a l’esbrima. Ha donat 

vins de bona graduació (M 12,96º) i acidesa amb 

molt bona intensitat colorant i molt bona 

valoració sensorial (M 69,51/100), especial-

ment en la fase olfactiva. També amb aptituds 

per a vins de criança.

clon 519 

Obtingut per l’ETAV l’any 1976 a la Gironda. 

Clon d’elevat vigor i mitjana productivitat (M 

7.316 kg/ha), amb sensibilitat a l’esbrima i raïms 

de pes mitjà. Ha aconseguit vins de bona gra-

duació (M 12,94º) i acidesa, amb bona intensitat 

de color, contingut de tanins equilibrat i bona 

valoració sensorial (M 68,52/100). Ofereix 

possibilitats d’elaborar bons vins joves i rosats.

Foto 7. Merlot Clon 181. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. 
Autor: A.Villarroya.   

Foto 8. Raïms de Merlot i diferents nivells d’esbrima. 
Autor: A.Villarroya.   

Foto 10. Raïms i fulles lleument afectades secada. Autor: A.Villarroya.

Foto 9. Merlot Clon 184. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. 
Autor: A.Villarroya.  
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06.02.03 Característiques dels vins de clons 

d’Ull de Llebre

Els resultats mitjans i la variabilitat dels principals 

paràmetres enològics dels vins dels clons d’Ull 

de Llebre obtinguts s’indiquen a la taula 25 i la 

figura 18.

Les graduacions obtingudes són en general 

baixes i només apropiades per elaborar vins 

rosats o negres joves. Per elaborar vins de 

guarda, fóra necessari incrementar-les consi-

derablement.

Les acideses, ja moderades en el most, s’han 

reduït considerablement amb la fermentació 

malolàctica que contribueix a augmentar el pH 

i reduir molt la presència d’àcid màlic. Els con-

tinguts de glicerol, encara que lleugerament 

alts, són propis de vins negres procedents de 

raïms sans. Els clons RJ 51 i 776 destaquen 

lleugerament amb un contingut major. 

El contingut de cendres reflecteix la fracció mi-

neral del vi. Els continguts mitjans són en general 

satisfactoris en tots els clons, especialment 

RJ 43 i RJ 51.

Sota la denominació genèrica de polifenols, s’in-

clouen quatre famílies de compostos químics 

(àcids fenòlics, flavonoides, antocians i tanins), 

tots de gran importància en les característiques 

qualitatives dels vins. La seva localització al raïm 

i la incidència qualitativa que hi tenen és diversa. 

Els àcids fenòlics es localitzen tant en la pell 

com en la polpa, el pinyol i la rapa. Els flavonoi-

des i antocians només en la pell de les varietats 

blanques i negres, respectivament. Els tanins es 

troben en la pell, el pinyol i la rapa. Organolèp-

ticament, els flavonoides i els antocians són els 

responsables del color groc en vins blancs i del 

vermell en negres, respectivament. Els tanins 

aporten tonalitats grogues al vi negre i gustos 

amargants, astringència i cos al vi; juntament 

amb els antocians, tenen una gran incidència 

en les capacitats d’envelliment.

El contingut de polifenols total es valora mit-

jançant l’IPT (Índex de Polifenols Totals, absor-

bància a 280 nm). Els clons assajats RJ 51 i 

776 mostren un nivell mitjà però lleugerament 

superior a la resta de clons.

La Intensitat Colorant (S absorbàncies 420, 520 i 

620 nm) ha estat baixa en general en tots cinc 

clons assajats, cosa que coincideix amb una de 

les clàssiques mancances de l’Ull de Lle-

bre en zones de produccions elevades. Dins 

d’aquesta valoració global, els clons RJ43 i 776 

mostren un lleugeríssim comportament superior.

La valoració organolèptica sobre un total de 

60 punts ha reflectit uns vins acceptables i 

discrets amb alguns aspectes a millorar. 

Els clons RJ 51, 776 i RJ 43 destaquen tími-

dament sobre els 770 i 771.

clon RJ 43 clon RJ 51 clon 770 clon 771 clon 776

Paràmetres Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ Mitjana + / - δ

Grau % vol. 11,43 1,4116 11,32 1,3076 10,97 1,2896 11,42 1,1451 11,17 1,1052

Extracte sec g/l 22,78 2,7531 22,50 1,9161 22,68 2,2871 22,75 1,7055 22,83 1,7017

pH 3,61 0,2104 3,53 0,1822 3,67 0,2265 3,63 0,1888 3,56 0,1630

Acidesa total tartàric, g/l 4,84 0,6598 4,79 0,6431 4,59 0,5968 4,62 0,6534 4,83 0,7479

Acidesa volatil. g/l 0,49 0,2679 0,40 0,1461 0,38 0,0632 0,46 0,1430 0,43 0,0785

Àcid tartàric, g/l 1,64 0,5113 1,66 0,7456 1,54 0,3402 1,52 0,5178 1,76 0,7126

Àcid màlic, g/l 0,13 0,0513 0,10 0,0504 0,10 0,0500 0,13 0,1071 0,11 0,0364

Cendres g/l 2,41 0,6358 2,42 0,4664 2,29 0,6367 2,11 0,2851 2,02 0,5243

Glicerol g/l  7,44 1,0322 7,67 1,3358 7,19 0,7741 7,28 1,1109 7,61 1,3564

Índex Polifenols Tot. 
(Ab280)

36,73 6,4736 41,10 6,0829 36,54 8,5295 38,55 5,7807 40,15 5,2699

Intensitat colorant 8,61 1,3270 8,35 2,1310 7,50 1,7705 7,11 1,8544 8,60 2,7199

Degustació (s 60) 46,05 4,0474 46,12 4,7741 44,10 3,3312 44,78 0,7486 46,11 2,0410

Figura 18. Assaig de clons d’Ull de Llebre. Nulles. Característiques dels vins. 2002-2010

Taula 25. Característiques dels vins de l’assaig de clons d’Ull de Llebre de Nulles - 2002-2010

cln RJ43 cln 771cln RJ51 cln 776cln 770

Grau % vol

Intesitat colorant

Índex polifenols totals 1/5

Degustació (s 60) 1/5

Cendres g/l

Glicerol g/l

Extracte sec g/l 1/2

Àcid màlic, g/l x10

Àcid tatàtric g/l

Acidesa total   tartàtic g/l

Acidesa volàtil g/l x 10

pH

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
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07 valoracions, conclusions i ob-
servacions 

En les condicions de l’assaig de Sant Martí Sar-

roca, el comportament dels diferents clons s’ha 

caracteritzat com es resumeix a continuació.

07.01 clons de Merlot

clon 181 

Clon obtingut l’any 1973 per l’INRA a França 

(18). A l’assaig de Sant Martí Sarroca, ha tingut 

un vigor moderat, un bon equilibri vegetatiu i 

una elevada productivitat (M 8.147 kg/ha), 

amb bona graduació i acidesa. Raïm entre mitjà 

i gran amb moderada sensibilitat a l’esbrima o 

granat deficient. Sembla retardar lleugerament 

la brotada (un parell de dies) respecte del clon 

més primerenc.

Aquest clon ha donat vins de bona graduació 

(M 12,9º) amb bons nivells de polifenols, tanins i 

intensitat colorant, aptes per a negres de crian-

ça, joves o rosats. Organolèpticament, ha tingut 

una bona valoració: 67,41/100.

clon 184 

Obtingut l’any 1973 per l’INRA a la Gironda. 

Clon amb bon vigor i el de major productivitat 

de kg (M 9.999 kg/ha) i kgº. De raïm gros i sense 

incidència en el cicle vegetatiu. És el clon amb 

el raïm de grandària superior.

Aquest clon ha aconseguit els vins de la màxi-

ma graduació (M 13,3º), amb nivells d’acidesa 

correctes i típics de la varietat. El contingut en 

polifenols, antocians i tanins ha estat lleugera-

ment inferior que en el clon 181. La valoració 

organolèptica mitjana (63,57/100) i la intensitat 

colorant han estat les inferiors dels clons assa-

jats, encara que amb un nivell força acceptable.

clon 343 

Obtingut l’any 1975 també per l’INRA a la Gi-

ronda. Clon amb vigor elevat, productivitat mo-

derada (M 7.072 kg/ha) i lleugera superior 

sensibilitat a l’esbrima. El raïm presenta un 

pes mitjà, sense incidència en la fenologia.

Ha donat vins de graduacions acceptables (M 

12,73º) amb bons nivells d’acidesa, correcta in-

tensitat colorant i bona valoració organolèptica 

global (M 67,18/100). Pot ser un clon interessant 

per elaborar negres joves i rosats.

clon 347 

Igualment que els anteriors, va ser obtingut a 

França per l’INRA l’any 1975. Clon de vigor mo-

derat i amb bon equilibri vegetatiu, de pro-

ducció entre moderada i mitjana (M 7.465 kg/

ha). Raïm de pes més petit i mitjana sensibilitat 

a l’esbrima, sense intervenir en la fenologia.

Ha donat vins amb bona graduació (M 13,03º), 

acidesa i intensitat colorant elevades, alt nivell 

d’antocians i tanins. Molt bona valoració sen-

sorial (M 69,52/100), especialment gustativa i 

olfactiva. Clon que ha obtingut característiques 

pròpies per elaborar negres de criança.

clon 348 

També de procedència francesa. Clon amb vi-

gor, equilibri vegetatiu i productivitat regular 

(M de 8.029 kg/ha). Tendeix a anticipar lleuge-

rament el cicle vegetatiu. Pes del raïm mitjà i 

moderada sensibilitat a l’esbrima. Ha donat 

vins de bona graduació (M 12,96º) i acidesa amb 

molt bona intensitat colorant i molt bona 

valoració sensorial (M 69,51/100), especial-

ment en la fase olfactiva. També amb aptituds 

per a vins de criança.

clon 519 

Obtingut per l’ETAV l’any 1976 a la Gironda. 

Clon d’elevat vigor i mitjana productivitat (M 

7.316 kg/ha), amb sensibilitat a l’esbrima i raïms 

de pes mitjà. Ha aconseguit vins de bona gra-

duació (M 12,94º) i acidesa, amb bona intensitat 

de color, contingut de tanins equilibrat i bona 

valoració sensorial (M 68,52/100). Ofereix 

possibilitats d’elaborar bons vins joves i rosats.

Foto 7. Merlot Clon 181. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. 
Autor: A.Villarroya.   

Foto 8. Raïms de Merlot i diferents nivells d’esbrima. 
Autor: A.Villarroya.   

Foto 10. Raïms i fulles lleument afectades secada. Autor: A.Villarroya.

Foto 9. Merlot Clon 184. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. 
Autor: A.Villarroya.  
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Foto 14. Cep de Merlot amb esbrima i “Millerandage”. Autor: A.Villarroya.

Foto 16. Merlot Clon 519. Setembre 2010. Autor: A.Villarroya. 

07.02 Clons de Cabernet Sauvignon

Clon 15 

Aquest clon va ser obtingut l’any 1971 per 

l’ENTAV i actualment és el clon de Cabernet 

Sauvignon encara més difós mundialment. 

Clon de vigor equilibrat amb molt bon nivell 

de productivitat (M 13.158 kg/ha), de bon 

nivell d’acidesa i de raïm mitjà a gran. Retarda 

lleugerament el cicle vegetatiu i té moderada 

sensibilitat a la Botrytis cinerea en el període de 

sobremaduració.

Ha donat vins de bona graduació (M 12,56º) i 

acidesa, tànnics i de bon nivell d’antocians i 

bona intensitat colorant amb una molt bona 

valoració sensorial (M 71,47/100), especial-

ment en la valoració gustativa.

Clon 169 

Clon obtingut per l’ENTAV l’any 1972, de raïm 

petit i menys compacte que el clon 15, de pro-

ductivitat  més moderada (11.096 kg/ha) i que 

avança molt lleugerament el cicle vegetatiu. En 

les condicions de l’assaig, ha donat gradua-

cions moderades i insuficients per a vins de 

criança (M 12,08º), bona acidesa i bon nivell 

de polifenols, antocians i intensitat colorant. La 

valoració sensorial és bona (M 69,17/100). El 

seu comportament en les condicions de l’assaig 

no sembla confirmar el nivell qualitatiu que se li 

atribueix.

Clon 337

Obtingut per l’INRA a la Gironda l’any 1975, és 

un clon de molt bona productivitat tant en 

quilos (M 13.437 kg/ha) com en kgº/ha. Presen-

ta un raïm de bon pes i compacitat. Ha donat 

vins de graduació, intensitat colorant i nivell de 

tanins discrets. En les condicions de l’assaig, 

la valoració sensorial és satisfactòria, i el nivell 

productiu aconseguit amb aquest clon sembla 

més apropiat per elaborar vins joves o rosats.

Clon 338

Obtingut per l’INRA l’any 1975, és vigorós, de 

raïm gros, un bon nivell productiu (M 12.483 

kg/ha) i una graduació discreta (M 12,39º). Ha 

donat vins amb bon nivell de polifenols i bona 

intensitat colorant que han aconseguit una molt 

bona valoració organolèptica (M 71,96/100). 

Pot ser un clon apropiat per a vins de criança 

llarga en condicions que permetin incremen-

tar-ne la graduació alcohòlica o amb aplicació 

de tècniques culturals adequades (aclarida de 

raïm, capa d’herba, sobremaduració, adobat 

potàssic...). 

Foto 11 i 12. Merlot clon 343. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 13. Merlot Clon 347. Sant Martí Sarroca, setembre.
2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 15. Merlot Clon 348. Setembre 2010. Autor: A.Villarroya.
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clon 685 

Obtingut per l’ENTAV l’any 1980 de seleccions 

realitzades a la regió dels Pirineus Atlàntics. Clon 

amb pes mitjà del raïm, vigorós i de producti-

vitat elevada (M 12.230 kg/ha). Els seus vins 

han obtingut un bon nivell de tanins i una 

magnífica intensitat colorant i acidesa amb 

un nivell de polifenols correcte. En la valoració 

sensorial, el nivell és satisfactori (M 69,56/100).

07.03 clons de la varietat ull de llebre

En els més de deu anys de seguiment de l’as-

saig amb Ull de Llebre a la zona de Nulles, s’han 

pogut observar algunes qüestions d’interès so-

bre el conreu d’aquesta varietat, entre les qual 

cal destacar:

•	 En les condicions de l’assaig, no hi ha cap 

greu limitació d’ordre climàtic, edàfic o fito-

patològic que impedeixi el conreu d’aquesta 

varietat.

•	 Les condicions edafoclimàtiques de la zona 

permeten obtenir bons vins rosats i 

negres joves amb aquesta varietat sense 

grans dificultats.

•	 L’obtenció de raïm destinat a vins negres de 

cos i criança requereix una tria molt acurada 

de les parcel·les i una elecció específica de les 

tècniques de conreu (marc de plantació, sis-

tema de conducció, càrrega de poda...), cosa 

que comporta en la zona més dificultats 

que en altres contrades de més altitud o 

de maduració més lenta. 

•	 L’obtenció de vins de graduacions altes re-

querirà en l’Ull de LLebre la sobremadura-

ció, produccions moderades i vinyes de 

més de 12-15 anys.

•	 El clon és un element que pot permetre 

acostar-nos als objectius desitjats, però 

cal entendre’l com un complement més 

dels altres punts indicats, i no com una 

solució exclusiva.

El control i seguiment dels clons assajats per-

met indicar algunes de les  característiques 

que s’han manifestat en les condicions de 

l’assaig.

clon rJ 43 

Aquest clon, obtingut per l’INIA al CIDA de La 

Rioja, ha donat una elevada producció en kg/

ha (segon clon més productiu) i és el primer en 

kgº/ha, amb una graduació i acidesa superiors 

a la resta de clons. El seu raïm d’uns 326 g és 

intermedi entre els clons assajats. Presenta un 

Índex de Ravaz molt equilibrat. Ha aconseguit 

la intensitat colorant més elevada i la segona 

millor qualificació en degustació. Globalment, 

té un bon comportament productiu i quali-

tatiu que podria millorar més en zones de 

més altitud i de major salt tèrmic durant el 

període de maduració.

clon rJ 51 

Obtingut també pel CIDA de La Rioja, ha donat 

una elevada productivitat, entre un 6-7% inferior 

al RJ 43, i un grau alcohòlic també inferior i dife-

renciat estadísticament. El nivell d’acidesa és un 

3% superior al RJ 43. Té raïms menys cilíndrics 

i una mica superiors de pes (348 g de mitja-

na). Ha donat una mitjana de l’Índex de Ravaz 

proper a 8, cosa que fa preveure que pot tenir 

tendència a la sobreproducció. Fenològicament 

es diferencia poc del RJ 43. Sembla tenir una 

lleugera superior sensibilitat a la clorosi (caldria 

confirmar-ho amb més anys i observacions de 

seguiment). Els vins obtinguts són força similars 

al de RJ 43; els supera només i molt lleugera-

ment en contingut de polifenols, i aconsegueix 

una valoració organolèptica pràcticament igual.

clon 770 

Aquest clon, obtingut per l’ENTAV francès l’any 

1982 sobre una selecció de La Rioja, és el que 

ha donat la mitjana de producció més alta, però 

amb una graduació inferior en un 7% del RJ 

43. Ha aconseguit un bon nivell d’acidesa, ha 

donat els raïms amb un pes mitjà més elevat 

i presenta un Índex de Ravaz molt similar al RJ 

43. Enològicament ha donat una graduació, una 

intensitat colorant i una valoració organolèptica 

lleugerament inferiors. Possiblement, la valoració 

enològica i sensorial milloraria força si disminuís 

la productivitat que ha donat en les  condicions 

de  l’assaig.

clon 771 

També obtingut per l’ENTAV sobre seleccions 

realitzades a La Rioja. Mostra un nivell produc-

tiu elevat encara que inferior als RJ 43 i 770, i 

molt similar al RJ 51 en producció, graduació i 

pes mitjà dels raïms, però amb un nivell d’aci-

desa lleugerament inferior. Presenta un Índex 

de Ravaz correcte amb lleugera tendència a la 

sobreproducció. Enològicament, ha donat una 

graduació alcohòlica molt similar al RJ43; el 

supera molt lleugerament en contingut de poli-

fenols, però no en tast ni en intensitat colorant. 

Aquest clon, com el RJ 43, podria millorar força 

en parcel·les de més altitud i amb un procés de 

sobremaduració.

Foto 18. Cabernet Sauvignon Clon 169. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 19. Cabernet Sauvignon Clon 337. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 17. Cabernet Sauvignon Clon 15. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 20. Cabernet Sauvignon Clon 338. Sant Martí Sarroca, setem-
bre 2010. Autor: A.Villarroya. 
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Foto 14. Cep de Merlot amb esbrima i “Millerandage”. Autor: A.Villarroya.

Foto 16. Merlot Clon 519. Setembre 2010. Autor: A.Villarroya. 

07.02 Clons de Cabernet Sauvignon

Clon 15 

Aquest clon va ser obtingut l’any 1971 per 

l’ENTAV i actualment és el clon de Cabernet 

Sauvignon encara més difós mundialment. 

Clon de vigor equilibrat amb molt bon nivell 

de productivitat (M 13.158 kg/ha), de bon 

nivell d’acidesa i de raïm mitjà a gran. Retarda 

lleugerament el cicle vegetatiu i té moderada 

sensibilitat a la Botrytis cinerea en el període de 

sobremaduració.

Ha donat vins de bona graduació (M 12,56º) i 

acidesa, tànnics i de bon nivell d’antocians i 

bona intensitat colorant amb una molt bona 

valoració sensorial (M 71,47/100), especial-

ment en la valoració gustativa.

Clon 169 

Clon obtingut per l’ENTAV l’any 1972, de raïm 

petit i menys compacte que el clon 15, de pro-

ductivitat  més moderada (11.096 kg/ha) i que 

avança molt lleugerament el cicle vegetatiu. En 

les condicions de l’assaig, ha donat gradua-

cions moderades i insuficients per a vins de 

criança (M 12,08º), bona acidesa i bon nivell 

de polifenols, antocians i intensitat colorant. La 

valoració sensorial és bona (M 69,17/100). El 

seu comportament en les condicions de l’assaig 

no sembla confirmar el nivell qualitatiu que se li 

atribueix.

Clon 337

Obtingut per l’INRA a la Gironda l’any 1975, és 

un clon de molt bona productivitat tant en 

quilos (M 13.437 kg/ha) com en kgº/ha. Presen-

ta un raïm de bon pes i compacitat. Ha donat 

vins de graduació, intensitat colorant i nivell de 

tanins discrets. En les condicions de l’assaig, 

la valoració sensorial és satisfactòria, i el nivell 

productiu aconseguit amb aquest clon sembla 

més apropiat per elaborar vins joves o rosats.

Clon 338

Obtingut per l’INRA l’any 1975, és vigorós, de 

raïm gros, un bon nivell productiu (M 12.483 

kg/ha) i una graduació discreta (M 12,39º). Ha 

donat vins amb bon nivell de polifenols i bona 

intensitat colorant que han aconseguit una molt 

bona valoració organolèptica (M 71,96/100). 

Pot ser un clon apropiat per a vins de criança 

llarga en condicions que permetin incremen-

tar-ne la graduació alcohòlica o amb aplicació 

de tècniques culturals adequades (aclarida de 

raïm, capa d’herba, sobremaduració, adobat 

potàssic...). 

Foto 11 i 12. Merlot clon 343. Sant Martí Sarroca, setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 13. Merlot Clon 347. Sant Martí Sarroca, setembre.
2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 15. Merlot Clon 348. Setembre 2010. Autor: A.Villarroya.
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clon 685 

Obtingut per l’ENTAV l’any 1980 de seleccions 

realitzades a la regió dels Pirineus Atlàntics. Clon 

amb pes mitjà del raïm, vigorós i de producti-

vitat elevada (M 12.230 kg/ha). Els seus vins 

han obtingut un bon nivell de tanins i una 

magnífica intensitat colorant i acidesa amb 

un nivell de polifenols correcte. En la valoració 

sensorial, el nivell és satisfactori (M 69,56/100).

07.03 clons de la varietat ull de llebre

En els més de deu anys de seguiment de l’as-

saig amb Ull de Llebre a la zona de Nulles, s’han 

pogut observar algunes qüestions d’interès so-

bre el conreu d’aquesta varietat, entre les qual 

cal destacar:

•	 En les condicions de l’assaig, no hi ha cap 

greu limitació d’ordre climàtic, edàfic o fito-

patològic que impedeixi el conreu d’aquesta 

varietat.

•	 Les condicions edafoclimàtiques de la zona 

permeten obtenir bons vins rosats i 

negres joves amb aquesta varietat sense 

grans dificultats.

•	 L’obtenció de raïm destinat a vins negres de 

cos i criança requereix una tria molt acurada 

de les parcel·les i una elecció específica de les 

tècniques de conreu (marc de plantació, sis-

tema de conducció, càrrega de poda...), cosa 

que comporta en la zona més dificultats 

que en altres contrades de més altitud o 

de maduració més lenta. 

•	 L’obtenció de vins de graduacions altes re-

querirà en l’Ull de LLebre la sobremadura-

ció, produccions moderades i vinyes de 

més de 12-15 anys.

•	 El clon és un element que pot permetre 

acostar-nos als objectius desitjats, però 

cal entendre’l com un complement més 

dels altres punts indicats, i no com una 

solució exclusiva.

El control i seguiment dels clons assajats per-

met indicar algunes de les  característiques 

que s’han manifestat en les condicions de 

l’assaig.

clon rJ 43 

Aquest clon, obtingut per l’INIA al CIDA de La 

Rioja, ha donat una elevada producció en kg/

ha (segon clon més productiu) i és el primer en 

kgº/ha, amb una graduació i acidesa superiors 

a la resta de clons. El seu raïm d’uns 326 g és 

intermedi entre els clons assajats. Presenta un 

Índex de Ravaz molt equilibrat. Ha aconseguit 

la intensitat colorant més elevada i la segona 

millor qualificació en degustació. Globalment, 

té un bon comportament productiu i quali-

tatiu que podria millorar més en zones de 

més altitud i de major salt tèrmic durant el 

període de maduració.

clon rJ 51 

Obtingut també pel CIDA de La Rioja, ha donat 

una elevada productivitat, entre un 6-7% inferior 

al RJ 43, i un grau alcohòlic també inferior i dife-

renciat estadísticament. El nivell d’acidesa és un 

3% superior al RJ 43. Té raïms menys cilíndrics 

i una mica superiors de pes (348 g de mitja-

na). Ha donat una mitjana de l’Índex de Ravaz 

proper a 8, cosa que fa preveure que pot tenir 

tendència a la sobreproducció. Fenològicament 

es diferencia poc del RJ 43. Sembla tenir una 

lleugera superior sensibilitat a la clorosi (caldria 

confirmar-ho amb més anys i observacions de 

seguiment). Els vins obtinguts són força similars 

al de RJ 43; els supera només i molt lleugera-

ment en contingut de polifenols, i aconsegueix 

una valoració organolèptica pràcticament igual.

clon 770 

Aquest clon, obtingut per l’ENTAV francès l’any 

1982 sobre una selecció de La Rioja, és el que 

ha donat la mitjana de producció més alta, però 

amb una graduació inferior en un 7% del RJ 

43. Ha aconseguit un bon nivell d’acidesa, ha 

donat els raïms amb un pes mitjà més elevat 

i presenta un Índex de Ravaz molt similar al RJ 

43. Enològicament ha donat una graduació, una 

intensitat colorant i una valoració organolèptica 

lleugerament inferiors. Possiblement, la valoració 

enològica i sensorial milloraria força si disminuís 

la productivitat que ha donat en les  condicions 

de  l’assaig.

clon 771 

També obtingut per l’ENTAV sobre seleccions 

realitzades a La Rioja. Mostra un nivell produc-

tiu elevat encara que inferior als RJ 43 i 770, i 

molt similar al RJ 51 en producció, graduació i 

pes mitjà dels raïms, però amb un nivell d’aci-

desa lleugerament inferior. Presenta un Índex 

de Ravaz correcte amb lleugera tendència a la 

sobreproducció. Enològicament, ha donat una 

graduació alcohòlica molt similar al RJ43; el 

supera molt lleugerament en contingut de poli-

fenols, però no en tast ni en intensitat colorant. 

Aquest clon, com el RJ 43, podria millorar força 

en parcel·les de més altitud i amb un procés de 

sobremaduració.

Foto 18. Cabernet Sauvignon Clon 169. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 19. Cabernet Sauvignon Clon 337. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 17. Cabernet Sauvignon Clon 15. Sant Martí Sarroca, 
setembre 2010. Autor: A.Villarroya.

Foto 20. Cabernet Sauvignon Clon 338. Sant Martí Sarroca, setem-
bre 2010. Autor: A.Villarroya. 
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Clon 776 

Igual que els clons 770 i 771, va ser obtingut 

per l’ENTAV sobre seleccions realitzades a La 

Rioja l’any 1982. És el clon que ha donat un 

nivell de productivitat menor (8.900 kg/ha de 

mitjana), i amb una graduació i acidesa inferiors 

als altres. Ha donat el raïm d’inferior grandària 

(307 g de mitjana) i un Índex de Ravaz lleugera-

ment superior, a causa possiblement d’un vigor 

inferior. Aquest clon és el que ha presentat més 

problemes agronòmics: clorosi, poc vigor i lent 

desenvolupament durant els primers anys, al-

gunes baixes amb símptomes de falta d’afinitat 

peu–empelt... Enològicament, ha presentat una 

graduació mitjana, un bon nivell d’acidesa i un 

bon contingut de polifenols, amb una intensitat 

colorant i valoració gustativa altes similars al 

RJ 43. Possiblement, sigui un clon adaptable a 

zones més fresques i de més altitud. Cal parar 

atenció als problemes agronòmics indicats.

07.04 Recomanacions generals per a la va-

rietat Ull de llebre

La consecució de paràmetres qualitatius ade-

quats que permetin obtenir amb la varietat Ull 

de Llebre vins negres de cos amb bona estruc-

tura i amb aptituds per a la guarda o criança fa 

necessari plantejar en primer lloc una correcta 

ubicació de la parcel·la que compleixi els mà-

xims possibles dels paràmetres següents:

•	 Altituds a ser possible per sobre dels 400 m.

•	 Bon salt tèrmic (diferència de temperatures 

entre nit i dia d’uns 15º C durant la madu-

ració).

•	 Sòls amb abundants elements grossos.

•	 Perfil de profunditat suficient amb bona ca-

pacitat de retenció d’aigua però amb bon 

drenatge i sense entollaments.

•	 Textures franques o francoargiloses.

Pel que fa al disseny de la plantació, és indis-

pensable aconseguir, entre altres factors, un 

bon control del vigor i de la producció, amb una 

bona exposició foliar. La consecució d’aquests 

objectius fa necessari atendre també les reco-

manacions següents:

•	 Densitats de plantació superiors als 

3.000/3.200 ceps ha (marcs màxims de 

2,6 x 1,20 m).

•	 Sistema de conducció que permeti una bona 

recollida de la vegetació sense zones exces-

sivament ombrejades.

•	 Podes curtes i equilibrades que no superin 

els 38.000 borrons/ha.

•	 Aclarida de raïms els anys de màxima fer-

tilitat.

•	 Utilitzar portaempelts amb bona adaptació a 

les condicions edafoclimàtiques i, quan sigui 

possible, de vigor moderat.

•	 Adobats generosos en potassi i moderats 

en nitrogen. 

•	 En zones de risc d’erosió o de terres fèrtils, 

cal recórrer a una capa d’herba natural o 

sembrada.

•	 Dur a terme acurats controls de maduració i 

recórrer a la sobremaduració quan l’anyada 

o el tipus d’elaboració ho requereixi.

Foto 23. Ull de LLebre Clon 770. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.            

Foto 21. Ull de LLebre Clon RJ 43. Nulles, agost de 2007. 
Autor: A.Villarroya.         

Foto 22. Ull de LLebre Clon RJ 51. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.
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Foto 26. Ull de llebre a 700 m.a.s.n.m. Serra de Prades. Autor: A.Villarroya.

Foto 24. Ull de LLebre Clon 771. Nulles, agost de 2007. 
Autor: A.Villarroya.
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mitjana), i amb una graduació i acidesa inferiors 

als altres. Ha donat el raïm d’inferior grandària 

(307 g de mitjana) i un Índex de Ravaz lleugera-

ment superior, a causa possiblement d’un vigor 

inferior. Aquest clon és el que ha presentat més 

problemes agronòmics: clorosi, poc vigor i lent 

desenvolupament durant els primers anys, al-
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peu–empelt... Enològicament, ha presentat una 
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recórrer a la sobremaduració quan l’anyada 
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Foto 23. Ull de LLebre Clon 770. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.            

Foto 21. Ull de LLebre Clon RJ 43. Nulles, agost de 2007. 
Autor: A.Villarroya.         

Foto 22. Ull de LLebre Clon RJ 51. Nulles, agost de 2007. Autor: A.Villarroya.
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Foto 26. Ull de llebre a 700 m.a.s.n.m. Serra de Prades. Autor: A.Villarroya.

Foto 24. Ull de LLebre Clon 771. Nulles, agost de 2007. 
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Quin futur veu per a la viticultura a la DO Tar-
ragona i en concret a l’Alt Camp? 

El conreu de la vinya sempre ha existit a les comar-
ques tarragonines. De fet, el logotip de la DO Tarra-
gona porta una àmfora romana de vi en recordança 
del pas dels romans per Tàrraco i la importància 
que tenia el conreu de la vinya i el vi per a ells. Des-
prés, va venir una època en què la producció de les 
nostres comarques anava pricipalment destinada 
a l’exportació de vins a doll a països europeus. 
Aquesta activitat va durar, aproximadament, de 
l’any 1914 fins a la dècada dels anys cinquanta i 
seixanta. A causa de la proximitat amb el Penedès 
i de la forta demanda de vi base cava que hi havia, 
es va destinar gran part de la producció a fer aquest 
producte. Actualment, a gran part del territori de la 
DO Tarragona també es poden elaborar vins amb 
DO Cava i DO Catalunya. Des de fa trenta anys, 
gran part de la producció ha anat  destinada al 
cava, però, darrerament, han sorgit una sèrie de 
cellers cooperatius i privats que aposten per fer vins 
tranquils, coincidint amb l’arribada d’enòlegs joves 
amb ganes de fer productes amb personalitat . 

La Vinícola de Nulles, la qual m’honora amb la seva 
presidència, és a la comarca de l’Alt Camp; precisa-
ment la comarca amb el major nombre de cellers de 
la DO Tarragona i a on hi ha un gran moviment de 
nous cellers i enòlegs joves que intenten recuperar 
les varietats de la zona i al mateix temps fer uns vins 
molt interessants. Per tot això, sembla que tenim 
un futur esperançador. 

Pel que fa al vessant comercial, quines varie-
tats i productes tenen millor sortida? 

A la Vinícola de Nulles, des de la dècada dels vui-
tanta, comercialitzem els nostres vins amb la marca 
Adernats. 

Vam començar embotellant i comercialitzant cava 
i, actualment, comercialitzem caves reserva i gran 
reserva, i també una extensa gamma de vins. Tenim 
una línia de joves blancs, rosats i negres; també 
l’Adernats Seducció, un vi blanc jove afruitat i molt 
aromàtic, que fa parella amb l’Adernats Àngelus, 
un negre de mitja criança en bóta amb molta per-
sonalitat. També disposem d’un blanc de xarel·lo 
fermentat en bóta i d’un negre de criança. 

Gairebé tota aquesta àmplia gamma de produc-
tes ha obtingut més de 90 punts a la guia Peñín 
i comptem amb una llarga llista de premis, com 
la medalla d’or del concurs internacional Bacchus 
d’Or de Brussel·les. Al mateix temps, intentem que 
els nostres productes siguin assequibles econòmi-
cament per a tot tipus de client. Ara tots els pro-
ductes que comercialitzem tenen el seu segment 
de mercat .

Si he de destacar-ne algun, a part dels caves, serien 
el blanc Seducció, el nostre vi amb més quota de 
mercat, el nostre rosat i l’Àngelus. 

“Encara ens queda molta feina per davant per 
acostar-nos als nivells d’altres zones d’Espa-
nya i de l’estranger pel que fa a inversió, aven-
ços en investigació i promoció de la cultura 
del vi” 

Quant a mercats, avui l’exportació és una ne-
cessitat? 

Sí, i amb la crisi és encara més evident. Nosaltres 
ja fa força anys que exportem. Concretament, farà 
uns 10 anys que vam començar amb el Japó i 
ara és el nostre client més fidel i el més important 
de tots, per sobre dels nacionals i els europeus. 
També exportem als Estats Units, i, a curt termini, 
esperem tancar tractes amb diferents països sud-
americans. L’exportació és una part important de la 
nostra empresa, a la qual dediquem molts esforços. 

Com valora l’experiència de venda directa o 
d’agrobotiga per a la comercialització del vi? 

Així com la venda per Internet sembla que no acaba 
d’engegar, la nostra experiència en venda directa 
és molt bona. És cert que tenim uns distribuïdors 
nacionals i locals, però hi ha molta gent que fa 
la compra al celler mateix. A aquesta zona vénen 
centenars de visites a veure el celler modernista, a 
fer les calçotades, a comprar el cava per Nadal... 
Per a nosaltres, és molt important atreure i fidelitzar 
el client; per exemple, cada any presentem el vi 

jove amb un esmorzar. També fem visites guiades 
amb tast dels vins amb gran èxit. Enguany, hem 
començat un nou projecte que es diu viNiTcultura, 
una experiència al celler de nit, per a grups reduïts 
de 40 persones. Consisteix en una visita teatralit-
zada, on l’espectacle i les sorpreses conviuen amb 
un sopar amb maridatge de vins i caves. 

Creu que el patrimoni històric dels cellers co-
operatius modernistes pot ser un element po-
sitiu per a l’enoturisme i per a la venda de vi? 

No en tinc cap dubte. Nosaltres tenim la sort de tenir 
un celler modernista catalogat com a bé cultural d’in-
terès nacional, i és una de les anomenades catedrals 
del vi que hi ha Catalunya. Vam tenir l’oportunitat 
de fer un conveni amb l’Ajuntament per a la seva 
explotació turística i de tenir accés a les subvencions 
de la Unió Europea. Això ens va permetre fer-hi una 
restauració i ara oferim visites guiades els caps de 
setmana o les programem de manera concertada 
entre setmana. Entre el poble i el celler s’ha creat 
una sinergia, tothom ens donem publicitat i pro-
mocionem. Nulles té uns 400 habitants però cinc 
restaurants i vuit cases rurals. Quan vam començar, 
no sabíem si seria sostenible, però ara l’enoturisme 
ha esdevingut un recurs importantíssim. 

Quina aposta li sembla que té més futur per a 
la viticultura de l’Alt Camp: vi blanc, vi negre, 
vi rosat o cava? 

És complicat de dir. Cada cas és diferent, es pot 
apostar pel cava o per altres vins que també fun-
cionen bé. Tot depèn del sòl i la zona on estiguis. 
L’Alt Camp és una comarca de contrastos, i crec 
que és qüestió de trobar el lloc adequat per a cada 
varietat. També hi ha altres factors, com el mercat 
o si es ven a un tercer que demana el que vol. En 
tot cas, sempre és bo consultar un mapa de sòls 
i veure quines varietats s’adapten millor abans de 
fer cap inversió. 

Creu que la col·laboració amb els assaigs de 
clons d’ull de llebre del DAAM pot portar ori-
entacions d’interès pràctic per a la viticultura 
de la DO Tarragona i de Nulles en concret? 

Aquests estudis donen unes pautes abans de plan-
tar. Després de deu anys d’assaigs amb clons dife-
rents d’ull de llebre, hem vist que alguns són més 
productius o tenen més color, etc. És una llàstima 
que aquests projectes no tinguin més pressupost. 
També, cal dir que, malgrat les dificultats, la feina 
de l’Agustí Villarroya ha estat sempre encomiable. 
Això sí, encara ens queda molta feina per davant 
per acostar-nos als nivells d’altres zones d’Espanya 
i de l’estranger pel que fa a inversió, avenços en 
investigació i promoció de la cultura del vi.

La comarca de l’Alt Camp ha estat tra-

dicionalment una comarca agrícola, 

i el conreu de la vinya hi ha tingut un 

paper destacat. En aquesta entrevista, 

Francesc Boronat, viticultor, president 

provincial de JARC a Tarragona i presi-

dent de la Vinícola de Nulles, ens explica 

com encara els reptes del segle XXI la 

Vinícola de Nulles, una cooperativa que 

aposta pel patrimoni històric i les noves 

tendències, la terra i el turisme, la clien-

tela fidel i de proximitat i l’exportació.

 “L’ENOTURISME HA ESDEVINGUT UN RECURS IMPORTANTÍSSIM” 

Francesc Boronat Sans
Viticultor
President de la Cooperativa Vinícola de Nulles
Nulles (Alt Camp)

l’entrevista
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Quin futur veu per a la viticultura a la DO Tar-
ragona i en concret a l’Alt Camp? 

El conreu de la vinya sempre ha existit a les comar-
ques tarragonines. De fet, el logotip de la DO Tarra-
gona porta una àmfora romana de vi en recordança 
del pas dels romans per Tàrraco i la importància 
que tenia el conreu de la vinya i el vi per a ells. Des-
prés, va venir una època en què la producció de les 
nostres comarques anava pricipalment destinada 
a l’exportació de vins a doll a països europeus. 
Aquesta activitat va durar, aproximadament, de 
l’any 1914 fins a la dècada dels anys cinquanta i 
seixanta. A causa de la proximitat amb el Penedès 
i de la forta demanda de vi base cava que hi havia, 
es va destinar gran part de la producció a fer aquest 
producte. Actualment, a gran part del territori de la 
DO Tarragona també es poden elaborar vins amb 
DO Cava i DO Catalunya. Des de fa trenta anys, 
gran part de la producció ha anat  destinada al 
cava, però, darrerament, han sorgit una sèrie de 
cellers cooperatius i privats que aposten per fer vins 
tranquils, coincidint amb l’arribada d’enòlegs joves 
amb ganes de fer productes amb personalitat . 

La Vinícola de Nulles, la qual m’honora amb la seva 
presidència, és a la comarca de l’Alt Camp; precisa-
ment la comarca amb el major nombre de cellers de 
la DO Tarragona i a on hi ha un gran moviment de 
nous cellers i enòlegs joves que intenten recuperar 
les varietats de la zona i al mateix temps fer uns vins 
molt interessants. Per tot això, sembla que tenim 
un futur esperançador. 

Pel que fa al vessant comercial, quines varie-
tats i productes tenen millor sortida? 

A la Vinícola de Nulles, des de la dècada dels vui-
tanta, comercialitzem els nostres vins amb la marca 
Adernats. 

Vam començar embotellant i comercialitzant cava 
i, actualment, comercialitzem caves reserva i gran 
reserva, i també una extensa gamma de vins. Tenim 
una línia de joves blancs, rosats i negres; també 
l’Adernats Seducció, un vi blanc jove afruitat i molt 
aromàtic, que fa parella amb l’Adernats Àngelus, 
un negre de mitja criança en bóta amb molta per-
sonalitat. També disposem d’un blanc de xarel·lo 
fermentat en bóta i d’un negre de criança. 

Gairebé tota aquesta àmplia gamma de produc-
tes ha obtingut més de 90 punts a la guia Peñín 
i comptem amb una llarga llista de premis, com 
la medalla d’or del concurs internacional Bacchus 
d’Or de Brussel·les. Al mateix temps, intentem que 
els nostres productes siguin assequibles econòmi-
cament per a tot tipus de client. Ara tots els pro-
ductes que comercialitzem tenen el seu segment 
de mercat .

Si he de destacar-ne algun, a part dels caves, serien 
el blanc Seducció, el nostre vi amb més quota de 
mercat, el nostre rosat i l’Àngelus. 

“Encara ens queda molta feina per davant per 
acostar-nos als nivells d’altres zones d’Espa-
nya i de l’estranger pel que fa a inversió, aven-
ços en investigació i promoció de la cultura 
del vi” 

Quant a mercats, avui l’exportació és una ne-
cessitat? 

Sí, i amb la crisi és encara més evident. Nosaltres 
ja fa força anys que exportem. Concretament, farà 
uns 10 anys que vam començar amb el Japó i 
ara és el nostre client més fidel i el més important 
de tots, per sobre dels nacionals i els europeus. 
També exportem als Estats Units, i, a curt termini, 
esperem tancar tractes amb diferents països sud-
americans. L’exportació és una part important de la 
nostra empresa, a la qual dediquem molts esforços. 

Com valora l’experiència de venda directa o 
d’agrobotiga per a la comercialització del vi? 

Així com la venda per Internet sembla que no acaba 
d’engegar, la nostra experiència en venda directa 
és molt bona. És cert que tenim uns distribuïdors 
nacionals i locals, però hi ha molta gent que fa 
la compra al celler mateix. A aquesta zona vénen 
centenars de visites a veure el celler modernista, a 
fer les calçotades, a comprar el cava per Nadal... 
Per a nosaltres, és molt important atreure i fidelitzar 
el client; per exemple, cada any presentem el vi 

jove amb un esmorzar. També fem visites guiades 
amb tast dels vins amb gran èxit. Enguany, hem 
començat un nou projecte que es diu viNiTcultura, 
una experiència al celler de nit, per a grups reduïts 
de 40 persones. Consisteix en una visita teatralit-
zada, on l’espectacle i les sorpreses conviuen amb 
un sopar amb maridatge de vins i caves. 

Creu que el patrimoni històric dels cellers co-
operatius modernistes pot ser un element po-
sitiu per a l’enoturisme i per a la venda de vi? 

No en tinc cap dubte. Nosaltres tenim la sort de tenir 
un celler modernista catalogat com a bé cultural d’in-
terès nacional, i és una de les anomenades catedrals 
del vi que hi ha Catalunya. Vam tenir l’oportunitat 
de fer un conveni amb l’Ajuntament per a la seva 
explotació turística i de tenir accés a les subvencions 
de la Unió Europea. Això ens va permetre fer-hi una 
restauració i ara oferim visites guiades els caps de 
setmana o les programem de manera concertada 
entre setmana. Entre el poble i el celler s’ha creat 
una sinergia, tothom ens donem publicitat i pro-
mocionem. Nulles té uns 400 habitants però cinc 
restaurants i vuit cases rurals. Quan vam començar, 
no sabíem si seria sostenible, però ara l’enoturisme 
ha esdevingut un recurs importantíssim. 

Quina aposta li sembla que té més futur per a 
la viticultura de l’Alt Camp: vi blanc, vi negre, 
vi rosat o cava? 

És complicat de dir. Cada cas és diferent, es pot 
apostar pel cava o per altres vins que també fun-
cionen bé. Tot depèn del sòl i la zona on estiguis. 
L’Alt Camp és una comarca de contrastos, i crec 
que és qüestió de trobar el lloc adequat per a cada 
varietat. També hi ha altres factors, com el mercat 
o si es ven a un tercer que demana el que vol. En 
tot cas, sempre és bo consultar un mapa de sòls 
i veure quines varietats s’adapten millor abans de 
fer cap inversió. 

Creu que la col·laboració amb els assaigs de 
clons d’ull de llebre del DAAM pot portar ori-
entacions d’interès pràctic per a la viticultura 
de la DO Tarragona i de Nulles en concret? 

Aquests estudis donen unes pautes abans de plan-
tar. Després de deu anys d’assaigs amb clons dife-
rents d’ull de llebre, hem vist que alguns són més 
productius o tenen més color, etc. És una llàstima 
que aquests projectes no tinguin més pressupost. 
També, cal dir que, malgrat les dificultats, la feina 
de l’Agustí Villarroya ha estat sempre encomiable. 
Això sí, encara ens queda molta feina per davant 
per acostar-nos als nivells d’altres zones d’Espanya 
i de l’estranger pel que fa a inversió, avenços en 
investigació i promoció de la cultura del vi.

La comarca de l’Alt Camp ha estat tra-

dicionalment una comarca agrícola, 

i el conreu de la vinya hi ha tingut un 

paper destacat. En aquesta entrevista, 

Francesc Boronat, viticultor, president 

provincial de JARC a Tarragona i presi-

dent de la Vinícola de Nulles, ens explica 

com encara els reptes del segle XXI la 

Vinícola de Nulles, una cooperativa que 

aposta pel patrimoni històric i les noves 

tendències, la terra i el turisme, la clien-

tela fidel i de proximitat i l’exportació.

 “L’ENOTURISME HA ESDEVINGUT UN RECURS IMPORTANTÍSSIM” 

Francesc Boronat Sans
Viticultor
President de la Cooperativa Vinícola de Nulles
Nulles (Alt Camp)

l’entrevista
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La producció de poma a Catalunya es situa al 

voltant dels 313 milers de tones, distribuïda en-

tre Lleida (66%), Girona (30%) i Tarragona (4%) i 

genera una important activitat econòmica. Així 

mateix, els agricultors es troben en serioses 

dificultats per produir i comercialitzar la seva 

fruita, cada cop amb menys matèries actives 

autoritzades, més exigències legals i comerci-

als en relació als residus, però amb la mateixa 

presència de plagues, malalties i fisiopaties per 

controlar. Tot això ha fet que el DAAM, juntament 

amb l’IRTA i Afrucat, hagin decidit impulsar el 

programa Fruit.Net, per tal d’ajudar i asses-

sorar els productors de fruita a Catalunya en 

moments de canvis continus en les eines de 

control de plagues i malalties que tenen a la 

seva disposició.

A més, amb el programa Fruit.Net, també 

s’incorpora una filosofia de treball cooperatiu, 

basada en integrar tots els recursos disponi-

bles en l’àmbit de la investigació i de l’aplicació 

comercial a Catalunya.

Dins del marc del Programa Fruit.Net s’ha ela-

borat el present Dossier tècnic destinat al sector 

productiu de la poma a Catalunya, per asses-

sorar en el control de les plagues, malalties i 

fisiopaties que afecten el cultiu al llarg de tot el 

cicle fenològic. La informació que conté aquesta 

Guia Tècnica és fruit de l’experiència, els conei-

xements i l’esperit de l’antic Projecte POM.net 

executat a Girona durant diverses campanyes, i 

ampliat pel Programa Fruit.Net, que s’ha fet ex-

tensiu a tot Catalunya i ha incorporat els cultius 

de la pera, el préssec i els cítrics. 

És bàsic que la informació generada dins del 

marc del Programa Fruit.Net arribi al sector pro-

ductiu de manera ràpida, continuada i eficient. 

Per això, un pilar bàsic de funcionament del 

Programa és la difusió dels resultats obtinguts 

durant la seva execució, per tal que la informa-

ció generada pugui ser utilizada al més ràpid 

possible i per la majoria de productors. La infor-

mació que es generarà pot ser fruit dels estudis 

realitzats a nivell d’investigació, o bé procedent 

de les validacions realitzades en camps comer-

cials. Per a ambdós, s’ha dissenyat un ampli 

ventall d’accions de transferència, que inclou 

un ampli programa de xerrades adreçades al 

sector productor i la creació al portal RuralCat 

d’un espai específic per al Fruit.Net, on aviat es 

podrà consultar tota la informació generada de 

manera molt immediata, ja sigui a través de fitxes 

o dossiers tècnics.

El present Dossier Tècnic és un exemple de les 

accions de divulgació que preveu el pla de trans-

ferència del Programa Fruit.Net i amb aquest, 

des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-

ralitat de Catalunya, es vol aportar una eina que 

faciliti la presa de decisions per a la millora de la 

gestió de les plagues i malalties al llarg de tot el 

cicle productiu de la pomera.  

Desitjo que aquest dossier us sigui de molta 

utilitat per tal de poder satisfer les normatives 

legals i les exigències dels consumidors.
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Actualment, el control de plagues, malalties i 

fisiopaties en fruiters es realitza sobretot amb 

l’ús de productes químics de síntesi; no obstant 

això, hi ha una forta pressió en tota la seva cade-

na de producció, tant a camp com a postcollita, 

quant als productes fitosanitaris que es poden 

aplicar als conreus, en un àmbit legislatiu cada 

cop més restrictiu i amb les diverses normes 

de qualitat que les cadenes de distribució estan 

imposant.

En aquest marc, la Unió Europea (UE) i molts 

dels principals mercats on es destina la nostra 

fruita, estan regulant la utilització dels productes 

de protecció dels conreus i la presència de re-

sidus a les fruites.  A més, la Directiva Europea 

91/414/EEC ha reduït dràsticament el nombre 

de matèries actives existents des de 973 a 313, 

incloent-n’hi solament 82 de noves. Altres nor-

matives regulen els Límits Màxims de Residus 

(LMR) en tota la UE (Reglament 396/2005). 

Finalment, cal també tenir present que serà 

necessari adaptar-nos a la Directiva 128/2009 

d’ara fins al 2014, que té com a objecte establir 

un marc per aconseguir un ús sostenible dels 

fitosanitaris mitjançant una reducció dels riscs 

o dels efectes del seu ús per a la salut humana 

i el medi ambient, i el foment de la gestió inte-

grada i plantejaments o tècniques alternatives 

als fitosanitaris. Tot això, unit al fet que les ca-

denes de distribució també estan imposant les 

seves pròpies normes de qualitat, que inclouen 

restriccions en l’ús de certes matèries actives i 

en la presència de residus, en molts casos per 

sota dels que estableix la legislació i diferents 

entre elles, complica encara més la gestió de la 

protecció fitosanitària de la fruita per part dels 

productors.

Aquestes restriccions a la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris en la legislació comunitària i 

03

Foto 1. Plantació de pomera del programa Fruit.Net a Girona. Autor: M. Vilajeliu.

què és el Fruit.net?

L’objectiu principal del 

programa Fruit.Net és 

optimitzar l’ús dels productes 

fitosanitaris prioritzant 

mètodes alternatius de 

control, per tal d’arribar a la 

collita amb el mínim possible 

de residus a la fruita
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La producció de poma a Catalunya es situa al 

voltant dels 313 milers de tones, distribuïda en-

tre Lleida (66%), Girona (30%) i Tarragona (4%) i 

genera una important activitat econòmica. Així 

mateix, els agricultors es troben en serioses 

dificultats per produir i comercialitzar la seva 

fruita, cada cop amb menys matèries actives 

autoritzades, més exigències legals i comerci-

als en relació als residus, però amb la mateixa 

presència de plagues, malalties i fisiopaties per 

controlar. Tot això ha fet que el DAAM, juntament 

amb l’IRTA i Afrucat, hagin decidit impulsar el 

programa Fruit.Net, per tal d’ajudar i asses-

sorar els productors de fruita a Catalunya en 

moments de canvis continus en les eines de 

control de plagues i malalties que tenen a la 

seva disposició.

A més, amb el programa Fruit.Net, també 

s’incorpora una filosofia de treball cooperatiu, 

basada en integrar tots els recursos disponi-

bles en l’àmbit de la investigació i de l’aplicació 

comercial a Catalunya.

Dins del marc del Programa Fruit.Net s’ha ela-

borat el present Dossier tècnic destinat al sector 

productiu de la poma a Catalunya, per asses-

sorar en el control de les plagues, malalties i 

fisiopaties que afecten el cultiu al llarg de tot el 

cicle fenològic. La informació que conté aquesta 

Guia Tècnica és fruit de l’experiència, els conei-

xements i l’esperit de l’antic Projecte POM.net 

executat a Girona durant diverses campanyes, i 

ampliat pel Programa Fruit.Net, que s’ha fet ex-

tensiu a tot Catalunya i ha incorporat els cultius 

de la pera, el préssec i els cítrics. 

És bàsic que la informació generada dins del 

marc del Programa Fruit.Net arribi al sector pro-

ductiu de manera ràpida, continuada i eficient. 

Per això, un pilar bàsic de funcionament del 

Programa és la difusió dels resultats obtinguts 

durant la seva execució, per tal que la informa-

ció generada pugui ser utilizada al més ràpid 

possible i per la majoria de productors. La infor-

mació que es generarà pot ser fruit dels estudis 

realitzats a nivell d’investigació, o bé procedent 

de les validacions realitzades en camps comer-

cials. Per a ambdós, s’ha dissenyat un ampli 

ventall d’accions de transferència, que inclou 

un ampli programa de xerrades adreçades al 

sector productor i la creació al portal RuralCat 

d’un espai específic per al Fruit.Net, on aviat es 

podrà consultar tota la informació generada de 

manera molt immediata, ja sigui a través de fitxes 

o dossiers tècnics.

El present Dossier Tècnic és un exemple de les 

accions de divulgació que preveu el pla de trans-

ferència del Programa Fruit.Net i amb aquest, 

des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-

ralitat de Catalunya, es vol aportar una eina que 

faciliti la presa de decisions per a la millora de la 

gestió de les plagues i malalties al llarg de tot el 

cicle productiu de la pomera.  

Desitjo que aquest dossier us sigui de molta 

utilitat per tal de poder satisfer les normatives 

legals i les exigències dels consumidors.
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Actualment, el control de plagues, malalties i 

fisiopaties en fruiters es realitza sobretot amb 

l’ús de productes químics de síntesi; no obstant 

això, hi ha una forta pressió en tota la seva cade-

na de producció, tant a camp com a postcollita, 

quant als productes fitosanitaris que es poden 

aplicar als conreus, en un àmbit legislatiu cada 

cop més restrictiu i amb les diverses normes 

de qualitat que les cadenes de distribució estan 

imposant.

En aquest marc, la Unió Europea (UE) i molts 

dels principals mercats on es destina la nostra 

fruita, estan regulant la utilització dels productes 

de protecció dels conreus i la presència de re-

sidus a les fruites.  A més, la Directiva Europea 

91/414/EEC ha reduït dràsticament el nombre 

de matèries actives existents des de 973 a 313, 

incloent-n’hi solament 82 de noves. Altres nor-

matives regulen els Límits Màxims de Residus 

(LMR) en tota la UE (Reglament 396/2005). 

Finalment, cal també tenir present que serà 

necessari adaptar-nos a la Directiva 128/2009 

d’ara fins al 2014, que té com a objecte establir 

un marc per aconseguir un ús sostenible dels 

fitosanitaris mitjançant una reducció dels riscs 

o dels efectes del seu ús per a la salut humana 

i el medi ambient, i el foment de la gestió inte-

grada i plantejaments o tècniques alternatives 

als fitosanitaris. Tot això, unit al fet que les ca-

denes de distribució també estan imposant les 

seves pròpies normes de qualitat, que inclouen 

restriccions en l’ús de certes matèries actives i 

en la presència de residus, en molts casos per 

sota dels que estableix la legislació i diferents 

entre elles, complica encara més la gestió de la 

protecció fitosanitària de la fruita per part dels 

productors.

Aquestes restriccions a la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris en la legislació comunitària i 

03

Foto 1. Plantació de pomera del programa Fruit.Net a Girona. Autor: M. Vilajeliu.

què és el Fruit.net?

L’objectiu principal del 

programa Fruit.Net és 

optimitzar l’ús dels productes 

fitosanitaris prioritzant 

mètodes alternatius de 

control, per tal d’arribar a la 

collita amb el mínim possible 

de residus a la fruita
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en la distribució ja han desencadenat i reforçat 

l’aplicació de sistemes de producció més soste-

nibles, com ara la Producció Integrada. Aquesta 

proposa que els sistemes agrícoles utilitzin al 

màxim els recursos i els mecanismes de pro-

ducció naturals i assegurin a llarg termini una 

agricultura sostenible, prioritzant els mètodes 

de control biològic als de control químic, i altres 

tècniques que compatibilitzin les exigències de 

la societat, la protecció del medi ambient i la 

productivitat agrícola, així com les operacions 

realitzades per a la manipulació, envasat, trans-

formació i etiquetatge dels productes vegetals 

acollits al sistema. A Catalunya, ja fa anys que 

s’estan realitzant molts esforços des del De-

partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les 

Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), universi-

tats, el sector productiu i les empreses auxiliars, 

per garantir una producció que respecti el medi 

ambient i la salut humana. No obstant això, per 

tal de donar més força a aquestes tècniques 

i/o estratègies de control ja desenvolupades, és 

necessari tenir un coneixement global de totes 

les existents, per així integrar-les al llarg de tot 

el cicle fenològic del cultiu.

En aquest sentit, el DAAM i l’IRTA de la Ge-

neralitat de Catalunya han posat en marxa el 

Programa Fruit.Net, pioner per la seva clara 

aposta a integrar tots els esforços, tant públics 

com privats, en la protecció vegetal dels fruiters 

del nostre país. Fruit.Net preveu tres pilars bà-

sics d’actuació: la validació de les estratègies 

de control de plagues, malalties i fisiopaties en 

finques comercials, un pla de recerca per donar 

resposta a les mancances de les estratègies 

proposades i, finalment, la transferència dels 

resultats. En el marc del programa Fruit.Net es 

dissenyen estratègies de control d’aplicació al 

llarg de tot el cicle fenològic del cultiu, incloent-hi 

la postcollita, mitjançant la integració d’eines de 

control que ja s’apliquen, altres que existeixen 

però necessiten de la seva validació i, les últi-

mes, que s’aniran desenvolupant al llarg de les 

accions de recerca. Per tant, tots els estudis que 

aportin noves estratègies s’avaluaran per a con-

tinuar en la seva investigació, o quan l’avanç ci-

entífic ho permeti, integrar-les a l’estratègia Fruit.

Net per a la seva validació comercial. Es tracta 

que el productor tingui al seu abast sistemes 

i estratègies a curt i mitjà termini que optimit-

zin el procés de producció de la fruita i la seva 

posterior conservació. Així, les estratègies que 

es desenvolupin amb l’execució del programa 

Fruit.Net permetran als productors tenir a la seva 

disposició eines per complir la normativa vigent, 

tenir alternatives a la reducció de productes fi-

tosanitaris autoritzats i facilitar la venda de la 

seva producció als mercats més exigents, i així 

incrementar la seva competitivitat i la viabilitat 

de les seves explotacions. 

El Programa Fruit.Net es va iniciar l’any 2011, però 

en el cas de poma, va recollir l’experiència, els co-

neixements i l’esperit del POM.net, un projecte que 

ja es desenvolupava a Girona des de feia diverses 

campanyes. Durant la campanya 2011, el Pro-

grama Fruit.Net es va aplicar en poma i préssec, 

i durant la campanya 2012 el programa s’ha fet 

extensiu als cultius de la pera i cítrics.

El programa Fruit.Net està format per una estruc-

tura de funcionament plana basada en un Comitè 

de Direcció i un Comitè Tècnic per a cadascun 

dels cultius (poma, pera, préssec i cítrics), format 

per un Coordinador tècnic i un Director tècnic 

i la participació dels tècnics i investigadors del 

DAAM, l’IRTA, universitats i el sector productiu. 

Durant la campanya 2011 es va constituir el 

Comitè Tècnic de poma que va centrar la seva 

activitat a Girona, amb una participació important 

del sector productiu: ADV Fluvià, Costa Brava 

Fructicultors, Farbos, Fructícola Empordà, Girona 

Fruits i la Fundació Mas Badia. A través d’aquest 

comitè s’han coordinat i realitzat tan les accions 

de validació comercial de l’estratègia Fruit.Net, 

com la realització de les propostes de recerca. 

Amb l’estratègia Fruit.Net, dissenyada i validada 

durant la campanya 2011, s’han obtingut resul-

tats altament satisfactoris, ja que s’ha observat 

un nivell de control de les malalties, plagues i fisi-

opaties que afecten la pomera comparable amb 

el sistema de control convencional; no obstant 

això, amb l’estratègia Fruit.Net s’ha aconseguit 

optimitzar la utilització dels productes fitosanitaris 

i reduir la presència de residus a la fruita. 

Un pilar bàsic del programa Fruit.Net és la difusió 

continuada dels resultats obtinguts durant la seva 

execució, de manera que les estratègies plan-

tejades puguin ser utilitzades pel major nombre 

possible de productors. El present dossier tècnic 

forma part del Pla de transferència i és fruit de 

diversos anys de treball, recollit dels resultats ob-

tinguts de l’estratègia Fruit.Net al 2011 i de tota 

l’experiència prèvia del POM.net en el control de 

les plagues, malalties i fisiopaties que afecten la 

pomera al llarg de tot el cicle productiu.
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Foto 2. Mostra de varietats de poma de les col·leccions del IRTA a Mas Badia i de l’Estació de Lleida. Autor: J. Carbó.

Actualment el programa té 

tres pilars bàsics d’actuació

· Validació de les estratègies 

de control de les plagues, 

malalties i fisiopaties a les 

finques comercials

· Pla de recerca per donar 

noves respostes als 

problemes de control de 

plagues i malalties que es 

plantegen a camp

· Transferència dels resultats 

al sector productor
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01 Introducció 

L’objectiu principal del programa Fruit.Net és 

optimitzar tant com es pugui l’ús dels productes 

fitosanitaris per tal d’arribar a la collita amb el mí-

nim possible de residus a la fruita, sense córrer 

però majors riscos que els que es corren amb 

els sistemes de producció habituals, integrada 

o estàndard, i obtenir la producció habitual de 

la zona, millorant els paràmetres de qualitat de 

cada varietat.

En el cas de les pomeres, per a elaborar la Guia 

Tècnica s’han tingut en compte 3 aspectes fo-

namentals: el comportament de les plagues i les 

malalties a les nostres zones de producció, la 

fenologia de la pomera i la sensibilitat als diver-

sos paràsits que la poden afectar, i l’agrosistema 

on es fa el cultiu. 

La Guia Tècnica que es descriu en aquest dos-

sier és potencialment aplicable a tota la zona 

productora de Catalunya. No obstant això, per 

a la seva utilització, es recomana que l’usuari 

tingui en compte que les estratègies descrites 

són fruit dels estudis i les validacions comercials 

realitzats a la zona productora de Girona. Per 

tant, l’estratègia, els aspectes i les condicions, 

els productes recomanats i/o les observacions, 

ocasionalment es podrien veure modificats en 

funció de la zona d’aplicació. 

Pel que fa a plagues i malalties, s’han abordat 

per separat aquelles que es consideren princi-

pals, amb elevada incidència i severitat si no es 

controlen, i les secundàries que habitualment 

són menys freqüents en els conreus i que pre-

senten un menor potencial per a causar danys.

Entre les malalties, es considera clau el motejat, 

i per al seu control es proposa la utilització del 

programa de modelització RIMpro que permet, 

a diferència del model de Mill’s, determinar amb 

millor precisió el risc d’una infecció i alhora aca-

bar els tractaments un mes i mig abans, sempre 

que s’hagin controlat eficaçment les infeccions 

primàries. L’altra malaltia que es considera clau 

és l’oïdi, que caldrà tractar preventivament, 

mentre la pomera n’és sensible i en funció de 

la varietat.

El fet que una plaga sigui clau o no depèn del 

potencial de causar danys, de si afecta o no la 

fruita, del  moment en què es donen els atacs 

i de si es disposa o no de fauna útil per acon-

seguir-ne el control biològic. La plaga clau en 

aquest cas és la carpocapsa i per a controlar-la 

s’aposta pel mètode de confusió sexual, sempre 

que les dimensions de la parcel·la ho permetin, 

i es pot optar per fer algun insecticida de reforç 

contra la primera generació si la pressió de la 

plaga així ho aconsella. L’altra plaga a tenir molt 

en compte és la mosca de la fruita que, per 

determinar si cal prendre’n mesures de control, 

es farà un monitoreig amb esquer alimentari i, 

en funció de les captures, es decidirà aplicar o 

no captura massiva. El pugó gris, caldrà trac-

tar-lo preventivament abans de floració i, si se 

n’observen colònies, passada aquesta. La resta 

de plagues es consideren secundàries però, en 

cas d’observar poblacions de risc, es disposa 

de suficients eines per al seu control. Zeuzera, 

sèssia, pandemis i grafolita es controlaran, si és 

necessari, amb confusió. El poll de San José, 

a la sortida d’hivern juntament amb les postes 

d’aranya roja, i el pugó llanós, si no hi ha prou 

parasitisme, al final de la primavera. En general, 

la reducció d’insecticides comporta un incre-

ment de la fauna útil que ajuda significativament 

al control biològic d’algunes d’aquestes plagues 

secundàries.  
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Malaltia o 
plaga

Estratègia Aspectes i 
condicions 

Productes 
recomanats

Observacions

Motejat Tractament preventiu en l’estadi 
C3 de Fleckinger 
La resta de  tractaments es 
realitzen d’acord amb el model 
RIMpro

Utilitzar fungicides 
preferentment de 
contacte, i si cal 
penetrants i  sistèmics

Coures
Metiram 
Captan 
TMTD
Dodina Ciprodinil

D’entre els sistèmics es 
recomana  Ciprodinil o 
Dodina, ja que a inicis de 
brotació, els altres tenen una 
baixa eficàcia

Oïdi Tractaments preventius iniciats a 
prefloració i continuats durant el 
període de risc 

En preferència utilitzar 
el sofre i en condicions 
molt favorables per a la 
malaltia utilitzar fungicides 
sistèmics 

Sofre
Bupirimat
Antioïdis específics

En cas de  varietats sensibles  
i presència de símptomes, 
emprar Antioïdis específics 

Poll San José Tractament químic Olis 
Piriproxifèn + oli

Piriproxifèn en anys alterns si 
no hi ha antecedents

Pugó gris Tractament químic En prefloració Imidacloprid

Taula 1. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de la pomera en el període que va des de la brotació fins a la floració.

Guia Tècnica Fruit.net 
per a la producció de poma
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en la distribució ja han desencadenat i reforçat 

l’aplicació de sistemes de producció més soste-

nibles, com ara la Producció Integrada. Aquesta 

proposa que els sistemes agrícoles utilitzin al 

màxim els recursos i els mecanismes de pro-

ducció naturals i assegurin a llarg termini una 

agricultura sostenible, prioritzant els mètodes 

de control biològic als de control químic, i altres 

tècniques que compatibilitzin les exigències de 

la societat, la protecció del medi ambient i la 

productivitat agrícola, així com les operacions 

realitzades per a la manipulació, envasat, trans-

formació i etiquetatge dels productes vegetals 

acollits al sistema. A Catalunya, ja fa anys que 

s’estan realitzant molts esforços des del De-

partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les 

Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), universi-

tats, el sector productiu i les empreses auxiliars, 

per garantir una producció que respecti el medi 

ambient i la salut humana. No obstant això, per 

tal de donar més força a aquestes tècniques 

i/o estratègies de control ja desenvolupades, és 

necessari tenir un coneixement global de totes 

les existents, per així integrar-les al llarg de tot 

el cicle fenològic del cultiu.

En aquest sentit, el DAAM i l’IRTA de la Ge-

neralitat de Catalunya han posat en marxa el 

Programa Fruit.Net, pioner per la seva clara 

aposta a integrar tots els esforços, tant públics 

com privats, en la protecció vegetal dels fruiters 

del nostre país. Fruit.Net preveu tres pilars bà-

sics d’actuació: la validació de les estratègies 

de control de plagues, malalties i fisiopaties en 

finques comercials, un pla de recerca per donar 

resposta a les mancances de les estratègies 

proposades i, finalment, la transferència dels 

resultats. En el marc del programa Fruit.Net es 

dissenyen estratègies de control d’aplicació al 

llarg de tot el cicle fenològic del cultiu, incloent-hi 

la postcollita, mitjançant la integració d’eines de 

control que ja s’apliquen, altres que existeixen 

però necessiten de la seva validació i, les últi-

mes, que s’aniran desenvolupant al llarg de les 

accions de recerca. Per tant, tots els estudis que 

aportin noves estratègies s’avaluaran per a con-

tinuar en la seva investigació, o quan l’avanç ci-

entífic ho permeti, integrar-les a l’estratègia Fruit.

Net per a la seva validació comercial. Es tracta 

que el productor tingui al seu abast sistemes 

i estratègies a curt i mitjà termini que optimit-

zin el procés de producció de la fruita i la seva 

posterior conservació. Així, les estratègies que 

es desenvolupin amb l’execució del programa 

Fruit.Net permetran als productors tenir a la seva 

disposició eines per complir la normativa vigent, 

tenir alternatives a la reducció de productes fi-

tosanitaris autoritzats i facilitar la venda de la 

seva producció als mercats més exigents, i així 

incrementar la seva competitivitat i la viabilitat 

de les seves explotacions. 

El Programa Fruit.Net es va iniciar l’any 2011, però 

en el cas de poma, va recollir l’experiència, els co-

neixements i l’esperit del POM.net, un projecte que 

ja es desenvolupava a Girona des de feia diverses 

campanyes. Durant la campanya 2011, el Pro-

grama Fruit.Net es va aplicar en poma i préssec, 

i durant la campanya 2012 el programa s’ha fet 

extensiu als cultius de la pera i cítrics.

El programa Fruit.Net està format per una estruc-

tura de funcionament plana basada en un Comitè 

de Direcció i un Comitè Tècnic per a cadascun 

dels cultius (poma, pera, préssec i cítrics), format 

per un Coordinador tècnic i un Director tècnic 

i la participació dels tècnics i investigadors del 

DAAM, l’IRTA, universitats i el sector productiu. 

Durant la campanya 2011 es va constituir el 

Comitè Tècnic de poma que va centrar la seva 

activitat a Girona, amb una participació important 

del sector productiu: ADV Fluvià, Costa Brava 

Fructicultors, Farbos, Fructícola Empordà, Girona 

Fruits i la Fundació Mas Badia. A través d’aquest 

comitè s’han coordinat i realitzat tan les accions 

de validació comercial de l’estratègia Fruit.Net, 

com la realització de les propostes de recerca. 

Amb l’estratègia Fruit.Net, dissenyada i validada 

durant la campanya 2011, s’han obtingut resul-

tats altament satisfactoris, ja que s’ha observat 

un nivell de control de les malalties, plagues i fisi-

opaties que afecten la pomera comparable amb 

el sistema de control convencional; no obstant 

això, amb l’estratègia Fruit.Net s’ha aconseguit 

optimitzar la utilització dels productes fitosanitaris 

i reduir la presència de residus a la fruita. 

Un pilar bàsic del programa Fruit.Net és la difusió 

continuada dels resultats obtinguts durant la seva 

execució, de manera que les estratègies plan-

tejades puguin ser utilitzades pel major nombre 

possible de productors. El present dossier tècnic 

forma part del Pla de transferència i és fruit de 

diversos anys de treball, recollit dels resultats ob-

tinguts de l’estratègia Fruit.Net al 2011 i de tota 

l’experiència prèvia del POM.net en el control de 

les plagues, malalties i fisiopaties que afecten la 

pomera al llarg de tot el cicle productiu.

04

Foto 2. Mostra de varietats de poma de les col·leccions del IRTA a Mas Badia i de l’Estació de Lleida. Autor: J. Carbó.

Actualment el programa té 

tres pilars bàsics d’actuació

· Validació de les estratègies 

de control de les plagues, 

malalties i fisiopaties a les 

finques comercials

· Pla de recerca per donar 

noves respostes als 

problemes de control de 

plagues i malalties que es 

plantegen a camp

· Transferència dels resultats 

al sector productor
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01 Introducció 

L’objectiu principal del programa Fruit.Net és 

optimitzar tant com es pugui l’ús dels productes 

fitosanitaris per tal d’arribar a la collita amb el mí-

nim possible de residus a la fruita, sense córrer 

però majors riscos que els que es corren amb 

els sistemes de producció habituals, integrada 

o estàndard, i obtenir la producció habitual de 

la zona, millorant els paràmetres de qualitat de 

cada varietat.

En el cas de les pomeres, per a elaborar la Guia 

Tècnica s’han tingut en compte 3 aspectes fo-

namentals: el comportament de les plagues i les 

malalties a les nostres zones de producció, la 

fenologia de la pomera i la sensibilitat als diver-

sos paràsits que la poden afectar, i l’agrosistema 

on es fa el cultiu. 

La Guia Tècnica que es descriu en aquest dos-

sier és potencialment aplicable a tota la zona 

productora de Catalunya. No obstant això, per 

a la seva utilització, es recomana que l’usuari 

tingui en compte que les estratègies descrites 

són fruit dels estudis i les validacions comercials 

realitzats a la zona productora de Girona. Per 

tant, l’estratègia, els aspectes i les condicions, 

els productes recomanats i/o les observacions, 

ocasionalment es podrien veure modificats en 

funció de la zona d’aplicació. 

Pel que fa a plagues i malalties, s’han abordat 

per separat aquelles que es consideren princi-

pals, amb elevada incidència i severitat si no es 

controlen, i les secundàries que habitualment 

són menys freqüents en els conreus i que pre-

senten un menor potencial per a causar danys.

Entre les malalties, es considera clau el motejat, 

i per al seu control es proposa la utilització del 

programa de modelització RIMpro que permet, 

a diferència del model de Mill’s, determinar amb 

millor precisió el risc d’una infecció i alhora aca-

bar els tractaments un mes i mig abans, sempre 

que s’hagin controlat eficaçment les infeccions 

primàries. L’altra malaltia que es considera clau 

és l’oïdi, que caldrà tractar preventivament, 

mentre la pomera n’és sensible i en funció de 

la varietat.

El fet que una plaga sigui clau o no depèn del 

potencial de causar danys, de si afecta o no la 

fruita, del  moment en què es donen els atacs 

i de si es disposa o no de fauna útil per acon-

seguir-ne el control biològic. La plaga clau en 

aquest cas és la carpocapsa i per a controlar-la 

s’aposta pel mètode de confusió sexual, sempre 

que les dimensions de la parcel·la ho permetin, 

i es pot optar per fer algun insecticida de reforç 

contra la primera generació si la pressió de la 

plaga així ho aconsella. L’altra plaga a tenir molt 

en compte és la mosca de la fruita que, per 

determinar si cal prendre’n mesures de control, 

es farà un monitoreig amb esquer alimentari i, 

en funció de les captures, es decidirà aplicar o 

no captura massiva. El pugó gris, caldrà trac-

tar-lo preventivament abans de floració i, si se 

n’observen colònies, passada aquesta. La resta 

de plagues es consideren secundàries però, en 

cas d’observar poblacions de risc, es disposa 

de suficients eines per al seu control. Zeuzera, 

sèssia, pandemis i grafolita es controlaran, si és 

necessari, amb confusió. El poll de San José, 

a la sortida d’hivern juntament amb les postes 

d’aranya roja, i el pugó llanós, si no hi ha prou 

parasitisme, al final de la primavera. En general, 

la reducció d’insecticides comporta un incre-

ment de la fauna útil que ajuda significativament 

al control biològic d’algunes d’aquestes plagues 

secundàries.  
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Malaltia o 
plaga

Estratègia Aspectes i 
condicions 

Productes 
recomanats

Observacions

Motejat Tractament preventiu en l’estadi 
C3 de Fleckinger 
La resta de  tractaments es 
realitzen d’acord amb el model 
RIMpro

Utilitzar fungicides 
preferentment de 
contacte, i si cal 
penetrants i  sistèmics

Coures
Metiram 
Captan 
TMTD
Dodina Ciprodinil

D’entre els sistèmics es 
recomana  Ciprodinil o 
Dodina, ja que a inicis de 
brotació, els altres tenen una 
baixa eficàcia

Oïdi Tractaments preventius iniciats a 
prefloració i continuats durant el 
període de risc 

En preferència utilitzar 
el sofre i en condicions 
molt favorables per a la 
malaltia utilitzar fungicides 
sistèmics 

Sofre
Bupirimat
Antioïdis específics

En cas de  varietats sensibles  
i presència de símptomes, 
emprar Antioïdis específics 

Poll San José Tractament químic Olis 
Piriproxifèn + oli

Piriproxifèn en anys alterns si 
no hi ha antecedents

Pugó gris Tractament químic En prefloració Imidacloprid

Taula 1. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de la pomera en el període que va des de la brotació fins a la floració.

Guia Tècnica Fruit.net 
per a la producció de poma

DT57.indd   5 02/12/13   11:15

175



DOSSIERN57

DOSSIERTÈCNIC

A efectes d’ús de productes fitosanitaris i de 

risc de presència de residus a la fruita, el ci-

cle vegetatiu de la pomera s’ha dividit en tres 

períodes. En el primer, que va des de la para-

da hivernal fins a la floració, es duen a terme 

tractaments contra el motejat i l’oïdi, el control 

preventiu del pugó gris i en cas necessari del 

poll de San José, per evitar tractar tant com 

sigui possible en postfloració. En el segon, des 

de postfloració fins a finals de juny, es continua 

amb el control de les malalties i s’instal·len en 

totes les parcel·les dispensadors de feromona 

per a la confusió sexual de carpocapsa i zeuze-

ra, i pandemis o grafolita en les parcel·les que 

així ho requereixin. En aquest segon període es 

fan servir els insecticides més selectius per al 

control del pugó gris per tal d’afavorir la fau-

na auxiliar i el control biològic de l’aranya roja i 

també d’altres espècies de pugons. Finalment, 

en el tercer període, que arriba fins a la collita, 

el control de les malalties ja no és necessari i 

es procuren evitar els tractaments insecticides; 

per això, les plagues habituals s’han d’haver 

controlat satisfactòriament amb anterioritat i en 

el cas necessari s’instal·laria captura massiva 

per la mosca de la fruita. 

Pel que fa a l’agrosistema és molt important 

conèixer bé l’entorn dels nostres camps donat 

que amb els mètodes alternatius a la lluita quí-

mica (confusió o captura massiva) no estem 

protegint  els nostres fruits i els nostres fruiters 

sinó que estem rebaixant les poblacions de les 

plagues, de manera que si ens arriben insectes 

de camps veïns la nostra producció està des-

protegida. D’altra banda, en el cas del motejat, 

si s’aconsegueix controlar satisfactòriament les 

infeccions primàries quan s’ha acabat l’inòcul, a 

mitjans de maig, es pot deixar de tractar, però si 

en les immediacions de la plantació hi ha parcel-

06

Malaltia 
o plaga

Estratègia Aspectes i Condicions Productes 
recomanats

Observacions

Motejat Tractaments d’acord 
amb el model RIMpro

Els fungicides a utilitzar amb 
preferència són de contacte, i, si 
cal, penetrants i sistèmics

Metiram 
Captan 
TMTD
Strobirulines
IBE 

En cas que no s’observin 
símptomes, deixar de tractar 
quan el reservori d’hivern s’hagi 
esgotat 

Oïdi Tractaments durant el 
període de risc 

El sofre serà el fungicida utilitzat 
amb preferència 

Bupirimat
Altres antioïdis específics

En cas de  varietats sensibles i 
presència de símptomes emprar 
antioïdis específics

Pugó gris Tractament químic En presència de símptomes Imidacloprid
Flonicamid

Carpocapsa Confusió sexual Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici de vol 

Sistemes de confusió 
registrats 

Seguir les indicacions dels 
models predictius en base 
als graus-dia donades per les 
Estacions d’Avisos

Tractament químic de reforç en 
cas de:
• Antecedents
• Superar el llindar de tolerància 

(captures/trampa/ setmana) 
de 5  en Combo o 2 en 
Wageningen

Fenoxicarb 
Clorpirifòs
Tiacloprid
Metoxifenocida
Rynaxypyr
Indoxacarb
Virus de la granulosi

Pandemis Tractament químic Finques amb danys de l’any 
anterior i/o larves abundants 
a prefloració

A l’estiu, en funció de controls 
visuals i captures en trampa

Fenoxycarb (x2)

Clorpirifòs

Tractament contra L4 a partir de 
finals d’abril i 15 dies més tard 

Danys en fruits o captures 
superiors a 15 adults/setmana

Confusió sexual 
(alternativament als 
tractaments químics)

Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici del vol

Sistemes de confusió 
registrats 

Pugó llanós Tractament químic Tractar les primeres colònies 
abans de juliol 

Clorpirifòs
Pirimicarb

Clorpirifos: cal aplicar-lo mínim 
45 dies abans de la data de la 
collita. 
A l’estiu el parasitisme és elevat 
i efectiu

Zeuzera Confusió sexual En el cas de plantacions joves o 
atacs de l’any anterior 

Sistemes de confusió 
registrats 

Mètodes culturals a l’hivern per 
disminuir poblacions

Aranya roja Control biològic

Tractament químic

Presència Fitoseids

Actuacions amb  acaricides amb 
poblacions altes i absència de 
fitoseids

Abamectina 
Productes METI’s

Més del 70% de fulles ocupades 
d’aranya (1)

(1) Els criteris per a la presa de decisions dels tractaments de l’aranya roja es troben detallats en l’annex 4 de la Norma Tècnica per la Producció Integrada de Fruita de Llavor. 
Taula 2. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties del cultiu de la pomera en el període que va des de la floració fins a finals de juny.
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les amb taques, es podrien tenir danys causats 

pels conidis provinents d’aquestes. Per tant, 

seria desitjable que aquest tipus d’estratègia 

de producció es fes coordinadament entre els 

fructicultors i els tècnics de les diverses àrees 

de producció.

02 Descripció de la Guia Tècnica 
Fruit.Net

La Guia Tècnica que es proposa s’ha fet d’acord 

amb les Normes Tècniques de Producció Inte-

grada de fruiters de llavor quant a productes 

recomanats, nivells de tolerància en trampa, 

controls visuals i recolzament amb la fauna útil.

02.01 Període des de parada hivernal fins 

a la floració

És el millor moment per fer tractaments preven-

tius per evitar problemes d’alguns flagells durant 

la campanya i per a aconseguir un baix efecte 

sobre els artròpodes útils.

Es considera que els tractaments realitzats en 

aquest moment tenen un risc molt baix de deixar 

residus a la fruita. 

Les malalties a tractar en aquest període són el 

motejat i la cendrosa i les plagues a controlar 

són el poll de San José, els pugons grisos i els 

rosegadors de la pell. A la Taula 1 s’indiquen els 

procediments i productes a utilitzar.

02.02 Període des de floració fins al mes 

de juny

En aquest període és quan es produeix el màxim 

creixement vegetatiu dels arbres i la major sen-

sibilitat a les malalties i plagues. Cal considerar 

dos aspectes clau de l’època: el respecte a les 

abelles durant la floració dels arbres i la protec-

ció de les primeres poblacions dels insectes au-

xiliars. En aquest sentit, els productes a utilitzar 

seran els més selectius i els de menys impacte 

possible sobre la fauna útil. D’altra banda, en 

aquest període té lloc la primera generació de 

la majoria de les plagues, de manera que si es 

controlen satisfactòriament permetran reduir o 

evitar els tractaments més tardans i més propers 

a la collita. Durant aquest període els controls 

visuals de les plantacions i les revisions de les 

trampes de monitoring han de ser estrictes. El 

risc que els tractaments aplicats en aquest mo-

ment deixin residus a la fruita continua essent 

baix.

Les principals malalties a considerar són el mo-

tejat i la cendrosa. Les plagues més rellevants 

són els pugons grisos, la carpocapsa, la zeuze-

ra, l’aranya i la pandemis. A la Taula 2 s’indiquen 

els procediments i productes a utilitzar.

02.03 Període de finals de juny fins a la 

collita

Les plagues que caldrà tenir més en compte 

són la carpocapsa, la zeuzera, l’aranya roja i la 

mosca de la fruita. Les malalties i fisiopaties a 

considerar per a les varietats tardanes són les 

que tenen possibilitat de desenvolupar-se durant 

la conservació i les que poden afectar la pell o 

la polpa dels fruits. A la Taula 3 s’indiquen els 

procediments i productes a utilitzar.

Els tractaments efectuats en aquest període 

tenen més probabilitat de deixar residus a la 

fruita en el moment de la collita, per tant, cal 

evitar-los tant com es pugui. En cas que algun 

tractament sigui imprescindible, s’escolliran les 

matèries actives menys residuals i es tractarà 

amb suficient antelació a la collita per tal que no 

quedin residus als fruits. Per això, es proposa 

per a alguns productes allargar els dies que han 

de transcórrer entre tractament i collita per evitar 

residus. Aquest període orientatiu s’ha establert 

a partir dels resultats d’assaigs de residualitat 

dels productes realitzats durant 3 anys a l’IRTA-

Mas Badia (vegeu Annex).

02.04 Seguiment de les finques Fruit.Net

Es seguiran periòdicament les finques Fruit.Net 

per a realitzar observacions visuals de símpto-

mes de plagues i malalties, i els recomptes de 

les captures de les trampes de monitoreig. En 

aquestes avaluacions es tindran en compte les 

plagues clau del control sanitari de la pomera, 

el motejat i la carpocapsa. A més, es realitzaran 

un mínim de 3 avaluacions específiques, per 

comprovar l’eficàcia de l’estratègia proposada i 

detectar possibles desviacions del control (Taula 

4). Concretament s’efectuaran les avaluacions 

següents: 

1ª a finals de maig per determinar la 

presència de danys per motejat i pu-

gons. 

2ª a finals de juny-juliol per avaluar 

danys de carpocapsa, pugons i aranya. 

3ª durant entre els mesos d’agost a 

octubre, en precollita de les diverses 

varietats,  per establir els danys de mo-

tejat, carpocapsa, aranya i mosca i per 

a la presa de mostres per determinar 

la presència de residus en el moment 

de la collita.  

07

Foto 3. Poma Golden produida d’acord amb el programa 
Fruit.Net a Girona. Autor: M. Vilajeliu.

La Guia Tècnica Fruit.Net de 

producció de poma distingeix 

en tres èpoques per a l’ús dels 

productes fitosanitaris i el risc 

de residus a la fruita

1ª- Des de la parada hivernal 

fins a la floració

2ª- Des de la postfloració fins 

a finals de juny

3ª- Des del juliol fins a la 

collita
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A efectes d’ús de productes fitosanitaris i de 

risc de presència de residus a la fruita, el ci-

cle vegetatiu de la pomera s’ha dividit en tres 

períodes. En el primer, que va des de la para-

da hivernal fins a la floració, es duen a terme 

tractaments contra el motejat i l’oïdi, el control 

preventiu del pugó gris i en cas necessari del 

poll de San José, per evitar tractar tant com 

sigui possible en postfloració. En el segon, des 

de postfloració fins a finals de juny, es continua 

amb el control de les malalties i s’instal·len en 

totes les parcel·les dispensadors de feromona 

per a la confusió sexual de carpocapsa i zeuze-

ra, i pandemis o grafolita en les parcel·les que 

així ho requereixin. En aquest segon període es 

fan servir els insecticides més selectius per al 

control del pugó gris per tal d’afavorir la fau-

na auxiliar i el control biològic de l’aranya roja i 

també d’altres espècies de pugons. Finalment, 

en el tercer període, que arriba fins a la collita, 

el control de les malalties ja no és necessari i 

es procuren evitar els tractaments insecticides; 

per això, les plagues habituals s’han d’haver 

controlat satisfactòriament amb anterioritat i en 

el cas necessari s’instal·laria captura massiva 

per la mosca de la fruita. 

Pel que fa a l’agrosistema és molt important 

conèixer bé l’entorn dels nostres camps donat 

que amb els mètodes alternatius a la lluita quí-

mica (confusió o captura massiva) no estem 

protegint  els nostres fruits i els nostres fruiters 

sinó que estem rebaixant les poblacions de les 

plagues, de manera que si ens arriben insectes 

de camps veïns la nostra producció està des-

protegida. D’altra banda, en el cas del motejat, 

si s’aconsegueix controlar satisfactòriament les 

infeccions primàries quan s’ha acabat l’inòcul, a 

mitjans de maig, es pot deixar de tractar, però si 

en les immediacions de la plantació hi ha parcel-

06

Malaltia 
o plaga

Estratègia Aspectes i Condicions Productes 
recomanats

Observacions

Motejat Tractaments d’acord 
amb el model RIMpro

Els fungicides a utilitzar amb 
preferència són de contacte, i, si 
cal, penetrants i sistèmics

Metiram 
Captan 
TMTD
Strobirulines
IBE 

En cas que no s’observin 
símptomes, deixar de tractar 
quan el reservori d’hivern s’hagi 
esgotat 

Oïdi Tractaments durant el 
període de risc 

El sofre serà el fungicida utilitzat 
amb preferència 

Bupirimat
Altres antioïdis específics

En cas de  varietats sensibles i 
presència de símptomes emprar 
antioïdis específics

Pugó gris Tractament químic En presència de símptomes Imidacloprid
Flonicamid

Carpocapsa Confusió sexual Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici de vol 

Sistemes de confusió 
registrats 

Seguir les indicacions dels 
models predictius en base 
als graus-dia donades per les 
Estacions d’Avisos

Tractament químic de reforç en 
cas de:
• Antecedents
• Superar el llindar de tolerància 

(captures/trampa/ setmana) 
de 5  en Combo o 2 en 
Wageningen

Fenoxicarb 
Clorpirifòs
Tiacloprid
Metoxifenocida
Rynaxypyr
Indoxacarb
Virus de la granulosi

Pandemis Tractament químic Finques amb danys de l’any 
anterior i/o larves abundants 
a prefloració

A l’estiu, en funció de controls 
visuals i captures en trampa

Fenoxycarb (x2)

Clorpirifòs

Tractament contra L4 a partir de 
finals d’abril i 15 dies més tard 

Danys en fruits o captures 
superiors a 15 adults/setmana

Confusió sexual 
(alternativament als 
tractaments químics)

Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici del vol

Sistemes de confusió 
registrats 

Pugó llanós Tractament químic Tractar les primeres colònies 
abans de juliol 

Clorpirifòs
Pirimicarb

Clorpirifos: cal aplicar-lo mínim 
45 dies abans de la data de la 
collita. 
A l’estiu el parasitisme és elevat 
i efectiu

Zeuzera Confusió sexual En el cas de plantacions joves o 
atacs de l’any anterior 

Sistemes de confusió 
registrats 

Mètodes culturals a l’hivern per 
disminuir poblacions

Aranya roja Control biològic

Tractament químic

Presència Fitoseids

Actuacions amb  acaricides amb 
poblacions altes i absència de 
fitoseids

Abamectina 
Productes METI’s

Més del 70% de fulles ocupades 
d’aranya (1)

(1) Els criteris per a la presa de decisions dels tractaments de l’aranya roja es troben detallats en l’annex 4 de la Norma Tècnica per la Producció Integrada de Fruita de Llavor. 
Taula 2. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties del cultiu de la pomera en el període que va des de la floració fins a finals de juny.
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les amb taques, es podrien tenir danys causats 

pels conidis provinents d’aquestes. Per tant, 

seria desitjable que aquest tipus d’estratègia 

de producció es fes coordinadament entre els 

fructicultors i els tècnics de les diverses àrees 

de producció.

02 Descripció de la Guia Tècnica 
Fruit.Net

La Guia Tècnica que es proposa s’ha fet d’acord 

amb les Normes Tècniques de Producció Inte-

grada de fruiters de llavor quant a productes 

recomanats, nivells de tolerància en trampa, 

controls visuals i recolzament amb la fauna útil.

02.01 Període des de parada hivernal fins 

a la floració

És el millor moment per fer tractaments preven-

tius per evitar problemes d’alguns flagells durant 

la campanya i per a aconseguir un baix efecte 

sobre els artròpodes útils.

Es considera que els tractaments realitzats en 

aquest moment tenen un risc molt baix de deixar 

residus a la fruita. 

Les malalties a tractar en aquest període són el 

motejat i la cendrosa i les plagues a controlar 

són el poll de San José, els pugons grisos i els 

rosegadors de la pell. A la Taula 1 s’indiquen els 

procediments i productes a utilitzar.

02.02 Període des de floració fins al mes 

de juny

En aquest període és quan es produeix el màxim 

creixement vegetatiu dels arbres i la major sen-

sibilitat a les malalties i plagues. Cal considerar 

dos aspectes clau de l’època: el respecte a les 

abelles durant la floració dels arbres i la protec-

ció de les primeres poblacions dels insectes au-

xiliars. En aquest sentit, els productes a utilitzar 

seran els més selectius i els de menys impacte 

possible sobre la fauna útil. D’altra banda, en 

aquest període té lloc la primera generació de 

la majoria de les plagues, de manera que si es 

controlen satisfactòriament permetran reduir o 

evitar els tractaments més tardans i més propers 

a la collita. Durant aquest període els controls 

visuals de les plantacions i les revisions de les 

trampes de monitoring han de ser estrictes. El 

risc que els tractaments aplicats en aquest mo-

ment deixin residus a la fruita continua essent 

baix.

Les principals malalties a considerar són el mo-

tejat i la cendrosa. Les plagues més rellevants 

són els pugons grisos, la carpocapsa, la zeuze-

ra, l’aranya i la pandemis. A la Taula 2 s’indiquen 

els procediments i productes a utilitzar.

02.03 Període de finals de juny fins a la 

collita

Les plagues que caldrà tenir més en compte 

són la carpocapsa, la zeuzera, l’aranya roja i la 

mosca de la fruita. Les malalties i fisiopaties a 

considerar per a les varietats tardanes són les 

que tenen possibilitat de desenvolupar-se durant 

la conservació i les que poden afectar la pell o 

la polpa dels fruits. A la Taula 3 s’indiquen els 

procediments i productes a utilitzar.

Els tractaments efectuats en aquest període 

tenen més probabilitat de deixar residus a la 

fruita en el moment de la collita, per tant, cal 

evitar-los tant com es pugui. En cas que algun 

tractament sigui imprescindible, s’escolliran les 

matèries actives menys residuals i es tractarà 

amb suficient antelació a la collita per tal que no 

quedin residus als fruits. Per això, es proposa 

per a alguns productes allargar els dies que han 

de transcórrer entre tractament i collita per evitar 

residus. Aquest període orientatiu s’ha establert 

a partir dels resultats d’assaigs de residualitat 

dels productes realitzats durant 3 anys a l’IRTA-

Mas Badia (vegeu Annex).

02.04 Seguiment de les finques Fruit.Net

Es seguiran periòdicament les finques Fruit.Net 

per a realitzar observacions visuals de símpto-

mes de plagues i malalties, i els recomptes de 

les captures de les trampes de monitoreig. En 

aquestes avaluacions es tindran en compte les 

plagues clau del control sanitari de la pomera, 

el motejat i la carpocapsa. A més, es realitzaran 

un mínim de 3 avaluacions específiques, per 

comprovar l’eficàcia de l’estratègia proposada i 

detectar possibles desviacions del control (Taula 

4). Concretament s’efectuaran les avaluacions 

següents: 

1ª a finals de maig per determinar la 

presència de danys per motejat i pu-

gons. 

2ª a finals de juny-juliol per avaluar 

danys de carpocapsa, pugons i aranya. 

3ª durant entre els mesos d’agost a 

octubre, en precollita de les diverses 

varietats,  per establir els danys de mo-

tejat, carpocapsa, aranya i mosca i per 

a la presa de mostres per determinar 

la presència de residus en el moment 

de la collita.  

07

Foto 3. Poma Golden produida d’acord amb el programa 
Fruit.Net a Girona. Autor: M. Vilajeliu.

La Guia Tècnica Fruit.Net de 

producció de poma distingeix 

en tres èpoques per a l’ús dels 

productes fitosanitaris i el risc 

de residus a la fruita

1ª- Des de la parada hivernal 

fins a la floració

2ª- Des de la postfloració fins 

a finals de juny

3ª- Des del juliol fins a la 

collita

DT57.indd   7 02/12/13   11:15

177



DOSSIERN57

DOSSIERTÈCNIC

08

Malaltia o 
plaga

Estratègia Aspectes i Condicions Productes 
recomanats

Observacions

Carpocapsa Confusió sexual Tractament químic de reforç en cas de 
superar el llindar de tolerància (captures/
trampa/ setmana) de 5  en Combo o 1 
en Wageningen

Fenoxicarb 
Clorpirifòs
Tiacloprid
Metoxifenocida
Rynaxypyr
Indoxacarb
Virus de la granulosi

Important fer recompte dels 
danys causats per carpocapsa a 
finals de la primera generació

Aranya roja Control biològic

Tractament químic

Presència Fitoseids

Actuacions amb  acaricides en cas de 
poblacions altes i absència de fitoseids

Abamectina 
Productes METI’s

Més 70% de fulles ocupades 
d’aranya i menys 50% fulles 
amb fitoseids

Mosca de la fruita Captura massiva Instal·lació de 50 trampes/ha a l’inici de 
l’activitat

Lambdacialotrín 
Deltametrina

Insecticides de reforç en cas de 
superar 5 captures trampa i dia 
de la mitjana de 5 trampes

Grafolita Confusió sexual 
(facultatiu) 

Instal·lar els dispensadors d’acord amb 
el seu període de vida útil per cobrir fins 
a la collita 

Sistemes de confusió 
registrats 

Si hi ha antecedents de danys 
de l’any anterior i captures 
importants en trampes de 
monitoreig durant la primavera

Fongs que 
provoquen negreta

Tractament químic Les varietats tardanes si hi ha pluges 
i humitats altes a l’estiu, tractar 
preventivament a partir de mig agost 

Ditiocarbamats Preferentment s’utilitzarà el 
Mancozeb 

Malalties i 
fisiopaties de 
conservació

Bones pràctiques del 
procés de  collita. 
Neteja i desinfecció 
d’envasos i cambres

Per al cas de varietats del grup Gala i 
altres de curta conservació no s’aplicarà 
fungicides en pre i postcollita
Per a la resta de varietats utilitzar els 
tractaments postcollita habituals

Valorar el temps de conservació 
previst i el potencial de risc, 
abans de decidir el tractament 
postcollita

Taula 3. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de la pomera en el període que va des de finals de juny fins a collita.

Malaltia o 
plaga

Moment Controls i avaluacions (*) Llindars intervenció

Motejat 1, 3 100 brots/ha i 500 fruits/ha 
En el moment 3 només s’avaluarà la presencia 
de malaltia en fruits 

2% de brots amb fulles afectades

Oïdi 1, 2 Observació visual Presència de símptomes

Pugó gris 1 Observació visual Presència

Pugó verd 2 Observació visual Risc d’embrutir-se la fruita per melassa 

Pugó llanós 1, 2 Presència de símptomes Risc d’embrutir-se la fruita per melassa

Carpocapsa i 
Grafolita

1, 2, 3 500 fruits/ha al final de les generacions i precollita  1% de fruits afectats

Mosca de la fruita 2, 3 500 fruits/ha Presència i/o 5 captures per trampa i dia 
(mitjana de 5 trampes)

Zeuzera 2, 3 Observació visual Presència de símptomes en brots  

Aranya roja 2,3 50 fulles/ha Més del 70% de fulles ocupades d’aranya i menys del 50% 
de fulles amb fitoseids

Pandemis 1, 2, 3 500 fruits/ha Presència de símptomes

Fongs que 
provoquen 
negreta

3 500 fruits/ha Presència de símptomes

Taula 4. Avaluacions específiques per valorar l’eficàcia de l’estratègia i detectar desviacions del control de les malalties i les plagues a camp.
(*) Cal incrementar les mostres en 10 brots i 100 fruits per hectàrea addicional. 
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01 Introducció

Per al bon funcionament i la coordinació del 

treball es va crear un grup de treball constituït 

pels tècnics de les empreses participants (Coo-

perativa Girona Fruits; Costa Brava Fructicultors, 

SL; Fructícola Empordà, SL; ADV Fluvià, Farbos, 

SCL), de l’IRTA-Mas Badia i del Servei de Sanitat 

Vegetal del DAAM de la Generalitat de Catalu-

nya, que va elaborar i executar el programa Fruit.

Net en poma i va fer les avaluacions periòdiques 

de camp per a la seva validació. Els agricultors 

col·laboradors es varen comprometre a realit-

zar els tractaments en els moments i amb els 

productes que els seus tècnics determinessin.

El finançament del projecte durant els primers 

anys va anar a càrrec de les pròpies empreses 

i del DAAM amb els ajuts a les ADV i del Pla 

Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Ac-

tualment, està cofinançat pel DAAM, l’IRTA i el 

sector fructícola. 

02 Característiques de les planta-
cions 

L’execució de l’estratègia va consistir a apli-

car les tècniques de control de les plagues i 

malalties del Programa Fruit.Net i comparar els 

resultats aconseguits amb els que s’obtingueren 

en finques de maneig convencional (anomena-

des finques Estàndard), quant al nombre de 

tractaments realitzats, al grau de control de les 

malalties i les plagues i als nivells de residus de 

fitosanitaris detectats en la collita. 

L’estratègia de control de les plagues i les ma-

lalties en les plantacions Fruit.Net s’esquema-

titza a la Figura 1 i està àmpliament exposada 

a les Taules 1, 2 i 3 del capítol dedicat a la Guia 

Tècnica Fruit.Net per a la producció de pomes. 

Els trets diferencials del mètode es fonamenten 

en la utilització del model RIMpro per a establir 

els tractaments per al control del motejat, l’ús 

del mètode de confusió sexual per al control 

de carpocapsa i zeuzera, el foment del control 

biològic de l’aranya roja i els pugons, i en evitar 

l’ús de fitosanitaris en el període previ a la collita.

En les plantacions Estàndard es va seguir l’es-

tratègia de control convencional de la zona. Els 

punts més remarcables eren emprar el model 

predictiu de Mill’s per establir els tractaments per 

al control del motejat i el control químic exclusiu 

per la carpocapsa i la resta de plagues. L’ús dels 

tractaments fungicides en precollita i el respecte 

del termini de seguretat dels productes aplicats 

en l’etapa final abans de la collita. 

Als dos tipus de plantacions es van instal·lar 

trampes de feromona per al seguiment setmanal 

de captures de carpocapsa, pandemis, zeuzera 

i mosca de la fruita. 

El nombre de plantacions participants en el pro-

jecte i la superfície total de les finques Fruit.Net 

i Estàndard va variar al llarg dels tres anys i es 

mostra a la Taula 5. Les plantacions estaven 

09

Figura 1. Esquema de l’estratègia de defensa utilitzada en les plantacions Fruit.Net. Els colors delimiten els períodes de risc de 
residus a la fruita i de l’ús de fitosanitaris. La zona vermella, la més propera a la collita, és en la que cal evitar els tractaments per tal 
de minimitzar la presència de residus.  

Any Fruit.Net

Nre. finques Superfície 
(ha)

2009 14 27,6

2010 12 21,9

2011 21 49,4

Any Estàndard

Nre. finques Superfície 
(ha)

2009 6 13,5

2010 6 13,5

2011 9 17,7

Taula 5. Nombre de plantacions de l’estratègia Fruit.Net i de 
l’Estàndard, així com les superfície totals (2009-11).

reSulTaTS de l’aplicació 
de la Guia Tècnica Fruit.net 
per a la producció de poma
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Malaltia o 
plaga

Estratègia Aspectes i Condicions Productes 
recomanats

Observacions

Carpocapsa Confusió sexual Tractament químic de reforç en cas de 
superar el llindar de tolerància (captures/
trampa/ setmana) de 5  en Combo o 1 
en Wageningen

Fenoxicarb 
Clorpirifòs
Tiacloprid
Metoxifenocida
Rynaxypyr
Indoxacarb
Virus de la granulosi

Important fer recompte dels 
danys causats per carpocapsa a 
finals de la primera generació

Aranya roja Control biològic

Tractament químic

Presència Fitoseids

Actuacions amb  acaricides en cas de 
poblacions altes i absència de fitoseids

Abamectina 
Productes METI’s

Més 70% de fulles ocupades 
d’aranya i menys 50% fulles 
amb fitoseids

Mosca de la fruita Captura massiva Instal·lació de 50 trampes/ha a l’inici de 
l’activitat

Lambdacialotrín 
Deltametrina

Insecticides de reforç en cas de 
superar 5 captures trampa i dia 
de la mitjana de 5 trampes

Grafolita Confusió sexual 
(facultatiu) 

Instal·lar els dispensadors d’acord amb 
el seu període de vida útil per cobrir fins 
a la collita 

Sistemes de confusió 
registrats 

Si hi ha antecedents de danys 
de l’any anterior i captures 
importants en trampes de 
monitoreig durant la primavera

Fongs que 
provoquen negreta

Tractament químic Les varietats tardanes si hi ha pluges 
i humitats altes a l’estiu, tractar 
preventivament a partir de mig agost 

Ditiocarbamats Preferentment s’utilitzarà el 
Mancozeb 

Malalties i 
fisiopaties de 
conservació

Bones pràctiques del 
procés de  collita. 
Neteja i desinfecció 
d’envasos i cambres

Per al cas de varietats del grup Gala i 
altres de curta conservació no s’aplicarà 
fungicides en pre i postcollita
Per a la resta de varietats utilitzar els 
tractaments postcollita habituals

Valorar el temps de conservació 
previst i el potencial de risc, 
abans de decidir el tractament 
postcollita

Taula 3. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de la pomera en el període que va des de finals de juny fins a collita.

Malaltia o 
plaga

Moment Controls i avaluacions (*) Llindars intervenció

Motejat 1, 3 100 brots/ha i 500 fruits/ha 
En el moment 3 només s’avaluarà la presencia 
de malaltia en fruits 

2% de brots amb fulles afectades

Oïdi 1, 2 Observació visual Presència de símptomes

Pugó gris 1 Observació visual Presència

Pugó verd 2 Observació visual Risc d’embrutir-se la fruita per melassa 

Pugó llanós 1, 2 Presència de símptomes Risc d’embrutir-se la fruita per melassa

Carpocapsa i 
Grafolita

1, 2, 3 500 fruits/ha al final de les generacions i precollita  1% de fruits afectats

Mosca de la fruita 2, 3 500 fruits/ha Presència i/o 5 captures per trampa i dia 
(mitjana de 5 trampes)

Zeuzera 2, 3 Observació visual Presència de símptomes en brots  

Aranya roja 2,3 50 fulles/ha Més del 70% de fulles ocupades d’aranya i menys del 50% 
de fulles amb fitoseids

Pandemis 1, 2, 3 500 fruits/ha Presència de símptomes

Fongs que 
provoquen 
negreta

3 500 fruits/ha Presència de símptomes

Taula 4. Avaluacions específiques per valorar l’eficàcia de l’estratègia i detectar desviacions del control de les malalties i les plagues a camp.
(*) Cal incrementar les mostres en 10 brots i 100 fruits per hectàrea addicional. 
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01 Introducció

Per al bon funcionament i la coordinació del 

treball es va crear un grup de treball constituït 

pels tècnics de les empreses participants (Coo-

perativa Girona Fruits; Costa Brava Fructicultors, 

SL; Fructícola Empordà, SL; ADV Fluvià, Farbos, 

SCL), de l’IRTA-Mas Badia i del Servei de Sanitat 

Vegetal del DAAM de la Generalitat de Catalu-

nya, que va elaborar i executar el programa Fruit.

Net en poma i va fer les avaluacions periòdiques 

de camp per a la seva validació. Els agricultors 

col·laboradors es varen comprometre a realit-

zar els tractaments en els moments i amb els 

productes que els seus tècnics determinessin.

El finançament del projecte durant els primers 

anys va anar a càrrec de les pròpies empreses 

i del DAAM amb els ajuts a les ADV i del Pla 

Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Ac-

tualment, està cofinançat pel DAAM, l’IRTA i el 

sector fructícola. 

02 Característiques de les planta-
cions 

L’execució de l’estratègia va consistir a apli-

car les tècniques de control de les plagues i 

malalties del Programa Fruit.Net i comparar els 

resultats aconseguits amb els que s’obtingueren 

en finques de maneig convencional (anomena-

des finques Estàndard), quant al nombre de 

tractaments realitzats, al grau de control de les 

malalties i les plagues i als nivells de residus de 

fitosanitaris detectats en la collita. 

L’estratègia de control de les plagues i les ma-

lalties en les plantacions Fruit.Net s’esquema-

titza a la Figura 1 i està àmpliament exposada 

a les Taules 1, 2 i 3 del capítol dedicat a la Guia 

Tècnica Fruit.Net per a la producció de pomes. 

Els trets diferencials del mètode es fonamenten 

en la utilització del model RIMpro per a establir 

els tractaments per al control del motejat, l’ús 

del mètode de confusió sexual per al control 

de carpocapsa i zeuzera, el foment del control 

biològic de l’aranya roja i els pugons, i en evitar 

l’ús de fitosanitaris en el període previ a la collita.

En les plantacions Estàndard es va seguir l’es-

tratègia de control convencional de la zona. Els 

punts més remarcables eren emprar el model 

predictiu de Mill’s per establir els tractaments per 

al control del motejat i el control químic exclusiu 

per la carpocapsa i la resta de plagues. L’ús dels 

tractaments fungicides en precollita i el respecte 

del termini de seguretat dels productes aplicats 

en l’etapa final abans de la collita. 

Als dos tipus de plantacions es van instal·lar 

trampes de feromona per al seguiment setmanal 

de captures de carpocapsa, pandemis, zeuzera 

i mosca de la fruita. 

El nombre de plantacions participants en el pro-

jecte i la superfície total de les finques Fruit.Net 

i Estàndard va variar al llarg dels tres anys i es 

mostra a la Taula 5. Les plantacions estaven 
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Figura 1. Esquema de l’estratègia de defensa utilitzada en les plantacions Fruit.Net. Els colors delimiten els períodes de risc de 
residus a la fruita i de l’ús de fitosanitaris. La zona vermella, la més propera a la collita, és en la que cal evitar els tractaments per tal 
de minimitzar la presència de residus.  

Any Fruit.Net

Nre. finques Superfície 
(ha)

2009 14 27,6

2010 12 21,9

2011 21 49,4

Any Estàndard

Nre. finques Superfície 
(ha)

2009 6 13,5

2010 6 13,5

2011 9 17,7

Taula 5. Nombre de plantacions de l’estratègia Fruit.Net i de 
l’Estàndard, així com les superfície totals (2009-11).

reSulTaTS de l’aplicació 
de la Guia Tècnica Fruit.net 
per a la producció de poma
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ubicades a les zones de producció de l’Alt Em-

pordà i Baix Empordà.

Els primers anys es van incloure les varietats 

més cultivades i de collita més primerenca (Gala, 

Golden i Vermelles), en l’últim any s’introduïren 

les varietats més tardanes (Fuji, Granny Smith 

i Pink Lady). Les superfície de cada grup  es 

mostren a la Taula 6.  

03 Seguiment i avaluació de camp

Les plantacions del projecte es van revisar periò-

dicament per observacions visuals i per recomp-

tes de les captures de les trampes de monitoreig. 

Es van realitzar un mínim de 3 avaluacions espe-

cífiques per any d’acord amb les indicacions de 

la Taula 4, per comprovar l’eficàcia de l’estratègia 

i detectar possibles desviacions. Concretament, 

s’efectuaren  avaluacions a  finals de maig, juliol 

i durant els mesos compresos entre agost i octu-

bre conforme les varietats s’apropaven a la collita. 

En aquest darrer control es van agafar mostres 

per determinar la presència de residus a la fruita.

04 Control de malalties

04.01 Evaluació de les malalties durant el 

cicle productiu

La malaltia principal que afecta les pomeres en el 

període vegetatiu és el motejat o clivellat (Venturia 

inaequalis), de manera que el seu control esdevé 

clau i constitueix l’eix de l’estratègia de defensa 

de les malalties. El període de receptivitat de les 

varietats més primerenques, estadi vegetatiu C3 

de Fleckinger, es va iniciar entre els dies 15 i 20 

de març per les varietats Granny Smith i les del 

grup Gala en els tres anys. Es va detectar pre-

sència d’ascòspores de V. inaequalis en l’aire, 

mitjançant el captospores Burkard, entre els dies 

23/3 i el 6/6 a l’any 2009, del 21/3 al 11/6 l’any 

2010 i del 12/3 al 31/5 l’any 2011 (Figura 2, 3 i 4).

Varietat per grups 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha)

Fruit.Net Estàndard Fruit.Net Estàndard Fruit.Net Estàndard

Red Delicious 7,3 7,0 5,6 7,0 4,6 3,9

Gala 14,4 1,0 12,4 1,0 20,9

Granny Smith - - - - 1,3 2,0

Golden 4,8 6,5 3,9 5,5 20,1 11,8

Fuji - - - - 1,8 -

Pink Lady - - - - 0,7 -

Taula 6. Superfície de les varietats de les finques Fruit.Net i Estàndard participants en el programa (2009 a 2011).

Figura 2. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el model 
RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2009). Dades facilitades per l’INTEA (Institut de Tecnologia Agroalimentària) de la UdG. 
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En els tres anys considerats es va comprovar 

una bona coincidència dels dies de captures 

mitjançant l’aparell Burkard amb les prediccions 

d’emissions d’ascòspores donades pel model 

predictiu RIMpro. Tot i això, les prediccions 

sobre la intensitat d’emissió d’ascòspores no 

sempre coincidiren amb les registrades pel cap-

tospores; el model va estimar emissions més 

importants a principis del període i menors al 

final d’aquest, especialment en l’any 2010 (Fi-

gura 2, 3 i 4). 

L’oïdi (Podosphaera leucotricha) és la segona 

malaltia en importància a la zona, el seu control 

es fonamenta en tractaments preventius que, al 

dia d’avui, no poden ser guiats per cap model 

predictiu adaptat al cultiu. El període de recepti-

vitat del cultiu s’inica a la brotació i cal mantenir 

protegits els teixits nous fins al mes de juny. 

04.02 Tractaments realitzats per al control 

de les malalties

El número de tractaments fungicides realitzats 

durant el període de risc del motejat i l’oïdi va 

variar en funció de l’any i de les plantacions. Les 

plantacions Fruit.Net, reberen menys aplicacions 

que les Estàndard, particularment en la fase de 

precollita. El número mitjà de fungicides de les 

plantacions Fruit.Net en funció de l’any, va oscil-

lar entre 12,8 i 17,5, mentre que a les Estàndard 

va variar de 19,4 a 20,7 (Taula 7). 

Els fungicides majoritàriament utilitzats per al 

control del motejat foren els preventius d’ac-

ció per contacte (Captan, TMTD i Metiram). Els 

fungicides sistèmics o penetrants només s’uti-

litzaren quan les condicions meteorològiques 

de pluja o vent impediren tractar amb preven-

tius immediatament després de complir-se les 

condicions d’infecció, o bé, si s’havia detectat 

la presència de símptomes a les fulles durant 

les avaluacions de camp. En aquests casos les 

aplicacions es realitzaren addicionant al fungi-

cida sistèmic un de contacte d’acord amb les 

indicacions del FRAC (Fungicide Resistance Ac-

tion Committee). Per al control de l’oïdi s’utilitzà 

principalment sofre de forma preventiva i, en 

algunes plantacions, fungicides sistèmics pel 

seu efecte simultani contra motejat.

04.03 Incidència de les malalties

En algunes de les plantacions s’apreciaren símp-

tomes de motejat en fulles al final del període 

de contaminacions primàries, amb percentatges 

de danys a les  parcel·les Fruit.Net semblant 

als de les Estàndard. L’any 2011 hi va haver 

un nombre elevat de finques amb pocs danys 

de motejat i només una plantació Fruit.Net va 

superar el llindar de l’1% (Taula 8). Els danys 

de motejat en fruits avaluats en precollita foren 

baixos en la majoria de les plantacions de les 

dues estratègies de defensa (Figura 5). 

Les altres malalties que poden afectar, en ve-

getació, les pomeres tenen menor importància. 

L’oïdi o cendrosa (Podosphaera leucotricha) pot 

arribar a ser una malura important en les varietats 

sensibles; tot i això, els tractaments preventius 

amb sofre, que s’inclouen a l’estratègia de pro-

ducció Fruit.Net, van ser suficients per controlar 

aquest fong.

L’estratègia de control de malalties aplicada a 

les plantacions Fruit.Net va oferir un control si-

Figura 3. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el 
model RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2010). Dades facilitades per l’INTEA de la UdG.

Foto 4. Trampa tipus Delta pel ‘monitoring’ de carpocapsa 
Cydia pommonella. Autor: M. Vilajeliu.
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ubicades a les zones de producció de l’Alt Em-

pordà i Baix Empordà.

Els primers anys es van incloure les varietats 

més cultivades i de collita més primerenca (Gala, 

Golden i Vermelles), en l’últim any s’introduïren 

les varietats més tardanes (Fuji, Granny Smith 

i Pink Lady). Les superfície de cada grup  es 

mostren a la Taula 6.  

03 Seguiment i avaluació de camp

Les plantacions del projecte es van revisar periò-

dicament per observacions visuals i per recomp-

tes de les captures de les trampes de monitoreig. 

Es van realitzar un mínim de 3 avaluacions espe-

cífiques per any d’acord amb les indicacions de 

la Taula 4, per comprovar l’eficàcia de l’estratègia 

i detectar possibles desviacions. Concretament, 

s’efectuaren  avaluacions a  finals de maig, juliol 

i durant els mesos compresos entre agost i octu-

bre conforme les varietats s’apropaven a la collita. 

En aquest darrer control es van agafar mostres 

per determinar la presència de residus a la fruita.

04 Control de malalties

04.01 Evaluació de les malalties durant el 

cicle productiu

La malaltia principal que afecta les pomeres en el 

període vegetatiu és el motejat o clivellat (Venturia 

inaequalis), de manera que el seu control esdevé 

clau i constitueix l’eix de l’estratègia de defensa 

de les malalties. El període de receptivitat de les 

varietats més primerenques, estadi vegetatiu C3 

de Fleckinger, es va iniciar entre els dies 15 i 20 

de març per les varietats Granny Smith i les del 

grup Gala en els tres anys. Es va detectar pre-

sència d’ascòspores de V. inaequalis en l’aire, 

mitjançant el captospores Burkard, entre els dies 

23/3 i el 6/6 a l’any 2009, del 21/3 al 11/6 l’any 

2010 i del 12/3 al 31/5 l’any 2011 (Figura 2, 3 i 4).

Varietat per grups 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha)

Fruit.Net Estàndard Fruit.Net Estàndard Fruit.Net Estàndard

Red Delicious 7,3 7,0 5,6 7,0 4,6 3,9

Gala 14,4 1,0 12,4 1,0 20,9

Granny Smith - - - - 1,3 2,0

Golden 4,8 6,5 3,9 5,5 20,1 11,8

Fuji - - - - 1,8 -

Pink Lady - - - - 0,7 -

Taula 6. Superfície de les varietats de les finques Fruit.Net i Estàndard participants en el programa (2009 a 2011).

Figura 2. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el model 
RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2009). Dades facilitades per l’INTEA (Institut de Tecnologia Agroalimentària) de la UdG. 
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En els tres anys considerats es va comprovar 

una bona coincidència dels dies de captures 

mitjançant l’aparell Burkard amb les prediccions 

d’emissions d’ascòspores donades pel model 

predictiu RIMpro. Tot i això, les prediccions 

sobre la intensitat d’emissió d’ascòspores no 

sempre coincidiren amb les registrades pel cap-

tospores; el model va estimar emissions més 

importants a principis del període i menors al 

final d’aquest, especialment en l’any 2010 (Fi-

gura 2, 3 i 4). 

L’oïdi (Podosphaera leucotricha) és la segona 

malaltia en importància a la zona, el seu control 

es fonamenta en tractaments preventius que, al 

dia d’avui, no poden ser guiats per cap model 

predictiu adaptat al cultiu. El període de recepti-

vitat del cultiu s’inica a la brotació i cal mantenir 

protegits els teixits nous fins al mes de juny. 

04.02 Tractaments realitzats per al control 

de les malalties

El número de tractaments fungicides realitzats 

durant el període de risc del motejat i l’oïdi va 

variar en funció de l’any i de les plantacions. Les 

plantacions Fruit.Net, reberen menys aplicacions 

que les Estàndard, particularment en la fase de 

precollita. El número mitjà de fungicides de les 

plantacions Fruit.Net en funció de l’any, va oscil-

lar entre 12,8 i 17,5, mentre que a les Estàndard 

va variar de 19,4 a 20,7 (Taula 7). 

Els fungicides majoritàriament utilitzats per al 

control del motejat foren els preventius d’ac-

ció per contacte (Captan, TMTD i Metiram). Els 

fungicides sistèmics o penetrants només s’uti-

litzaren quan les condicions meteorològiques 

de pluja o vent impediren tractar amb preven-

tius immediatament després de complir-se les 

condicions d’infecció, o bé, si s’havia detectat 

la presència de símptomes a les fulles durant 

les avaluacions de camp. En aquests casos les 

aplicacions es realitzaren addicionant al fungi-

cida sistèmic un de contacte d’acord amb les 

indicacions del FRAC (Fungicide Resistance Ac-

tion Committee). Per al control de l’oïdi s’utilitzà 

principalment sofre de forma preventiva i, en 

algunes plantacions, fungicides sistèmics pel 

seu efecte simultani contra motejat.

04.03 Incidència de les malalties

En algunes de les plantacions s’apreciaren símp-

tomes de motejat en fulles al final del període 

de contaminacions primàries, amb percentatges 

de danys a les  parcel·les Fruit.Net semblant 

als de les Estàndard. L’any 2011 hi va haver 

un nombre elevat de finques amb pocs danys 

de motejat i només una plantació Fruit.Net va 

superar el llindar de l’1% (Taula 8). Els danys 

de motejat en fruits avaluats en precollita foren 

baixos en la majoria de les plantacions de les 

dues estratègies de defensa (Figura 5). 

Les altres malalties que poden afectar, en ve-

getació, les pomeres tenen menor importància. 

L’oïdi o cendrosa (Podosphaera leucotricha) pot 

arribar a ser una malura important en les varietats 

sensibles; tot i això, els tractaments preventius 

amb sofre, que s’inclouen a l’estratègia de pro-

ducció Fruit.Net, van ser suficients per controlar 

aquest fong.

L’estratègia de control de malalties aplicada a 

les plantacions Fruit.Net va oferir un control si-

Figura 3. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el 
model RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2010). Dades facilitades per l’INTEA de la UdG.

Foto 4. Trampa tipus Delta pel ‘monitoring’ de carpocapsa 
Cydia pommonella. Autor: M. Vilajeliu.
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milar de motejat al de les Estàndard, amb una 

reducció del nombre de fungicides del 25,5% 

l’any 2009, del 38,1% l’any 2010 i del 10,0% 

l’any 2011 (Taula 12). 

05 Control de les plagues

05.01 Situació de les plagues al llarg del 

cicle productiu 

La plaga més important que afecta el cultiu de 

la pomera en el període vegetatiu és el corc o 

carpocapsa (Cydia pomonella), de manera que 

el seu control esdevé clau i constitueix l’eix de 

l’estratègia de defensa de les plagues.

a) Carpocapsa

Les captures d’adults en trampes de monitoreig 

amb càpsules convencionals d’atraients feromo-

nals (Wageningen) en les plantacions d’ambdós 

tipus de defensa (Fruit.Net/Estàndard) foren bai-

xes els tres anys (Taula 9). La majoria de les 

plantacions presentaren valors acumulats de 

captures inferiors a 10 individus en tota la tem-

porada. Les captures més elevades (més de 30 

individus) només s’observaren en les plantacions 

Estàndard durant els anys 2010 i 2011. 

Les plantacions Fruit.Net es varen equipar, a 

més a més, amb càpsules amb atraient fero-

monal i alimentici (Combo). El nivell de captures 

observades amb càpsules de doble atraient en 

les parcel·les de confusió foren semblants a les 

obtingudes amb càpsula de feromona conven-

cional, excepte l’any 2011 en què foren més 

elevades (Taula 10).

Els percentatges de fruits afectats per carpocap-

sa foren baixos i similars en els dos sistemes de 

defensa (Figura 6). En el període 2009-11, entre 

el 5 i el 17 % de les plantacions Fruit.Net varen 

Figura 4. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el 
model RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2011). Dades facilitades per l’INTEA de la UdG. (No es disposa de dades del 
captospores Burkard durant el període del 19 al 27/4. 

Any Estratègia Nombre de tractaments fungicides 

Fins a la floració Des de la floració fins 
a finals de juny

Des del juliol fins a 
la collita

TOTAL

2009 Fruit.Net   6,1 6,9 2,2 15,2

Estàndard   7,8 8,5 4,1 20,4

2010 Fruit.Net   7,8 3,7 1,3 12,8

Estàndard 11,0 5,8 3,9 20,7

2011 Fruit.Net 11,2 5,3 1,0 17,4

Estàndard 10,8 6,4 1,9 19,1

Taula 7. Nombre mitjà de tractaments fungicides aplicats a les plantacions Fruit.Net i Estàndard en els tres períodes considerats del cicle vegetatiu de les pomeres.
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tenir danys superiors a l’1 % dels fruits en el 

moment de la collita, i el 17 % de les plantacions 

Estàndard varen tenir danys en dos dels tres. 

Els fruits afectats es localitzaren, en major grau, 

a la perifèria de les plantacions. 

b) Pugó

Considerant el conjunt de plantacions, la pre-

sència d’altres plagues i el grau de control ob-

tingut d’aquestes fou semblant en ambdues es-

tratègies. En la Figura 7 s’indica el percentatge 

de finques de cada estratègia que presentaven 

símptomes de les diverses espècies de pugó en 

el moment d’efectuar l’avaluació de precollita.

S’aprecia que el pugó llanós va ser present en 

un percentatge semblant de finques Fruit.Net i 

Estàndard l’any 2009, mentre que en els anys 

següents només es trobà en finques Fruit.Net. 

El major nombre d’insecticides aplicats en les 

finques Estàndard explica que, en aquestes, el 

grau d’afectació per aquest paràsit fos menor. 

En les avaluacions de camp de tots els anys, 

es detectaren, tot i la utilització d’insecticides 

en pre i postfloració, símptomes de pugó gris 

en brots i fruits en la majoria de les plantacions 

dels dos sistemes de defensa i dels anys, sense 

que arribessin a afectar la producció. La pèrdua 

creixent d’eficàcia dels aficides comuns en els 

últims anys és un fet constatat i els productes 

recomanables per al control d’aquesta plaga són 

molt limitats. Per altra part, la presència de pugó 

verd en les finques fou més variable, que les es-

pècies precedents, entre estratègies i anys. El fet 

que aquesta espècie tingui el període d’activitat 

més important a l’estiu i no ataqui directament 

els fruits, permet la presència de colònies so-

bre brots en creixement, el qual atrau els seus 

enemics naturals i facilita una regulació natural 

important d’aquesta plaga.

Taula 8. Categorització del dany per motejat en fulles al final del període d’infeccions primàries (maig-juny). 

Any Estratègia Distribució de les plantacions (en %) segons el dany observat per motejat en fulles  

0 % entre 0  i 1 % entre 1  i 10 %

2009 Fruit.Net 21 50 29

Estàndard 33 33 33

2010 Fruit.Net 25 42 33

Estàndard 33 33 33

2011 Fruit.Net 28 67 5

Estàndard 67 33 0

Figura 5. Percentatge de finques per categoria de danys de motejat en fruits, avaluats en precollita en les dues estratègies, Fruit.Net 
i Estàndard, en els 3 anys d’assaig a Girona (2009-11).

Captures 
totals

% Plantacions Fruit.Net % Plantacions Estàndard

2009 2010 2011 2009 2010 2011

0    7,1    0,0 50,0 83,3 33,3 11,1

d’ 1 a 9 85,8 66,7 50,0 16,7 50,0 66,7

de 10 a 30   7,1 33,3 0,0  0,0   0,0 11,1

més de 30   0,0   0,0 0,0  0,0 16,7 11,1

Taula 9. Distribució de les plantacions Fruit.Net i Estàndard  en funció del nivell de captures anuals de carpocapsa en les trampes de 
monitoreig convencional equipades amb càpsules de feromona (Wageningen).

Captures totals % Plantacions Fruit.Net

2009 2010 2011

0 15,4 0,0 30,0

d’ 1 a 9 76,9 75,0 44,4

de 10 a 30 7,7 25,0 15,0

més de 30 0,0 0,0 5,6

Taula 10. Distribució de les plantacions Fruit.Net en funció del nivell de captures anuals de carpocapsa en les trampes de monitoreig 
amb càpsula feromonal i alimenticia (Combo) .
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milar de motejat al de les Estàndard, amb una 

reducció del nombre de fungicides del 25,5% 

l’any 2009, del 38,1% l’any 2010 i del 10,0% 

l’any 2011 (Taula 12). 

05 Control de les plagues

05.01 Situació de les plagues al llarg del 

cicle productiu 

La plaga més important que afecta el cultiu de 

la pomera en el període vegetatiu és el corc o 

carpocapsa (Cydia pomonella), de manera que 

el seu control esdevé clau i constitueix l’eix de 

l’estratègia de defensa de les plagues.

a) Carpocapsa

Les captures d’adults en trampes de monitoreig 

amb càpsules convencionals d’atraients feromo-

nals (Wageningen) en les plantacions d’ambdós 

tipus de defensa (Fruit.Net/Estàndard) foren bai-

xes els tres anys (Taula 9). La majoria de les 

plantacions presentaren valors acumulats de 

captures inferiors a 10 individus en tota la tem-

porada. Les captures més elevades (més de 30 

individus) només s’observaren en les plantacions 

Estàndard durant els anys 2010 i 2011. 

Les plantacions Fruit.Net es varen equipar, a 

més a més, amb càpsules amb atraient fero-

monal i alimentici (Combo). El nivell de captures 

observades amb càpsules de doble atraient en 

les parcel·les de confusió foren semblants a les 

obtingudes amb càpsula de feromona conven-

cional, excepte l’any 2011 en què foren més 

elevades (Taula 10).

Els percentatges de fruits afectats per carpocap-

sa foren baixos i similars en els dos sistemes de 

defensa (Figura 6). En el període 2009-11, entre 

el 5 i el 17 % de les plantacions Fruit.Net varen 

Figura 4. Emissions diàries d’ascòspores registrades amb el captaespores Burkard, percentatges d’espores alliberades segons el 
model RIMpro i règim de precipitacions primaverals (2011). Dades facilitades per l’INTEA de la UdG. (No es disposa de dades del 
captospores Burkard durant el període del 19 al 27/4. 

Any Estratègia Nombre de tractaments fungicides 

Fins a la floració Des de la floració fins 
a finals de juny

Des del juliol fins a 
la collita

TOTAL

2009 Fruit.Net   6,1 6,9 2,2 15,2

Estàndard   7,8 8,5 4,1 20,4

2010 Fruit.Net   7,8 3,7 1,3 12,8

Estàndard 11,0 5,8 3,9 20,7

2011 Fruit.Net 11,2 5,3 1,0 17,4

Estàndard 10,8 6,4 1,9 19,1

Taula 7. Nombre mitjà de tractaments fungicides aplicats a les plantacions Fruit.Net i Estàndard en els tres períodes considerats del cicle vegetatiu de les pomeres.
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tenir danys superiors a l’1 % dels fruits en el 

moment de la collita, i el 17 % de les plantacions 

Estàndard varen tenir danys en dos dels tres. 

Els fruits afectats es localitzaren, en major grau, 

a la perifèria de les plantacions. 

b) Pugó

Considerant el conjunt de plantacions, la pre-

sència d’altres plagues i el grau de control ob-

tingut d’aquestes fou semblant en ambdues es-

tratègies. En la Figura 7 s’indica el percentatge 

de finques de cada estratègia que presentaven 

símptomes de les diverses espècies de pugó en 

el moment d’efectuar l’avaluació de precollita.

S’aprecia que el pugó llanós va ser present en 

un percentatge semblant de finques Fruit.Net i 

Estàndard l’any 2009, mentre que en els anys 

següents només es trobà en finques Fruit.Net. 

El major nombre d’insecticides aplicats en les 

finques Estàndard explica que, en aquestes, el 

grau d’afectació per aquest paràsit fos menor. 

En les avaluacions de camp de tots els anys, 

es detectaren, tot i la utilització d’insecticides 

en pre i postfloració, símptomes de pugó gris 

en brots i fruits en la majoria de les plantacions 

dels dos sistemes de defensa i dels anys, sense 

que arribessin a afectar la producció. La pèrdua 

creixent d’eficàcia dels aficides comuns en els 

últims anys és un fet constatat i els productes 

recomanables per al control d’aquesta plaga són 

molt limitats. Per altra part, la presència de pugó 

verd en les finques fou més variable, que les es-

pècies precedents, entre estratègies i anys. El fet 

que aquesta espècie tingui el període d’activitat 

més important a l’estiu i no ataqui directament 

els fruits, permet la presència de colònies so-

bre brots en creixement, el qual atrau els seus 

enemics naturals i facilita una regulació natural 

important d’aquesta plaga.

Taula 8. Categorització del dany per motejat en fulles al final del període d’infeccions primàries (maig-juny). 

Any Estratègia Distribució de les plantacions (en %) segons el dany observat per motejat en fulles  

0 % entre 0  i 1 % entre 1  i 10 %

2009 Fruit.Net 21 50 29

Estàndard 33 33 33

2010 Fruit.Net 25 42 33

Estàndard 33 33 33

2011 Fruit.Net 28 67 5

Estàndard 67 33 0

Figura 5. Percentatge de finques per categoria de danys de motejat en fruits, avaluats en precollita en les dues estratègies, Fruit.Net 
i Estàndard, en els 3 anys d’assaig a Girona (2009-11).

Captures 
totals

% Plantacions Fruit.Net % Plantacions Estàndard

2009 2010 2011 2009 2010 2011

0    7,1    0,0 50,0 83,3 33,3 11,1

d’ 1 a 9 85,8 66,7 50,0 16,7 50,0 66,7

de 10 a 30   7,1 33,3 0,0  0,0   0,0 11,1

més de 30   0,0   0,0 0,0  0,0 16,7 11,1

Taula 9. Distribució de les plantacions Fruit.Net i Estàndard  en funció del nivell de captures anuals de carpocapsa en les trampes de 
monitoreig convencional equipades amb càpsules de feromona (Wageningen).

Captures totals % Plantacions Fruit.Net

2009 2010 2011

0 15,4 0,0 30,0

d’ 1 a 9 76,9 75,0 44,4

de 10 a 30 7,7 25,0 15,0

més de 30 0,0 0,0 5,6

Taula 10. Distribució de les plantacions Fruit.Net en funció del nivell de captures anuals de carpocapsa en les trampes de monitoreig 
amb càpsula feromonal i alimenticia (Combo) .
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c) Aranya roja

L’activitat de l’aranya roja en el període conside-

rat ha estat, en general, baixa i decreixent en el 

temps. La majoria de finques van haver de ser 

tractades l’any 2009, però les poblacions foren 

més baixes els dos anys següents, motiu pel qual 

només es va fer una aplicació acaricida a l’estiu 

en una de les plantacions Estàndard. En la Figu-

ra 8 s’indica el percentatge de finques de cada 

sistema de defensa que presentaven nivells molt 

baixos d’aranya roja i el percentatge de finques 

amb nivells elevats dels seus depredadors més 

importants, en el moment d’efectuar l’avaluació 

de precollita. S’observa que, tot i la variabilitat 

entre anys, hi ha cert paral·lelisme entre ambdues 

metodologies de defensa els anys 2009 i 2011, 

en què el percentatge de plantacions amb pobla-

cions elevades de fitoseids va ser lleugerament 

superior a les plantacions Fruit.Net. L’any 2010, 

en canvi, el percentatge de finques amb pobla-

cions moderadament elevades de fitoseids fou 

més gran a les Estàndard i, sorprenentment, el 

percentatge de finques amb poblacions baixes 

d’aranya roja fou menor.

d) Poll de San José i altres plagues 

En cap de les plantacions s’observaren símp-

tomes de poll de San José. Els danys de rose-

gadors de la pell (pandemis) i barrinadors de la 

fusta (zeuzera) foren puntuals en els dos tipus 

d’estratègia, i en cap cas representaren una 

amenaça per al cultiu. 

e) Mosca de la fruita 

Finalment, els nivells poblacionals de mosca de 

la fruita foren excepcionalment baixos durant els 

tres anys de seguiment i el sistema de captura 

massiva que es va utilitzar en les finques de risc, 

les de varietats tardanes, va controlar satisfac-

tòriament aquesta plaga.

05.02 Tractaments realitzats per al control 

de les plagues

Les aplicacions insecticides es varen fer, d’una 

manera general, més separats de la collita i en 

menor nombre a les plantacions Fruit.Net que 

a les plantacions Estàndard. La diferència en el 

nombre d’insecticides aplicats a cada sistema 

de defensa va ser degut, principalment, a l’es-

tratègia de control de carpocapsa, ja que en 

totes les plantacions Fruit.Net es va fer servir el 

mètode de confusió sexual com a mètode de 

base i només puntualment es varen fer tracta-

ments insecticides de reforç. En ambdós tipus 

de plantacions s’utilitzaren, de mitjana, 1 insec-

ticida per al tractament d’hivern del poll de San 

José, d’1 a 2 aficides sistèmics per al pugó gris 

i 1 d’abamectina en postfloració per prevenir 

poblacions estivals altes d’aranya roja (Taula 11). 

06 Resum dels tractaments fitosa-
nitaris aplicats

L’estratègia de control de malalties aplicada a 

les plantacions Fruit.Net va oferir un control si-

milar del motejat al de les Estàndard, amb una 

reducció del nombre de fungicides del 25,5% 

l’any 2009, del 38,2% l’any 2010 i del 8,9% l’any 

2011 (Taula 12). 

L’estratègia de control de plagues aplicada a les 

plantacions Fruit.Net va permetre’n un control 

similar que en les Estàndard, amb una  reducció 

del nombre d’insecticides del 26,4 % en 2009, 

del 36,1% en 2010 i del 48,3 % a l’any 2011 

(Taula 12).

07 Presència de residus a la fruita 

En la majoria de les mostres de fruits analitza-

des de les plantacions Fruit.Net i les Estàndard 

no es detectaren residus de fitosanitaris. En els 

pocs positius que hi va haver, els nivells trobats 

estaven molt per sota dels Límits Màxims de 

Residus (LMR). 

L’any 2009 es detectaren residus de l’insectici-

da ‘Clorpirifòs etil’ en una de les mostres de les 

plantacions Fruit.Net i en una de les plantacions 

Estàndard,  amb uns valors entre 55 i 100 ve-

gades per sota de l’LMR vigent. L’any 2010 es 

varen trobar residus del mateix insecticida en 2 de 

Figura 6. Percentatge de plantacions pertanyents a cada nivell de dany observat en fruit per carpocapsa, en l’avaluació de precollita. 

Foto 5. Mosquer tipus  Maxitrap® (Probodel) per captura de la 
mosca de la fruita Ceratitis capitata. Autor: M. Vilajeliu.
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les finques Fruit.Net i en una de les Estàndard, a 

un nivell entre 8 i 23 vegades per sota de l’LMR. 

L’any 2011 es varen trobar residus de ‘clorpi-

rifòs’, ‘fenoxycarb’, tiacloprid’ i ‘indoxacarb’ en 

mostres de les plantacions Fruit.Net i ‘clorpirifòs’, 

‘indoxacarb’ i ‘metoxifenocida’ en mostres de les 

Estàndard, en tots els casos molt per sota dels 

LMR. En el  58% de les plantacions Fruit.Net i 

en el 22,2% de les Estàndard no es varen trobar 

residus (Figura 9). En els propers anys es tindran 

en compte els resultats dels assajos específics de 

suport al programa Fruit.Net que indiquen que cal 

ampliar el temps entre les aplicacions d’alguns 

dels productes i la collita (més enllà del Termini de 

Seguretat) per assegurar que el nivell de residus 

estigui per sota del nivell de detecció.

08 Discussió

L’estratègia de control de plagues i malalties 

proposada en el programa Fruit.Net va perme-

tre el control de paràsits i de danys a la fruita de 

forma semblant a l’estratègia estàndard de de-

fensa química. A més, en el període 2009-2011, 

el percentatge mitjà de disminució de fungicides 

utilitzats en les parcel·les Fruit.Net fou del 24% i 

el d’insecticides del 37%.

El programa Fruit.Net té entre els seus objec-

tius minimitzar els residus de fitosanitaris a la 

fruita, sense renunciar, a les fites aconseguides 

amb el control integrat de plagues i malalties, 

aspecte que el diferència d’altres projectes amb 

aquest objectiu. Està dissenyat per evitar l’ús 

innecessari de tractaments preventius i injusti-

ficats, facilitar l’ús de diverses matèries actives 

i de mètodes alternatius de control. L’excés de 

fitosanitaris no afavoreix el control biològic de 

Figura 7. Percentatge de plantacions de pomeres de les dues estratègies que presentaven símptomes de les tres espècies comunes 
d’àfids, Girona 2009-11.

Figura 8. Percentatge de plantacions de pomeres de les dues estratègies que presentaven poblacions baixes d’aranya roja (< 2 % 
de fulles ocupades) i altes de depredadors fitoseids (> 10 % de fulles ocupades), Girona 2009-11.

Any Estratègia Nombre d’insecticides per èpoques Insecticides total 

Fins a floració Des de floració a 
mitjans de juny

De mitjans de juny a 
collita

2009 Fruit.Net 2,4 1,9 1,0 5,3

Estàndard 2,7 2,0 2,5 7,2

2010 Fruit.Net 1,9 1,2 1,5 4,6

Estàndard 2,7 1,8 2,5 7,2

2011 Fruit.Net 2,1 1,7 0,8 4,6

Estàndard 2,8 3,4 2,7 8,9

Taula 11. Nombre mitjà d’insecticides aplicats a les plantacions de l’estratègia Fruit.Net i Estàndard en els tres períodes assenyalats del cicle vegetatiu de la pomera. 
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c) Aranya roja

L’activitat de l’aranya roja en el període conside-

rat ha estat, en general, baixa i decreixent en el 

temps. La majoria de finques van haver de ser 

tractades l’any 2009, però les poblacions foren 

més baixes els dos anys següents, motiu pel qual 

només es va fer una aplicació acaricida a l’estiu 

en una de les plantacions Estàndard. En la Figu-

ra 8 s’indica el percentatge de finques de cada 

sistema de defensa que presentaven nivells molt 

baixos d’aranya roja i el percentatge de finques 

amb nivells elevats dels seus depredadors més 

importants, en el moment d’efectuar l’avaluació 

de precollita. S’observa que, tot i la variabilitat 

entre anys, hi ha cert paral·lelisme entre ambdues 

metodologies de defensa els anys 2009 i 2011, 

en què el percentatge de plantacions amb pobla-

cions elevades de fitoseids va ser lleugerament 

superior a les plantacions Fruit.Net. L’any 2010, 

en canvi, el percentatge de finques amb pobla-

cions moderadament elevades de fitoseids fou 

més gran a les Estàndard i, sorprenentment, el 

percentatge de finques amb poblacions baixes 

d’aranya roja fou menor.

d) Poll de San José i altres plagues 

En cap de les plantacions s’observaren símp-

tomes de poll de San José. Els danys de rose-

gadors de la pell (pandemis) i barrinadors de la 

fusta (zeuzera) foren puntuals en els dos tipus 

d’estratègia, i en cap cas representaren una 

amenaça per al cultiu. 

e) Mosca de la fruita 

Finalment, els nivells poblacionals de mosca de 

la fruita foren excepcionalment baixos durant els 

tres anys de seguiment i el sistema de captura 

massiva que es va utilitzar en les finques de risc, 

les de varietats tardanes, va controlar satisfac-

tòriament aquesta plaga.

05.02 Tractaments realitzats per al control 

de les plagues

Les aplicacions insecticides es varen fer, d’una 

manera general, més separats de la collita i en 

menor nombre a les plantacions Fruit.Net que 

a les plantacions Estàndard. La diferència en el 

nombre d’insecticides aplicats a cada sistema 

de defensa va ser degut, principalment, a l’es-

tratègia de control de carpocapsa, ja que en 

totes les plantacions Fruit.Net es va fer servir el 

mètode de confusió sexual com a mètode de 

base i només puntualment es varen fer tracta-

ments insecticides de reforç. En ambdós tipus 

de plantacions s’utilitzaren, de mitjana, 1 insec-

ticida per al tractament d’hivern del poll de San 

José, d’1 a 2 aficides sistèmics per al pugó gris 

i 1 d’abamectina en postfloració per prevenir 

poblacions estivals altes d’aranya roja (Taula 11). 

06 Resum dels tractaments fitosa-
nitaris aplicats

L’estratègia de control de malalties aplicada a 

les plantacions Fruit.Net va oferir un control si-

milar del motejat al de les Estàndard, amb una 

reducció del nombre de fungicides del 25,5% 

l’any 2009, del 38,2% l’any 2010 i del 8,9% l’any 

2011 (Taula 12). 

L’estratègia de control de plagues aplicada a les 

plantacions Fruit.Net va permetre’n un control 

similar que en les Estàndard, amb una  reducció 

del nombre d’insecticides del 26,4 % en 2009, 

del 36,1% en 2010 i del 48,3 % a l’any 2011 

(Taula 12).

07 Presència de residus a la fruita 

En la majoria de les mostres de fruits analitza-

des de les plantacions Fruit.Net i les Estàndard 

no es detectaren residus de fitosanitaris. En els 

pocs positius que hi va haver, els nivells trobats 

estaven molt per sota dels Límits Màxims de 

Residus (LMR). 

L’any 2009 es detectaren residus de l’insectici-

da ‘Clorpirifòs etil’ en una de les mostres de les 

plantacions Fruit.Net i en una de les plantacions 

Estàndard,  amb uns valors entre 55 i 100 ve-

gades per sota de l’LMR vigent. L’any 2010 es 

varen trobar residus del mateix insecticida en 2 de 

Figura 6. Percentatge de plantacions pertanyents a cada nivell de dany observat en fruit per carpocapsa, en l’avaluació de precollita. 

Foto 5. Mosquer tipus  Maxitrap® (Probodel) per captura de la 
mosca de la fruita Ceratitis capitata. Autor: M. Vilajeliu.
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les finques Fruit.Net i en una de les Estàndard, a 

un nivell entre 8 i 23 vegades per sota de l’LMR. 

L’any 2011 es varen trobar residus de ‘clorpi-

rifòs’, ‘fenoxycarb’, tiacloprid’ i ‘indoxacarb’ en 

mostres de les plantacions Fruit.Net i ‘clorpirifòs’, 

‘indoxacarb’ i ‘metoxifenocida’ en mostres de les 

Estàndard, en tots els casos molt per sota dels 

LMR. En el  58% de les plantacions Fruit.Net i 

en el 22,2% de les Estàndard no es varen trobar 

residus (Figura 9). En els propers anys es tindran 

en compte els resultats dels assajos específics de 

suport al programa Fruit.Net que indiquen que cal 

ampliar el temps entre les aplicacions d’alguns 

dels productes i la collita (més enllà del Termini de 

Seguretat) per assegurar que el nivell de residus 

estigui per sota del nivell de detecció.

08 Discussió

L’estratègia de control de plagues i malalties 

proposada en el programa Fruit.Net va perme-

tre el control de paràsits i de danys a la fruita de 

forma semblant a l’estratègia estàndard de de-

fensa química. A més, en el període 2009-2011, 

el percentatge mitjà de disminució de fungicides 

utilitzats en les parcel·les Fruit.Net fou del 24% i 

el d’insecticides del 37%.

El programa Fruit.Net té entre els seus objec-

tius minimitzar els residus de fitosanitaris a la 

fruita, sense renunciar, a les fites aconseguides 

amb el control integrat de plagues i malalties, 

aspecte que el diferència d’altres projectes amb 

aquest objectiu. Està dissenyat per evitar l’ús 

innecessari de tractaments preventius i injusti-

ficats, facilitar l’ús de diverses matèries actives 

i de mètodes alternatius de control. L’excés de 

fitosanitaris no afavoreix el control biològic de 

Figura 7. Percentatge de plantacions de pomeres de les dues estratègies que presentaven símptomes de les tres espècies comunes 
d’àfids, Girona 2009-11.

Figura 8. Percentatge de plantacions de pomeres de les dues estratègies que presentaven poblacions baixes d’aranya roja (< 2 % 
de fulles ocupades) i altes de depredadors fitoseids (> 10 % de fulles ocupades), Girona 2009-11.

Any Estratègia Nombre d’insecticides per èpoques Insecticides total 

Fins a floració Des de floració a 
mitjans de juny

De mitjans de juny a 
collita

2009 Fruit.Net 2,4 1,9 1,0 5,3

Estàndard 2,7 2,0 2,5 7,2

2010 Fruit.Net 1,9 1,2 1,5 4,6

Estàndard 2,7 1,8 2,5 7,2

2011 Fruit.Net 2,1 1,7 0,8 4,6

Estàndard 2,8 3,4 2,7 8,9

Taula 11. Nombre mitjà d’insecticides aplicats a les plantacions de l’estratègia Fruit.Net i Estàndard en els tres períodes assenyalats del cicle vegetatiu de la pomera. 
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les plagues i l’ús de poques matèries actives és 

contrari a les bones pràctiques agronòmiques 

per tal d’evitar els fenòmens de resistències. 

És a dir, el programa Fruit.Net es fonamenta en 

l’aplicació estricta dels conceptes del Control 

Integrat de Plagues en el context de la Produc-

ció Integrada de Fruita.

El model RIMpro utilitzat per al guiatge dels 

tractaments per al control del motejat presenta 

com a principal avantatge respecte al de Mills, 

la previsió de la progressiva maduració de l’in-

òcul hivernal, les seves projeccions diàries i la 

seva intensitat. Amb això, és possible determinar 

el moment de la primera i de l’última emissió 

d’ascòspores, així com les seves projeccions 

diàries i la seva intensitat. Aquesta informació 

permet precisar el risc d’infecció que comporta 

cada episodi de pluja i, des del punt de vista del 

programa Fruit.Net, determinar, a més, la data a 

partir de la qual es pot deixar de tractar. La vali-

dació de les prediccions del model s’ha realitzat 

en assajos de camp de diverses zones produc-

tores de poma, comparant la predicció amb les 

captures d’ascòspores de l’aparell Burkard. A 

Girona, la validació s’ha realitzat durant tres anys 

i ha servit per constatar la bona coincidència 

temporal de les emissions estimades per RIMpro 

amb les reals observades, tot i que s’ha obser-

vat que RIMpro atribueix majors quantitats de 

projecció d’espores a les primeres emissions 

que les captures reals obtingudes amb el cap-

tospores Burkard.

Les captures obtingudes amb trampes de moni-

toreig de carpocapsa equipades amb càpsules 

de feromona (Wageningen) han estat, des de fa 

molts anys, la guia per decidir l’aplicació d’insec-

ticides en les plantacions de tractament químic. 

Contràriament, les trampes amb atraient fero-

monal i alimentari (Combo), que s’utilitzen a les 

plantacions de confusió sexual, des de fa pocs 

anys, no permeten establir una correlació entre 

el nombre de captures registrades i el risc real 

de danys en fruits. Relacionat amb aquest fet, és 

important comentar que, en els últims anys, en 

algunes de les plantacions del programa Fruit.

Net, s’han observat danys en fruits amb valors 

nuls o molt baixos de captures, amb ambdós ti-

pus de trampes de monitoreig, o bé absència de 

danys en parcel·les amb un nombre de captures 

significatives. Això ha portat al fet que les deci-

sions dels tractaments insecticides de reforç a 

aplicar es prenguessin, a vegades, en base a les 

captures obtingudes en trampes de monitoreig 

de diverses parcel·les comercials homogènies 

de producció, o bé en base a l’historial de cap-

tures (Batllori et al. 2003 i Torà 2009). Aquesta 

situació ens porta a afirmar que si es pogués 

incrementar la fiabilitat de l’estimació del risc en 

base a les captures amb trampes a les parcel·les 

de confusió o amb avaluacions de fruits a camp, 

seria possible una reducció major del nombre 

d’insecticides a les parcel·les Fruit.Net. 

Si bé durant els anys 2009, 2010 i 2011 les 

poblacions de Ceratitis capitata foren modera-

des, en comparació a anys precedents, el mà-

xim poblacional coincideix amb la collita de les 

principals varietats de pomera, particularment de 

les més tardanes. Aquest fet fa imprescindible el 

seu control en èpoques d’alt risc de deixar resi-

dus en els fruits (Escudero-Colomar et al. 2008). 

Considerant el conjunt de plantacions del pro-

grama i els nivells poblacionals de les plagues 

secundàries, el seu grau de control fou semblant 

en els dos tipus de maneig i no s’apreciaren 

diferències de consideració entre les plantaci-

ons Fruit.Net i les Estàndard. Concretament, les 

poblacions d’aranya roja foren ben controlades 

pel fitoseid depredador Amblyseius andersoni, 

en un i altre tipus de maneig. En el conreu de 

pomera s’ha vist afectat, darrerament, per una 

nova plaga (i també en perer), la Grafolita (Cydia 

molesta), que és una plaga comuna i important 

dels fruiters de pinyol. Des de l’any 2005, en 

què s’apreciaren els primers danys d’aquest 

insecte en pomeres en la zona, la seva activitat 

i l’àmbit de desenvolupament ha anat creixent 

contínuament. Per això, en els propers anys serà 

convenient utilitzar trampes de monitoreig, i tam-

bé, l’adopció de mesures complementàries de 

defensa en el cultiu de pomera amb confusió 

sexual. 

Els tractaments de postcollita per a la conser-

vació, a base d’antiescaldants i fungicides, són 

potencials causants de presència de residus a 

la fruita, i per això, objectiu de recerca. Aquest 

Dossier Tècnic no es contempla aquesta infor-

mació tècnica, però la recerca d’alternatives als 

productes químics és objecte de treballs espe-

Any % Reducció de tractaments 

Fungicides Insecticides 

2009 25,5 26,4 

2010 38,2 36,1

2011 8,9 48,3 

2009-11 24,5 36,9

Taula 12. Reducció mitjana (%) de tractaments fungicides i 
insecticides aplicats a les plantacions de l’estratègia Fruit.Net 
respecte a les Estàndard en el període 2009-2011.

Foto 6. Mostrejador aspiratiu de l’aire (Burkard) per la captura 
d’ascòspores de motejat Venturia inaequalis. Autor: P. Vilardell.

Figura 9. Distribució del percentatge de plantacions Fruit.Net i Estàndard en funció del nombre de matèries actives trobades a les mos-
tres de fruita en precollita. Les analítiques de residus van ser efectuades pel Laboratori Agroalimentari de Cabrils del DAAM (2009-11).
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cífics, a través de l’ús d’agents de biocontrol i 

atmosferes biodinàmiques, conjuntament amb 

el Programa de Postcollita de l’IRTA.

Si bé les dades de residus de les finques 

Fruit.Net i de les Estàndard foren semblants, 

contrasten amb els resultats obtinguts en el 

Programa Nacional de Vigilància de residus 

de plaguicides en origen de la comunitat Au-

tònoma de Catalunya dels anys 2009 i 2010. 

En aquests últims de 29 mostres, el 48,2% 

estaven per sota del límit de detecció, el 37,9% 

contenien una matèria activa i en el 13,7% res-

tant es detectaren de 2 a 4 matèries actives 

(Figura 10). I també, amb les dades del mateix 

estudi de l’any 2011 en què el 73,3 % de les 

mostres de poma, d’un total de 30 analitzades, 

es varen detectar residus. 

Les exigències de les grans cadenes europe-

es de supermercats, generalment més estric-

tes que les legals quant a nivell de LMR o de 

nombre de substàncies presents, cal tenir-les 

en compte. Però també cal tenir presents les 

dificultats reals dels productors per obtenir 

produccions competitives. En aquest sentit, la 

producció de poma d’acord amb el programa 

Fruit.Net aconsegueix harmonitzar aquestes 

dues necessitats, minimitzant la dependència 

dels fitosanitaris i aconseguint una producció 

de fruita preferent per als mercats més exi-

gents. 

09 Conclusions

a) En els tres anys considerats del programa 

Fruit.Net aplicat en poma, 2009, 2010 i 2011, 

amb condicions meteorològiques favorables al 

motejat, s’obtingueren resultats semblants en 

el control d’aquesta malura en les plantacions 

Fruit.Net i en les Estàndard amb una reducció 

significativa del nombre total de fungicides apli-

cats.

b) El control de carpocapsa va ser satisfac-

tori en la majoria de les plantacions Fruit.Net 

i en les Estàndard, si bé s’apreciaren danys 

en algunes d’elles en ambdós sistemes de 

defensa. L’aplicació del mètode de confusió 

sexual a les plantacions Fruit.Net ha permès 

la reducció notable del nombre d’insecticides 

necessaris.

c) El nivell d’activitat de les demés plagues fou 

variable i no s’apreciaren diferències remarca-

bles entre les plantacions Fruit.Net i les Estàn-

dard. Les plantacions afectades per zeuzera o 

pugó llanós foren testimonials, mentre que en 

una major proporció de les plantacions s’ob-

servaren símptomes de pugó gris. En conjunt, 

el control biològic natural de l’aranya roja fou 

satisfactori, ja que només puntualment es varen 

haver d’aplicar acaricides. 

d) Les dades de residus de les finques Fruit.Net 

i de les Estàndard foren semblants entre si i 

sempre molt per sota del límits legals, i inferi-

ors als de les mostres del Programa Nacional 

de Vigilància de Residus de plaguicides en 

origen de Catalunya. Per assolir més plena-

ment els objectius del projecte, caldrà en el 

futur, evitar algunes de les matèries actives, o 

bé, ampliar el període entre l’aplicació a camp 

i la collita.

e) A la vista del resultats obtinguts es conclou 

que el programa Fruit.Net, aplicat a plantacions 

pilot de pomera de la zona fructícola de Girona, 

ha assolit els objectius proposats de: 

1. Controlar satisfactòriament les principals 

plagues i malalties que afecten el cultiu i, 

per tant, obtenir una producció de fruita 

en quantitat i de qualitat visual idèntica al 

sistema Estàndard de la zona.

2. Reduir significativament la quantitat de 

fungicides i d’insecticides aplicats al llarg 

de la campanya respecte de l’estratègia 

Estàndard.

3. Ser un bon procediment per optimitzar les 

tècniques de producció i  minimitzar la pre-

sència de residus a la fruita.

Figura 10. Distribució de mostres de pomes en precollita de les  plantacions del projecte Fruit.Net i del Programa Nacional de 
Vigilància de residus de plaguicides en origen de la comunitat Autònoma de Catalunya dels anys 2009 i 2010, en funció del nombre 
de matèries actives detectades. 

Foto 7. Dispensador de feromona Isomate per confusió 
sexual de carpocapsa. Autor: M. Vilajeliu.

A Girona, en el període 2009-

2011 a les parcel·les Fruit.Net 

 de poma es va reduir el 

24% dels fungicides i el 

37% dels insecticides i la fruita 

va tenir menys presència 

de residus al moment de la 

collita en comparació amb les 

plantacions estàndard.

100

80

60

40

20

0

 0 1 2 3 4 5

Estàndard Prog. Nacional 
Vig. Residus

Fruit.Net

Nombre de matèries actives per mostra

%
 d

e 
m

o
st

re
s

DT57.indd   17 02/12/13   11:15



187DOSSIERN57

DOSSIERTÈCNIC

16

les plagues i l’ús de poques matèries actives és 

contrari a les bones pràctiques agronòmiques 

per tal d’evitar els fenòmens de resistències. 

És a dir, el programa Fruit.Net es fonamenta en 

l’aplicació estricta dels conceptes del Control 

Integrat de Plagues en el context de la Produc-

ció Integrada de Fruita.

El model RIMpro utilitzat per al guiatge dels 

tractaments per al control del motejat presenta 

com a principal avantatge respecte al de Mills, 

la previsió de la progressiva maduració de l’in-

òcul hivernal, les seves projeccions diàries i la 

seva intensitat. Amb això, és possible determinar 

el moment de la primera i de l’última emissió 

d’ascòspores, així com les seves projeccions 

diàries i la seva intensitat. Aquesta informació 

permet precisar el risc d’infecció que comporta 

cada episodi de pluja i, des del punt de vista del 

programa Fruit.Net, determinar, a més, la data a 

partir de la qual es pot deixar de tractar. La vali-

dació de les prediccions del model s’ha realitzat 

en assajos de camp de diverses zones produc-

tores de poma, comparant la predicció amb les 

captures d’ascòspores de l’aparell Burkard. A 

Girona, la validació s’ha realitzat durant tres anys 

i ha servit per constatar la bona coincidència 

temporal de les emissions estimades per RIMpro 

amb les reals observades, tot i que s’ha obser-

vat que RIMpro atribueix majors quantitats de 

projecció d’espores a les primeres emissions 

que les captures reals obtingudes amb el cap-

tospores Burkard.

Les captures obtingudes amb trampes de moni-

toreig de carpocapsa equipades amb càpsules 

de feromona (Wageningen) han estat, des de fa 

molts anys, la guia per decidir l’aplicació d’insec-

ticides en les plantacions de tractament químic. 

Contràriament, les trampes amb atraient fero-

monal i alimentari (Combo), que s’utilitzen a les 

plantacions de confusió sexual, des de fa pocs 

anys, no permeten establir una correlació entre 

el nombre de captures registrades i el risc real 

de danys en fruits. Relacionat amb aquest fet, és 

important comentar que, en els últims anys, en 

algunes de les plantacions del programa Fruit.

Net, s’han observat danys en fruits amb valors 

nuls o molt baixos de captures, amb ambdós ti-

pus de trampes de monitoreig, o bé absència de 

danys en parcel·les amb un nombre de captures 

significatives. Això ha portat al fet que les deci-

sions dels tractaments insecticides de reforç a 

aplicar es prenguessin, a vegades, en base a les 

captures obtingudes en trampes de monitoreig 

de diverses parcel·les comercials homogènies 

de producció, o bé en base a l’historial de cap-

tures (Batllori et al. 2003 i Torà 2009). Aquesta 

situació ens porta a afirmar que si es pogués 

incrementar la fiabilitat de l’estimació del risc en 

base a les captures amb trampes a les parcel·les 

de confusió o amb avaluacions de fruits a camp, 

seria possible una reducció major del nombre 

d’insecticides a les parcel·les Fruit.Net. 

Si bé durant els anys 2009, 2010 i 2011 les 

poblacions de Ceratitis capitata foren modera-

des, en comparació a anys precedents, el mà-

xim poblacional coincideix amb la collita de les 

principals varietats de pomera, particularment de 

les més tardanes. Aquest fet fa imprescindible el 

seu control en èpoques d’alt risc de deixar resi-

dus en els fruits (Escudero-Colomar et al. 2008). 

Considerant el conjunt de plantacions del pro-

grama i els nivells poblacionals de les plagues 

secundàries, el seu grau de control fou semblant 

en els dos tipus de maneig i no s’apreciaren 

diferències de consideració entre les plantaci-

ons Fruit.Net i les Estàndard. Concretament, les 

poblacions d’aranya roja foren ben controlades 

pel fitoseid depredador Amblyseius andersoni, 

en un i altre tipus de maneig. En el conreu de 

pomera s’ha vist afectat, darrerament, per una 

nova plaga (i també en perer), la Grafolita (Cydia 

molesta), que és una plaga comuna i important 

dels fruiters de pinyol. Des de l’any 2005, en 

què s’apreciaren els primers danys d’aquest 

insecte en pomeres en la zona, la seva activitat 

i l’àmbit de desenvolupament ha anat creixent 

contínuament. Per això, en els propers anys serà 

convenient utilitzar trampes de monitoreig, i tam-

bé, l’adopció de mesures complementàries de 

defensa en el cultiu de pomera amb confusió 

sexual. 

Els tractaments de postcollita per a la conser-

vació, a base d’antiescaldants i fungicides, són 

potencials causants de presència de residus a 

la fruita, i per això, objectiu de recerca. Aquest 

Dossier Tècnic no es contempla aquesta infor-

mació tècnica, però la recerca d’alternatives als 

productes químics és objecte de treballs espe-

Any % Reducció de tractaments 

Fungicides Insecticides 

2009 25,5 26,4 

2010 38,2 36,1

2011 8,9 48,3 

2009-11 24,5 36,9

Taula 12. Reducció mitjana (%) de tractaments fungicides i 
insecticides aplicats a les plantacions de l’estratègia Fruit.Net 
respecte a les Estàndard en el període 2009-2011.

Foto 6. Mostrejador aspiratiu de l’aire (Burkard) per la captura 
d’ascòspores de motejat Venturia inaequalis. Autor: P. Vilardell.

Figura 9. Distribució del percentatge de plantacions Fruit.Net i Estàndard en funció del nombre de matèries actives trobades a les mos-
tres de fruita en precollita. Les analítiques de residus van ser efectuades pel Laboratori Agroalimentari de Cabrils del DAAM (2009-11).
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cífics, a través de l’ús d’agents de biocontrol i 

atmosferes biodinàmiques, conjuntament amb 

el Programa de Postcollita de l’IRTA.

Si bé les dades de residus de les finques 

Fruit.Net i de les Estàndard foren semblants, 

contrasten amb els resultats obtinguts en el 

Programa Nacional de Vigilància de residus 

de plaguicides en origen de la comunitat Au-

tònoma de Catalunya dels anys 2009 i 2010. 

En aquests últims de 29 mostres, el 48,2% 

estaven per sota del límit de detecció, el 37,9% 

contenien una matèria activa i en el 13,7% res-

tant es detectaren de 2 a 4 matèries actives 

(Figura 10). I també, amb les dades del mateix 

estudi de l’any 2011 en què el 73,3 % de les 

mostres de poma, d’un total de 30 analitzades, 

es varen detectar residus. 

Les exigències de les grans cadenes europe-

es de supermercats, generalment més estric-

tes que les legals quant a nivell de LMR o de 

nombre de substàncies presents, cal tenir-les 

en compte. Però també cal tenir presents les 

dificultats reals dels productors per obtenir 

produccions competitives. En aquest sentit, la 

producció de poma d’acord amb el programa 

Fruit.Net aconsegueix harmonitzar aquestes 

dues necessitats, minimitzant la dependència 

dels fitosanitaris i aconseguint una producció 

de fruita preferent per als mercats més exi-

gents. 

09 Conclusions

a) En els tres anys considerats del programa 

Fruit.Net aplicat en poma, 2009, 2010 i 2011, 

amb condicions meteorològiques favorables al 

motejat, s’obtingueren resultats semblants en 

el control d’aquesta malura en les plantacions 

Fruit.Net i en les Estàndard amb una reducció 

significativa del nombre total de fungicides apli-

cats.

b) El control de carpocapsa va ser satisfac-

tori en la majoria de les plantacions Fruit.Net 

i en les Estàndard, si bé s’apreciaren danys 

en algunes d’elles en ambdós sistemes de 

defensa. L’aplicació del mètode de confusió 

sexual a les plantacions Fruit.Net ha permès 

la reducció notable del nombre d’insecticides 

necessaris.

c) El nivell d’activitat de les demés plagues fou 

variable i no s’apreciaren diferències remarca-

bles entre les plantacions Fruit.Net i les Estàn-

dard. Les plantacions afectades per zeuzera o 

pugó llanós foren testimonials, mentre que en 

una major proporció de les plantacions s’ob-

servaren símptomes de pugó gris. En conjunt, 

el control biològic natural de l’aranya roja fou 

satisfactori, ja que només puntualment es varen 

haver d’aplicar acaricides. 

d) Les dades de residus de les finques Fruit.Net 

i de les Estàndard foren semblants entre si i 

sempre molt per sota del límits legals, i inferi-

ors als de les mostres del Programa Nacional 

de Vigilància de Residus de plaguicides en 

origen de Catalunya. Per assolir més plena-

ment els objectius del projecte, caldrà en el 

futur, evitar algunes de les matèries actives, o 

bé, ampliar el període entre l’aplicació a camp 

i la collita.

e) A la vista del resultats obtinguts es conclou 

que el programa Fruit.Net, aplicat a plantacions 

pilot de pomera de la zona fructícola de Girona, 

ha assolit els objectius proposats de: 

1. Controlar satisfactòriament les principals 

plagues i malalties que afecten el cultiu i, 

per tant, obtenir una producció de fruita 

en quantitat i de qualitat visual idèntica al 

sistema Estàndard de la zona.

2. Reduir significativament la quantitat de 

fungicides i d’insecticides aplicats al llarg 

de la campanya respecte de l’estratègia 

Estàndard.

3. Ser un bon procediment per optimitzar les 

tècniques de producció i  minimitzar la pre-

sència de residus a la fruita.

Figura 10. Distribució de mostres de pomes en precollita de les  plantacions del projecte Fruit.Net i del Programa Nacional de 
Vigilància de residus de plaguicides en origen de la comunitat Autònoma de Catalunya dels anys 2009 i 2010, en funció del nombre 
de matèries actives detectades. 

Foto 7. Dispensador de feromona Isomate per confusió 
sexual de carpocapsa. Autor: M. Vilajeliu.

A Girona, en el període 2009-

2011 a les parcel·les Fruit.Net 

 de poma es va reduir el 
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plantacions estàndard.
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10 Agraïments

Als tècnics de les entitats col·laboradores per 

la seva activa participació en el projecte: Maria 

Carbó, César Sáiz (Costa Brava Fructicultors), 

Francesc Raset, Ferran Contreras, Roger Riu 
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01 Introducció

Les estratègies adoptades a la guia de producció 

de Fruit.Net per pomera han estat pensades per 

evitar, en la mesura del possible, els tractaments 

fitosanitaris en el darrer període de producció. No 

obstant això, és probable que en algunes finques i 

anys sigui necessari fer algun tractament per tal de 

prevenir danys a la producció. D’acord amb aques-

ta necessitat, i en no disposar de dades analítiques 

de la persistència dels productes que eventualment 

poden ser necessaris en aquest període, es va deci-

dir estudiar en condicions de camp els dies que han 

de transcórrer des que s’aplica una determinada 

matèria activa i la collita per tal que el seu residu 

estigui per sota del límit de detecció.

La velocitat de degradació d’una matèria activa 

depèn de la seva naturalesa, del formulat, però 

també de les condicions climàtiques canviants 

(temperatura, humitat, insolació, pluja i vent) a 

les quals es veu sotmès un producte després de 

ser aplicat, per tant els resultats dels assaigs que 

aquí s’exposen poden servir d’orientació a l’hora 

de triar un producte, però, en cap cas, no a partir 

d’ells es pot fixar un termini definitiu.

02 Condicions de l’assaig

L’assaig va consistir a fer aplicacions en un camp 

de pomera amb matèries actives fungicides, insec-

ticides i acaricides, als 60, 30, 15 i 7 dies abans de 

la data prevista de collita, respectant sempre els 

Terminis de Seguretat dels productes, i en treure 

mostres després de l’última aplicació i en precollita 

de la fruita, i, per fer les analítiques de residus. 

L’assaig es va iniciar l’any 2009 i en aquest annex 

es presenten els resultats dels 3 primers anys. Els 

productes escollits van ser els d’ús més probable 

en la tercera fase establerta en la Guia Tècnica de 

producció de poma Fruit.Net que va des de finals 

del mes de juny fins a la collita.

La plantació de l’assaig estava situada a l’Es-

tació Experimental Agrícola Mas Badia i fou 

de poma Golden. El disseny experimental de 

l’assaig fou completament a l’atzar amb 3 re-

peticions. Les parcel·les elementals foren de 4 

arbres. Els arbres de cada parcel·la elemental 

varen rebre només una única aplicació dels pro-

ductes seleccionats. Les aplicacions es varen fer 

amb un atomitzador  aportant 1000 L/ha. En el 

moment de la collita es varen prendre  mostres 

composades de fruita que s’enviaren al Labo-

ratori Agroalimentari del DAAM a Cabrils per la 

determinació de residus. 

03 Resultats 

D’acord amb l’objectiu plantejat, els resultats 

de les anàlisis donats pel laboratori, van ser es-

tudiats i comparats per tal d’establir el nombre 

mínim de dies que havien de transcórrer entre 

l’aplicació d’un determinat producte i la collita, 

per tenir una probabilitat alta que el contingut 

de residu es trobi per sota del límit de detecció. 

Aquest paràmetre es va prendre com a principal 

per davant de la quantitat de residu obtinguda 

que, en tots els casos, va ser inferior als LMR 

oficials. Així doncs, per exemple, del Clorpirifòs 

etil es disposava de dades d’haver-lo detectat 

en mostres de tractaments fets 30 dies abans 

de la collita, però en canvi havia donat negatiu 

amb tractaments fets als 60 dies abans de co-

llita. Per tant, la separació recomanable de dies 

que han de passar entre el tractament i la collita 

(Taula 1) hauria de situar-se entre aquestes dos 

valors; en aquest cas particular, el període mínim 

s’ha establert en 45 dies. Aquest enfocament en 

la consideració de les dades obtingudes fa que, 

per alguns productes, la separació recomanada 

resulti  superior al termini de seguretat. 

Taula 13. Proposta d’interval de separació entre tractaments de productes fitosanitaris i la collita per minimitzar el risc de presència 
de residus. Resultats obtinguts en base als valors de les analítiques realitzades pel Laboratori Agroalimentari del DAAM de mostres 
extretes d’assaigs de camp fets en pomera a Mas Badia en el període 2009-2011. 

1 Nombre de dies entre el tractament i la collita.  (*) Dades d’un sol any.

Producte Nombre de dies (x)1 entre 
els quals no s’ha detectat 

la matèria activa 

Termini 
Seguretat 

(dies)

Separació 
recomanada 

(dies)

Propargita  x ≥ 60 21 60

Clorpirifòs  30< x < 60 21 45

Tiacloprid (*)  x ≤ 60 14 45

Metoxifenocida        30< x < 60 14 45

Folpet               x > 30 10 45

Captan               x > 30 10 45

Boscalid 
+Piraclostrobin (*)

              x > 30 7 45

Rynaxypyr(*)       30 < x < 60 14 45

Ditianona(*)               x > 30 21 45

Piridabèn       30 ≥ x > 15 15 30

Etoxazol               x ≥ 30 28 30

Indoxacarb(*)               x > 15 7 30

Abamectina               x < 30 28 30

Emamectina               x < 15 - 15

Deltametrina               x ≤ 7 7 7

Lamdacialotrina               x ≤ 7 7 7

annex: primerS reSulTaTS delS aSSaiGS per 
deTerminar l’inTerval de dieS neceSSari 
entre un tractament a camp i la collita 
perquè el residu no superi el límit de detecció
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evitar, en la mesura del possible, els tractaments 

fitosanitaris en el darrer període de producció. No 

obstant això, és probable que en algunes finques i 

anys sigui necessari fer algun tractament per tal de 

prevenir danys a la producció. D’acord amb aques-
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de la persistència dels productes que eventualment 

poden ser necessaris en aquest període, es va deci-
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la data prevista de collita, respectant sempre els 

Terminis de Seguretat dels productes, i en treure 
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es presenten els resultats dels 3 primers anys. Els 

productes escollits van ser els d’ús més probable 

en la tercera fase establerta en la Guia Tècnica de 

producció de poma Fruit.Net que va des de finals 

del mes de juny fins a la collita.

La plantació de l’assaig estava situada a l’Es-

tació Experimental Agrícola Mas Badia i fou 

de poma Golden. El disseny experimental de 

l’assaig fou completament a l’atzar amb 3 re-

peticions. Les parcel·les elementals foren de 4 

arbres. Els arbres de cada parcel·la elemental 

varen rebre només una única aplicació dels pro-

ductes seleccionats. Les aplicacions es varen fer 

amb un atomitzador  aportant 1000 L/ha. En el 

moment de la collita es varen prendre  mostres 

composades de fruita que s’enviaren al Labo-

ratori Agroalimentari del DAAM a Cabrils per la 

determinació de residus. 

03 Resultats 

D’acord amb l’objectiu plantejat, els resultats 

de les anàlisis donats pel laboratori, van ser es-

tudiats i comparats per tal d’establir el nombre 

mínim de dies que havien de transcórrer entre 

l’aplicació d’un determinat producte i la collita, 

per tenir una probabilitat alta que el contingut 

de residu es trobi per sota del límit de detecció. 

Aquest paràmetre es va prendre com a principal 

per davant de la quantitat de residu obtinguda 

que, en tots els casos, va ser inferior als LMR 

oficials. Així doncs, per exemple, del Clorpirifòs 

etil es disposava de dades d’haver-lo detectat 

en mostres de tractaments fets 30 dies abans 

de la collita, però en canvi havia donat negatiu 

amb tractaments fets als 60 dies abans de co-

llita. Per tant, la separació recomanable de dies 

que han de passar entre el tractament i la collita 

(Taula 1) hauria de situar-se entre aquestes dos 

valors; en aquest cas particular, el període mínim 

s’ha establert en 45 dies. Aquest enfocament en 

la consideració de les dades obtingudes fa que, 

per alguns productes, la separació recomanada 

resulti  superior al termini de seguretat. 

Taula 13. Proposta d’interval de separació entre tractaments de productes fitosanitaris i la collita per minimitzar el risc de presència 
de residus. Resultats obtinguts en base als valors de les analítiques realitzades pel Laboratori Agroalimentari del DAAM de mostres 
extretes d’assaigs de camp fets en pomera a Mas Badia en el període 2009-2011. 

1 Nombre de dies entre el tractament i la collita.  (*) Dades d’un sol any.

Producte Nombre de dies (x)1 entre 
els quals no s’ha detectat 

la matèria activa 

Termini 
Seguretat 

(dies)

Separació 
recomanada 

(dies)

Propargita  x ≥ 60 21 60

Clorpirifòs  30< x < 60 21 45

Tiacloprid (*)  x ≤ 60 14 45

Metoxifenocida        30< x < 60 14 45

Folpet               x > 30 10 45

Captan               x > 30 10 45

Boscalid 
+Piraclostrobin (*)

              x > 30 7 45

Rynaxypyr(*)       30 < x < 60 14 45

Ditianona(*)               x > 30 21 45

Piridabèn       30 ≥ x > 15 15 30
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Indoxacarb(*)               x > 15 7 30

Abamectina               x < 30 28 30
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Creu que estem preparats per a afrontar les 
exigències en la utilització dels productes 
fitosanitaris que ens arriben des de la Unió 
Europea? 
Crec que sí, estem preparats per afrontar la retirada 
d’alguns productes fitosanitaris i les exigències de 
residus més baixos. A Poma de Girona hem anat 
un pas per endavant; fa força temps que el nostre 
criteri bàsic és utilitzar, sempre que sigui possible, 
mètodes alternatius als químics per fer un producte 
saludable i de millor qualitat. Hem provat tot tipus 
de trampes i tècniques de confusió sexual per trac-
tar de solucionar els problemes. Estem a primera 
línia de la lluita natural, tot i que no ha estat fàcil i 
hem hagut de superar els riscos. 

Podria donar algun exemple concret? 
Un exemple seria la lluita contra la carpocapsa. 

Existeixen diferents productes però el tractament no 
és fàcil perquè genera resistència fins i tot als pro-
ductes químics. Quan vam començar la lluita amb 
feromones no ens en sortíem. Després d’ampliar 
la zona i desenvolupar tot un sistema de detecció 
i definir molt bé quan i com s’han d’aplicar hem 
aconseguit bons resultats. 

En molts casos és més contundent aplicar mè-
todes químics, que poden afectar al ecosistema 
natural d’una plantació de pomeres. Els mètodes 
alternatius poden no ser tan efectius en un primer 
moment i a vegades necessiten aplicar-se a secci-
ons geogràfiques àmplies i de manera sistemàtica. 
A vegades pot costar implementar el canvi d’estra-
tègia. De tota manera, el temps ha demostrat que 
aquestes solucions són fiables i duradores. 

Com valoreu l’experiència prèvia amb Pom.
net? 
Pom.net va néixer amb l’objectiu de reduir els 
residus de fitosanitaris presents en la fruita en el 
moment del seu consum. A Girona vam ser pio-
ners, va ser un projecte adaptat a la nostra àrea 
geogràfica i ha funcionat molt bé. Ser els primers 
va representar un esforç per explicar i convèncer 
als productors dels avantatges de treballar d’una 
determinada manera, perquè són ells qui arrisquen 
les collites, però ara, tot i que mai podem donar 
un cent per cent de seguretat, estem molt a prop. 
Això ha creat un clima de confiança entre tècnics, 
assessors, productors i clients que ens anima a 
endegar altres projectes com Fruit.Net. 

“Ser els primers va representar un esforç per 
explicar i convèncer als productors dels avan-
tatges de treballar d’una determinada manera, 
perquè són ells qui arrisquen les collites, però 
ara, tot i que mai podem donar un cent per 
cent de seguretat, estem molt a prop.” 

Quin paper ha jugat i pot jugar en el futur el 
Programa Fruit.Net davant les exigències de 
la Unió Europea i de la distribució? 
Ens ajuda a millorar la nostra oferta de produc-
te sa i segur. Als nostres clients i empreses els hi 
expliquem els sistemes de producció i protocols 
que emprem. Reforçats pels resultats i les analí-
tiques, mantenim un nivell de confiança. Això ens 
permet aportar valor i adaptar-nos a uns mercats 
cada vegada més exigents. No només el català, 
l’espanyol o l’europeu tradicional sinó també d’eco-

nomies emergents, on les nostres exportacions han 
augmentat força darrerament, fins a situar-les en 
un 30 per cent. 

Quins esforços han estat necessaris per dur 
a terme el desenvolupament del Programa 
Fruit.Net? 
A Girona no ha representat cap esforç destacat 
perquè els productors no es fixen tant en els noms 
i si canviem de pom.net a Fruit.Net. Estan acos-
tumats a una filosofia de treball, a una cultura de 
millora constant. Ja tenen confiança en els tècnics 
i processos dels últims anys i segueixen les pautes. 
Val a dir que és veritat que no sempre ha estat 
així perquè a vegades semblen menys segurs, hi 
ha més riscos que amb els productes químics i 
els avantatges són menys visibles. Un altre dels 
handicaps més presents és el cost. Al sector els 
marges ja són molt estrets i la lluita natural té un 
cost més elevat, per això hem de recordar quina és 
la nostra estratègica de producte i qualitat. Amb els 
temps i els avenços tecnològics, els protocols són 
més exigents però els resultats són més segurs. 

Creu que és important donar a conèixer el 
Programa Fruit.Net a la distribució i als con-
sumidors finals? 
Quan ens vam plantejar fer una marca de Fruit.
Net, vam arribar a la conclusió que potser no era 
convenient. En primer lloc perquè no representava 
un punt d’inflexió o novetat sinó la continuïtat d’una 
manera de fer les coses, de treballar. En segon lloc 
perquè en fruita és molt difícil posicionar marca i 
arribar al consumidor. Per exemple remarcar que 
treballem per reduir els productes químics i fer un 
producte més saludable podria donar a entendre 
que fins ara no ho era prou... La qualitat i la se-
guretat de la fruita no han de ser qüestionables, 
són qualitats que ja se li suposen. Per això, co-
mercialment preferim incidir amb missatges més 
emocionals pel consumidor, per exemple destacant 
que és fruita de proximitat. 
La distribució és diferent i, bàsicament, vol dues 
coses: seguretat alimentària i logística. Com he dit 
abans, informem dels nostres avenços i generem 
un clima de confiança però no fem cap bandera 
mediàtica al respecte. Parlem de Fruit.Net com ho 
faríem d’un mètode de certificació. Val a dir que a 
Poma de Girona celebrem que altres zones geo-
gràfiques apostin pel mateix mètode, contribuint a 
la bona imatge de la fruita de Catalunya.

La conscienciació social de l’efecte ne-

gatiu de l’ús dels productes fitosanitaris 

per a la salut humana i el medi ambient, 

així com la regulació dels límits màxims 

de residus en tota la Unió Europea, tant 

per part del reglament com per part 

dels principals mercats, ha generat en 

els productors la necessitat de eliminar 

residus a la fruita.

En aquesta entrevista, Venanci Grau, 

president de la IGP Poma de Girona i 

de l’Associació de Fructicultors de Gi-

rona, ens explica la seva experiència 

amb Fruit.Net, el nou programa que els 

ajuda a respondre a aquestes exigències 

optimitzant l’aplicació dels tractaments 

durant la producció. 

Venanci Grau i Marull va estudiar Admi-

nistració d’Empreses i la seva trajectòria 

professional sempre ha estat vinculada 

al sector de l’agroalimentació. Actual-

ment és present als consells d’adminis-

tració de varies empreses i està vinculat 

a diferents associacions gironines.
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Creu que estem preparats per a afrontar les 
exigències en la utilització dels productes 
fitosanitaris que ens arriben des de la Unió 
Europea? 
Crec que sí, estem preparats per afrontar la retirada 
d’alguns productes fitosanitaris i les exigències de 
residus més baixos. A Poma de Girona hem anat 
un pas per endavant; fa força temps que el nostre 
criteri bàsic és utilitzar, sempre que sigui possible, 
mètodes alternatius als químics per fer un producte 
saludable i de millor qualitat. Hem provat tot tipus 
de trampes i tècniques de confusió sexual per trac-
tar de solucionar els problemes. Estem a primera 
línia de la lluita natural, tot i que no ha estat fàcil i 
hem hagut de superar els riscos. 

Podria donar algun exemple concret? 
Un exemple seria la lluita contra la carpocapsa. 

Existeixen diferents productes però el tractament no 
és fàcil perquè genera resistència fins i tot als pro-
ductes químics. Quan vam començar la lluita amb 
feromones no ens en sortíem. Després d’ampliar 
la zona i desenvolupar tot un sistema de detecció 
i definir molt bé quan i com s’han d’aplicar hem 
aconseguit bons resultats. 

En molts casos és més contundent aplicar mè-
todes químics, que poden afectar al ecosistema 
natural d’una plantació de pomeres. Els mètodes 
alternatius poden no ser tan efectius en un primer 
moment i a vegades necessiten aplicar-se a secci-
ons geogràfiques àmplies i de manera sistemàtica. 
A vegades pot costar implementar el canvi d’estra-
tègia. De tota manera, el temps ha demostrat que 
aquestes solucions són fiables i duradores. 

Com valoreu l’experiència prèvia amb Pom.
net? 
Pom.net va néixer amb l’objectiu de reduir els 
residus de fitosanitaris presents en la fruita en el 
moment del seu consum. A Girona vam ser pio-
ners, va ser un projecte adaptat a la nostra àrea 
geogràfica i ha funcionat molt bé. Ser els primers 
va representar un esforç per explicar i convèncer 
als productors dels avantatges de treballar d’una 
determinada manera, perquè són ells qui arrisquen 
les collites, però ara, tot i que mai podem donar 
un cent per cent de seguretat, estem molt a prop. 
Això ha creat un clima de confiança entre tècnics, 
assessors, productors i clients que ens anima a 
endegar altres projectes com Fruit.Net. 

“Ser els primers va representar un esforç per 
explicar i convèncer als productors dels avan-
tatges de treballar d’una determinada manera, 
perquè són ells qui arrisquen les collites, però 
ara, tot i que mai podem donar un cent per 
cent de seguretat, estem molt a prop.” 

Quin paper ha jugat i pot jugar en el futur el 
Programa Fruit.Net davant les exigències de 
la Unió Europea i de la distribució? 
Ens ajuda a millorar la nostra oferta de produc-
te sa i segur. Als nostres clients i empreses els hi 
expliquem els sistemes de producció i protocols 
que emprem. Reforçats pels resultats i les analí-
tiques, mantenim un nivell de confiança. Això ens 
permet aportar valor i adaptar-nos a uns mercats 
cada vegada més exigents. No només el català, 
l’espanyol o l’europeu tradicional sinó també d’eco-

nomies emergents, on les nostres exportacions han 
augmentat força darrerament, fins a situar-les en 
un 30 per cent. 

Quins esforços han estat necessaris per dur 
a terme el desenvolupament del Programa 
Fruit.Net? 
A Girona no ha representat cap esforç destacat 
perquè els productors no es fixen tant en els noms 
i si canviem de pom.net a Fruit.Net. Estan acos-
tumats a una filosofia de treball, a una cultura de 
millora constant. Ja tenen confiança en els tècnics 
i processos dels últims anys i segueixen les pautes. 
Val a dir que és veritat que no sempre ha estat 
així perquè a vegades semblen menys segurs, hi 
ha més riscos que amb els productes químics i 
els avantatges són menys visibles. Un altre dels 
handicaps més presents és el cost. Al sector els 
marges ja són molt estrets i la lluita natural té un 
cost més elevat, per això hem de recordar quina és 
la nostra estratègica de producte i qualitat. Amb els 
temps i els avenços tecnològics, els protocols són 
més exigents però els resultats són més segurs. 

Creu que és important donar a conèixer el 
Programa Fruit.Net a la distribució i als con-
sumidors finals? 
Quan ens vam plantejar fer una marca de Fruit.
Net, vam arribar a la conclusió que potser no era 
convenient. En primer lloc perquè no representava 
un punt d’inflexió o novetat sinó la continuïtat d’una 
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faríem d’un mètode de certificació. Val a dir que a 
Poma de Girona celebrem que altres zones geo-
gràfiques apostin pel mateix mètode, contribuint a 
la bona imatge de la fruita de Catalunya.

La conscienciació social de l’efecte ne-

gatiu de l’ús dels productes fitosanitaris 

per a la salut humana i el medi ambient, 

així com la regulació dels límits màxims 

de residus en tota la Unió Europea, tant 

per part del reglament com per part 

dels principals mercats, ha generat en 

els productors la necessitat de eliminar 

residus a la fruita.

En aquesta entrevista, Venanci Grau, 

president de la IGP Poma de Girona i 

de l’Associació de Fructicultors de Gi-

rona, ens explica la seva experiència 

amb Fruit.Net, el nou programa que els 

ajuda a respondre a aquestes exigències 

optimitzant l’aplicació dels tractaments 

durant la producció. 

Venanci Grau i Marull va estudiar Admi-

nistració d’Empreses i la seva trajectòria 

professional sempre ha estat vinculada 

al sector de l’agroalimentació. Actual-

ment és present als consells d’adminis-

tració de varies empreses i està vinculat 

a diferents associacions gironines.
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Els cereals d’hivern, entre el quals destaquen 
l’ordi, el blat i la civada, ocupen una superfície 
superior a les 300.000 ha, essent, amb escreix, 
el conreu predominant a Catalunya. El seu paper 
és clau en el manteniment del sistema productiu, 
tant agrícola com ramader, sobre tot el territori 
català. Aquest lideratge no és pas fruit de la ca-
sualitat: no en va, al darrere hi ha tot un sector 
primari que d’antuvi ha sabut aprofitar-se de les 
peculiaritats d’aquestes espècies, donant-les-hi 
cabuda arreu del nostre territori, per molt diferents 
i complicades que siguin les condicions de cultiu.

Malgrat que en les darreres campanyes la seva 
cotització ha anat clarament a l’alça, no podem 
oblidar que tradicionalment els cereals d’hivern 
han estat uns cultius que generen uns marges 
econòmics molt ajustats per unitat de superfície, 
obligant amb el pas del temps a una redefinició 
de l’estructura productiva que els envolta. En 
aquest sentit, s’ha incrementat la dimensió de 
les explotacions, que s’han dotat d’un parc de 
maquinària potent i modern i, en paral·lel, també 
han proliferat les empreses de serveis.

Ja es una tradició en aquesta època de l’any, 
a cavall entre dues campanyes, dedicar aquest 
monogràfic del Dossier Tècnic al cultiu dels cere-
als d’hivern. Aquest fet té una raó de ser: des del 
DAAM estem convençuts de la importància de 
la investigació i de la transferència tecnològica al 
sector per assolir una major competitivitat. És per 
aquest motiu que, de la mà de l’IRTA i de la UdL, 
us fem partícips dels coneixements adquirits, fruit 
de diferents assajos, perquè pugueu aplicar-los 
en les properes sembres.

En primer lloc, l’avaluació varietal duta a terme 
per l’IRTA, tot i ser un clàssic, no deixa d’aportar 
una informació fonamental a l’hora de l’elec-

ció del material vegetal. Disposar d’informació 
sobre aquelles varietats que millor s’adapten al 
nostre entorn edafoclimàtic és un factor clau 
de competitivitat, ja que no hem d’oblidar que, 
malgrat aquests darrers bons preus, el cost 
dels ímputs és molt elevat i, per tant, mantenir 
una elevada productivitat passa per utilitzar les 
millors varietats. Plenament conscients del dina-
misme en l’aparició de noves varietats, pensem 
que és imprescindible el coneixement del seu 
comportament a la nostra realitat abans de la 
seva implantació. Amb tot, no heu d’oblidar que 
s’ha d’utilitzar llavors que hagin estat obtingudes 
d’acord amb l’establert per la normativa vigent, 
ja sigui a partir d’un procés de certificació o fent 
valer el dret que tenen els agricultors a netejar 
el gra procedent de les seves pròpies collites.

Des de la UdL ens presenten els resultats de la 
influència de l’adobat nitrogenat en la produc-
ció de blat de qualitat, amb el benentès que la 
qualitat de la producció  , en general, ha de ser 
un objectiu com a mitjà per a obtenir un valor 
afegit durant el procés de comercialització. Evi-
dentment que són moltes les variables que hi 
intervenen, no totes controlables, però està clar 
que un maneig adequat de les que sí que ho 
són, n’incrementa les probabilitats d’èxit. Aquest 
és un exemple més d’un tema candent, com és 
la gestió del nitrogen i les dejeccions ramaderes, 
que té aspectes clarament positius quan es ma-
neja adequadament les aportacions de nitrogen, 
fet que cal fer extensible a totes les situacions 
productives de cereals. Els Plans de Millora de 
la Fertilització Nitrogenada, en els quals està 
treballant el Departament arreu de Catalunya, 
són també un exemple d’aquesta línia, en la 
que es vol aprofundir.

Finalment, i considerant que la gestió de les ma-
les herbes en aquests cultius hi juga un paper 
fonamental, no només per la seva rendibilitat final, 
sinó també en relació a aspectes mediambientals 
i de resistències als productes químics, des de la 
Unitat de Malherbologia del DAAM es presenten 
els resultats del desherbat mecànic, en concret 
de l’ús de la grada de pues. El paper de les ro-
tacions de cultius i del treball del sòl en el control 
de les males herbes és un previ en aquest tema. 
Cal donar la benvinguda a aquest tipus de tre-
balls, plenament en línia en el desplegament de 
la Directiva d’Ús Sostenible dels Fitosanitaris. Es 
tracta d’introduir una eina més, com ho poden 
ser la rotació de cultius i les labors de presembra, 
que complementi l’ús dels herbicides en el control 
integrat de les males herbes.
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01 Introducció

La campanya 2011-12 s’han sembrat a Catalu-

nya 296.159 ha dels principals cereals d’hivern 

(blat, ordi, civada, triticale i sègol), segons da-

des avançades pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM), a partir d’informació extreta de la De-

claració Única Agrària (DUN) 2012. Els cereals 

amb una major superfície de conreu continuen 

essent l’ordi (57,5%) i el blat (31,8%) (Figura 1). 

També és destacable la superfície dedicada a la 

civada, que representa un 7,5% del total, encara 

que una part important es dedica a aprofitament 

farratger. El triticale i el sègol són, ara per ara, 

els cereals d’hivern menys importants. 

NOU MATERIAL VEGETAL DE CEREALS D’HIVERN 
RESULTATS A CATALUNyA

Foto 1. Assaig de noves varietats de blat en sembra d’hivern. El Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 1. Distribució per espècies (%), respecte a la superfície total cultivada dels cereals d’hivern a Catalunya. Campanya 2011-12 
(elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).

Civada 
7,5 %

Triticale 
3 %

Blat tou
31,8%

Ordi 
57,5 %

Sègol
0,2 %

DT58.indd   3 02/12/13   11:15



193DOSSIERN58

DOSSIERTÈCNIC

02

Els cereals d’hivern, entre el quals destaquen 
l’ordi, el blat i la civada, ocupen una superfície 
superior a les 300.000 ha, essent, amb escreix, 
el conreu predominant a Catalunya. El seu paper 
és clau en el manteniment del sistema productiu, 
tant agrícola com ramader, sobre tot el territori 
català. Aquest lideratge no és pas fruit de la ca-
sualitat: no en va, al darrere hi ha tot un sector 
primari que d’antuvi ha sabut aprofitar-se de les 
peculiaritats d’aquestes espècies, donant-les-hi 
cabuda arreu del nostre territori, per molt diferents 
i complicades que siguin les condicions de cultiu.

Malgrat que en les darreres campanyes la seva 
cotització ha anat clarament a l’alça, no podem 
oblidar que tradicionalment els cereals d’hivern 
han estat uns cultius que generen uns marges 
econòmics molt ajustats per unitat de superfície, 
obligant amb el pas del temps a una redefinició 
de l’estructura productiva que els envolta. En 
aquest sentit, s’ha incrementat la dimensió de 
les explotacions, que s’han dotat d’un parc de 
maquinària potent i modern i, en paral·lel, també 
han proliferat les empreses de serveis.

Ja es una tradició en aquesta època de l’any, 
a cavall entre dues campanyes, dedicar aquest 
monogràfic del Dossier Tècnic al cultiu dels cere-
als d’hivern. Aquest fet té una raó de ser: des del 
DAAM estem convençuts de la importància de 
la investigació i de la transferència tecnològica al 
sector per assolir una major competitivitat. És per 
aquest motiu que, de la mà de l’IRTA i de la UdL, 
us fem partícips dels coneixements adquirits, fruit 
de diferents assajos, perquè pugueu aplicar-los 
en les properes sembres.

En primer lloc, l’avaluació varietal duta a terme 
per l’IRTA, tot i ser un clàssic, no deixa d’aportar 
una informació fonamental a l’hora de l’elec-

ció del material vegetal. Disposar d’informació 
sobre aquelles varietats que millor s’adapten al 
nostre entorn edafoclimàtic és un factor clau 
de competitivitat, ja que no hem d’oblidar que, 
malgrat aquests darrers bons preus, el cost 
dels ímputs és molt elevat i, per tant, mantenir 
una elevada productivitat passa per utilitzar les 
millors varietats. Plenament conscients del dina-
misme en l’aparició de noves varietats, pensem 
que és imprescindible el coneixement del seu 
comportament a la nostra realitat abans de la 
seva implantació. Amb tot, no heu d’oblidar que 
s’ha d’utilitzar llavors que hagin estat obtingudes 
d’acord amb l’establert per la normativa vigent, 
ja sigui a partir d’un procés de certificació o fent 
valer el dret que tenen els agricultors a netejar 
el gra procedent de les seves pròpies collites.

Des de la UdL ens presenten els resultats de la 
influència de l’adobat nitrogenat en la produc-
ció de blat de qualitat, amb el benentès que la 
qualitat de la producció  , en general, ha de ser 
un objectiu com a mitjà per a obtenir un valor 
afegit durant el procés de comercialització. Evi-
dentment que són moltes les variables que hi 
intervenen, no totes controlables, però està clar 
que un maneig adequat de les que sí que ho 
són, n’incrementa les probabilitats d’èxit. Aquest 
és un exemple més d’un tema candent, com és 
la gestió del nitrogen i les dejeccions ramaderes, 
que té aspectes clarament positius quan es ma-
neja adequadament les aportacions de nitrogen, 
fet que cal fer extensible a totes les situacions 
productives de cereals. Els Plans de Millora de 
la Fertilització Nitrogenada, en els quals està 
treballant el Departament arreu de Catalunya, 
són també un exemple d’aquesta línia, en la 
que es vol aprofundir.

Finalment, i considerant que la gestió de les ma-
les herbes en aquests cultius hi juga un paper 
fonamental, no només per la seva rendibilitat final, 
sinó també en relació a aspectes mediambientals 
i de resistències als productes químics, des de la 
Unitat de Malherbologia del DAAM es presenten 
els resultats del desherbat mecànic, en concret 
de l’ús de la grada de pues. El paper de les ro-
tacions de cultius i del treball del sòl en el control 
de les males herbes és un previ en aquest tema. 
Cal donar la benvinguda a aquest tipus de tre-
balls, plenament en línia en el desplegament de 
la Directiva d’Ús Sostenible dels Fitosanitaris. Es 
tracta d’introduir una eina més, com ho poden 
ser la rotació de cultius i les labors de presembra, 
que complementi l’ús dels herbicides en el control 
integrat de les males herbes.
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01 Introducció

La campanya 2011-12 s’han sembrat a Catalu-

nya 296.159 ha dels principals cereals d’hivern 

(blat, ordi, civada, triticale i sègol), segons da-

des avançades pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM), a partir d’informació extreta de la De-

claració Única Agrària (DUN) 2012. Els cereals 

amb una major superfície de conreu continuen 

essent l’ordi (57,5%) i el blat (31,8%) (Figura 1). 

També és destacable la superfície dedicada a la 

civada, que representa un 7,5% del total, encara 

que una part important es dedica a aprofitament 

farratger. El triticale i el sègol són, ara per ara, 

els cereals d’hivern menys importants. 

NOU MATERIAL VEGETAL DE CEREALS D’HIVERN 
RESULTATS A CATALUNyA

Foto 1. Assaig de noves varietats de blat en sembra d’hivern. El Poal (el Pla d’Urgell). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 1. Distribució per espècies (%), respecte a la superfície total cultivada dels cereals d’hivern a Catalunya. Campanya 2011-12 
(elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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Més de la meitat de la superfície cultivada de 

cereal d’hivern s’ha localitzat a la demarcació de 

Lleida, amb comarques amb una gran tradició 

cerealícola com la Noguera, la Segarra, l’Urgell, 

el Segrià, entre d’altres. En aquestes ha estat 

especialment important el conreu de l’ordi, que 

ha representat aproximadament el 55% de la 

superfície total sembrada de cereals. A les de-

marcacions de Barcelona, Girona i Tarragona 

la superfície cultivada ha estat menor, amb el 

24, 14 i  8% de la superfície total de cereals de 

Catalunya, respectivament. 

La Figura 2 mostra la distribució de la superfície 

sembrada de les principals espècies de cereals 

d’hivern per a gra, a les quatre demarcacions 

catalanes, durant la campanya 2011-12.

Un dels fets més destacables de la present cam-

panya ha estat l’elevat preu de venda del gra en 

el moment de la recol·lecció, tal com ja havia 

passat l’any 2011; especialment, si es compa-

ra amb els preus més baixos del 2009 i 2010 

(Figura 3). Aquest fet s’ha d’emmarcar, però, 

en un context on també s’han incrementat els 

darrers anys de forma important els preus d’al-

guns factors de producció, com els fertilitzants 

i el combustible, entre d’altres. 

Foto 2. Planta de blat infectada per virosi BYDV. Durant aquesta campanya, la presència de BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus) 
ha estat destacable en sembres de blat d’hivern a la part més occidental de la zona de Regadius de Lleida. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 2. Superfície cultivada de cereals d’hivern per a gra a Catalunya, per demarcacions. Campanya 2011-12 (elaboració pròpia 
a partir de dades del DAAM).

Figura 3. Evolució del preu de venda del blat tou, l’ordi i la civada (elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).

Les condiciones de sequera 

durant la tardor i hivern 

han afavorit una baixa 

incidència de malalties 

foliars d’origen fúngic en 

la major part de zones 

productores catalanes. Tan 

sols cal destacar la presència 

de ramulariosi (Ramularia 

collo-cygni) i rovell groc 

(Puccinia striiformis) en les 

comarques orientals.

En la zona més occidental 

dels regadius lleidatans 

s’ha observat la presència 

destacable de virosi (BYDV).
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02 La campanya cerealícola 2011 
- 2012

La campanya cerealícola 2011-12 s’ha ca-

racteritzat per les difícils condicions que han 

hagut de suportar els sembrats en la major 

part de zones productores catalanes. La gai-

rebé inexistent pluviometria durant els mesos 

d’hivern ha deixat el cultiu en situació molt 

difícil a causa de la sequera. Si a això s’afe-

geixen les baixes temperatures de l’hivern, 

sobretot del mes de febrer, força inferiors a 

la mitjana, la situació en moltes comarques 

de secà del centre i oest del país va ser molt 

pessimista a la sortida d’hivern. De fet, en la 

zona productora dels secans àrids del Segrià, 

la pluviometria durant els mesos de desembre 

a febrer ha estat tan sols de 6 l/m2 (Figura 

4). S’han llaurat moltes parcel·les que havi-

en estat sembrades d’ordi i en d’altres ja no 

hi ha entrat la recol·lectora. Les pèrdues en 

aquestes zones han estat elevades, així com 

en la zona de secans semiàrids i en la de se-

mifrescals, amb pluviometria hivernal similar, 

i on aquestes difícils condicions de conreu 

han fet disminuir notablement els rendiments.

En zones més frescals o temperades, en les 

quals el cicle vegetatiu s’allarga més, s’han po-

gut aprofitar de les pluges enregistrades durant 

els mesos de març, abril i maig, havent obtingut 

finalment produccions més acceptables i en al-

guns casos elevades. (Figura 5)

Un altre aspecte destacable de les condicions 

meteorològiques d’aquesta campanya han estat 

les temperatures altes enregistrades durant el 

mes de maig en algunes comarques, que han 

coincidit amb el període d’emplenament del gra, 

afectant-lo de manera negativa i provocant que 

el gra recol·lectat hagi tingut pesos específics 

més baixos dels habituals i el rendiment final 

hagi estat menor. 

Aquest fet és freqüent en algunes zones pro-

ductores, i és en elles on més importància pren 

la consideració del cicle de la varietat. En els 

secans àrids i semiàrids, per exemple, les va-

rietats que en una sèrie d’anys prou tangible 

obtenen millors resultats solen ser les de major 

precocitat, ja que utilitzen aquesta característica 

genètica per a avançar-se i completar ràpida-

ment el període que va d’espigat a ompliment 

del gra. Així, quan arriben les primeres calors 

fortes, ja tenen el gra format i tan sols els que-

da perdre humitat del gra fins a la recol·lecció. 

En les mateixes zones, però en varietats més 

Foto 3. Diferents estadis de precocitat en varietats d’ordi de cicle curt. La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). Campanya 2011-
12. Autor: IRTA Mas Badia.

Figura 4. Temperatura mitjana i pluviometria durant la campanya 2011-12, a la zona dels secans àrids i semiàrids, respecte a la sèrie 
històrica de la zona (elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT dels observatoris de Vallfogona de Balaguer (la Noguera), 
Sant Martí de Riucorb (l’Urgell) i el Canós (la Segarra)).

Figura 5. Temperatura mitjana i pluviometria durant la campanya 2011-12, a la zona del litoral de Girona, respecte a la sèrie històrica 
de la zona (elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT de l’observatori de La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà)). 
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cerealícola com la Noguera, la Segarra, l’Urgell, 

el Segrià, entre d’altres. En aquestes ha estat 

especialment important el conreu de l’ordi, que 

ha representat aproximadament el 55% de la 

superfície total sembrada de cereals. A les de-

marcacions de Barcelona, Girona i Tarragona 

la superfície cultivada ha estat menor, amb el 

24, 14 i  8% de la superfície total de cereals de 

Catalunya, respectivament. 

La Figura 2 mostra la distribució de la superfície 

sembrada de les principals espècies de cereals 

d’hivern per a gra, a les quatre demarcacions 

catalanes, durant la campanya 2011-12.

Un dels fets més destacables de la present cam-

panya ha estat l’elevat preu de venda del gra en 

el moment de la recol·lecció, tal com ja havia 

passat l’any 2011; especialment, si es compa-

ra amb els preus més baixos del 2009 i 2010 

(Figura 3). Aquest fet s’ha d’emmarcar, però, 

en un context on també s’han incrementat els 

darrers anys de forma important els preus d’al-

guns factors de producció, com els fertilitzants 

i el combustible, entre d’altres. 

Foto 2. Planta de blat infectada per virosi BYDV. Durant aquesta campanya, la presència de BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus) 
ha estat destacable en sembres de blat d’hivern a la part més occidental de la zona de Regadius de Lleida. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 2. Superfície cultivada de cereals d’hivern per a gra a Catalunya, per demarcacions. Campanya 2011-12 (elaboració pròpia 
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Figura 3. Evolució del preu de venda del blat tou, l’ordi i la civada (elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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02 La campanya cerealícola 2011 
- 2012
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racteritzat per les difícils condicions que han 

hagut de suportar els sembrats en la major 

part de zones productores catalanes. La gai-

rebé inexistent pluviometria durant els mesos 

d’hivern ha deixat el cultiu en situació molt 

difícil a causa de la sequera. Si a això s’afe-

geixen les baixes temperatures de l’hivern, 

sobretot del mes de febrer, força inferiors a 

la mitjana, la situació en moltes comarques 

de secà del centre i oest del país va ser molt 

pessimista a la sortida d’hivern. De fet, en la 

zona productora dels secans àrids del Segrià, 

la pluviometria durant els mesos de desembre 

a febrer ha estat tan sols de 6 l/m2 (Figura 

4). S’han llaurat moltes parcel·les que havi-

en estat sembrades d’ordi i en d’altres ja no 

hi ha entrat la recol·lectora. Les pèrdues en 

aquestes zones han estat elevades, així com 

en la zona de secans semiàrids i en la de se-

mifrescals, amb pluviometria hivernal similar, 

i on aquestes difícils condicions de conreu 

han fet disminuir notablement els rendiments.

En zones més frescals o temperades, en les 

quals el cicle vegetatiu s’allarga més, s’han po-

gut aprofitar de les pluges enregistrades durant 

els mesos de març, abril i maig, havent obtingut 

finalment produccions més acceptables i en al-

guns casos elevades. (Figura 5)

Un altre aspecte destacable de les condicions 

meteorològiques d’aquesta campanya han estat 

les temperatures altes enregistrades durant el 

mes de maig en algunes comarques, que han 

coincidit amb el període d’emplenament del gra, 

afectant-lo de manera negativa i provocant que 

el gra recol·lectat hagi tingut pesos específics 

més baixos dels habituals i el rendiment final 

hagi estat menor. 

Aquest fet és freqüent en algunes zones pro-

ductores, i és en elles on més importància pren 

la consideració del cicle de la varietat. En els 

secans àrids i semiàrids, per exemple, les va-

rietats que en una sèrie d’anys prou tangible 

obtenen millors resultats solen ser les de major 

precocitat, ja que utilitzen aquesta característica 

genètica per a avançar-se i completar ràpida-

ment el període que va d’espigat a ompliment 

del gra. Així, quan arriben les primeres calors 

fortes, ja tenen el gra format i tan sols els que-

da perdre humitat del gra fins a la recol·lecció. 

En les mateixes zones, però en varietats més 

Foto 3. Diferents estadis de precocitat en varietats d’ordi de cicle curt. La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). Campanya 2011-
12. Autor: IRTA Mas Badia.

Figura 4. Temperatura mitjana i pluviometria durant la campanya 2011-12, a la zona dels secans àrids i semiàrids, respecte a la sèrie 
històrica de la zona (elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT dels observatoris de Vallfogona de Balaguer (la Noguera), 
Sant Martí de Riucorb (l’Urgell) i el Canós (la Segarra)).

Figura 5. Temperatura mitjana i pluviometria durant la campanya 2011-12, a la zona del litoral de Girona, respecte a la sèrie històrica 
de la zona (elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT de l’observatori de La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà)). 
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tardanes, aquestes circumstàncies climàtiques 

poden afectar de manera important el rendiment 

final del cultiu, ja que les elevades temperatures 

poden condicionar el procés de formació del 

gra, originant grans més migrats, amb baix pes 

específic i sensibles pèrdues de rendiment.

Si s’observa la Figura 6, és remarcable la relació 

directa existent entre la data d’espigat i el rendi-

ment final obtingut per les varietats assajades. 

La diferència de cicle d’una setmana entre unes i 

altres ha fet que les més precoces escapessin a 

les fortes calors enregistrades a la zona durant la 

segona quinzena de maig, mentre que les més 

tardanes s’han vist afectades clarament en el 

seu rendiment final.

Per últim, cal esmentar des del punt de vista 

sanitari, l’escassa incidència d’algunes malalties 

foliars d’origen fúngic habituals en el conreu dels 

cereals, tals com la cendrosa (Blumeria grami-

nis), la rincosporiosi (Rynchosporium secalis), 

la septoriosi (Septoria tritici), entre d’altres. Per 

contra, ha estat destacable enguany la pre-

sència de ramulariosi (Ramularia collo-cygni) 

en ordis, en les comarques més orientals. Els 

assaigs de les localitats de la Tallada d’Empordà 

(el Baix Empordà) i Gurb de la Plana (Osona) 

han estat els que s’han vist més afectats. En 

l’assaig de blat tou de cicle llarg de Gurb de la 

Plana (Osona) s’ha observat un atac molt sever 

d’helmintosporiosi (Pyrenophora tritici-repentis). 

També hi ha hagut un lleuger atac de rovell groc 

en blat (Puccinia striiformis) en les comarques 

gironines, que ha afectat les varietats tradicional-

ment més susceptibles. Per últim, cal destacar 

també l’apreciable incidència de virosi (BYDV) a 

la zona més occidental dels regadius de Lleida, 

que ha pogut afectar negativament la producti-

vitat d’algunes varietats.

Figura 6. Relació entre la data d’espigat (dia del mes de maig) i el rendiment final (kg/ha). Assaig de blats de tardor a la localitat de 
Calaf (l’Anoia) 2011-12. Zona de secans semifrescals.

Figura 7. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.
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03 Blat tou

03 01 Blat tou de cicle llarg

S’han realitzat assaigs a les zones dels secans 

semifrescals, secans frescals i secans de l’inte-

rior de Girona.

A la zona dels secans semifrescals els assaigs 

s’han establert a les localitats  d’Artesa de Segre 

(la Noguera) i Calaf (l’Anoia). La sèrie plurianual 

mostra, en quatre anys d’assaig, com a grup 

més productiu, el format per les varietats GAR-

CIA, SOLLARIO, BANDERA, CCB INGENIO, 

AGUILA, EXOTIC, NOGAL, PALEDOR i BOTTI-

CELLI (Figura 7). El rendiment d’aquestes no 

ha variat de forma significativa entre sí. En tres 

anys d’assaig, també cal destacar el bon com-

portament d’IDALGO i SANTOYO. 

A la zona dels secans frescals els camps d’as-

saig s’han realitzat a les localitats de Gurb de 

la Plana (Osona) i Solsona (el Solsonès). En 

aquest cas, les varietats BANDERA, EXOTIC i 

ANDELOS han format el grup més productiu, 

en quatre anys d’assaig (Figura 8). Aquestes, 

Figura 8. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans frescals de l’interior de Catalunya.

Foto 4. Aquesta campanya s’han produït infeccions per rovell groc (Puccinia striiformis) en varietats de blat susceptibles.
Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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tardanes, aquestes circumstàncies climàtiques 

poden afectar de manera important el rendiment 

final del cultiu, ja que les elevades temperatures 

poden condicionar el procés de formació del 

gra, originant grans més migrats, amb baix pes 

específic i sensibles pèrdues de rendiment.

Si s’observa la Figura 6, és remarcable la relació 

directa existent entre la data d’espigat i el rendi-

ment final obtingut per les varietats assajades. 

La diferència de cicle d’una setmana entre unes i 

altres ha fet que les més precoces escapessin a 

les fortes calors enregistrades a la zona durant la 

segona quinzena de maig, mentre que les més 

tardanes s’han vist afectades clarament en el 

seu rendiment final.

Per últim, cal esmentar des del punt de vista 

sanitari, l’escassa incidència d’algunes malalties 

foliars d’origen fúngic habituals en el conreu dels 

cereals, tals com la cendrosa (Blumeria grami-

nis), la rincosporiosi (Rynchosporium secalis), 

la septoriosi (Septoria tritici), entre d’altres. Per 

contra, ha estat destacable enguany la pre-

sència de ramulariosi (Ramularia collo-cygni) 

en ordis, en les comarques més orientals. Els 

assaigs de les localitats de la Tallada d’Empordà 

(el Baix Empordà) i Gurb de la Plana (Osona) 

han estat els que s’han vist més afectats. En 

l’assaig de blat tou de cicle llarg de Gurb de la 

Plana (Osona) s’ha observat un atac molt sever 

d’helmintosporiosi (Pyrenophora tritici-repentis). 

També hi ha hagut un lleuger atac de rovell groc 

en blat (Puccinia striiformis) en les comarques 

gironines, que ha afectat les varietats tradicional-

ment més susceptibles. Per últim, cal destacar 

també l’apreciable incidència de virosi (BYDV) a 

la zona més occidental dels regadius de Lleida, 

que ha pogut afectar negativament la producti-

vitat d’algunes varietats.

Figura 6. Relació entre la data d’espigat (dia del mes de maig) i el rendiment final (kg/ha). Assaig de blats de tardor a la localitat de 
Calaf (l’Anoia) 2011-12. Zona de secans semifrescals.

Figura 7. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.
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S’han realitzat assaigs a les zones dels secans 

semifrescals, secans frescals i secans de l’inte-

rior de Girona.

A la zona dels secans semifrescals els assaigs 

s’han establert a les localitats  d’Artesa de Segre 

(la Noguera) i Calaf (l’Anoia). La sèrie plurianual 

mostra, en quatre anys d’assaig, com a grup 

més productiu, el format per les varietats GAR-

CIA, SOLLARIO, BANDERA, CCB INGENIO, 

AGUILA, EXOTIC, NOGAL, PALEDOR i BOTTI-

CELLI (Figura 7). El rendiment d’aquestes no 

ha variat de forma significativa entre sí. En tres 

anys d’assaig, també cal destacar el bon com-

portament d’IDALGO i SANTOYO. 

A la zona dels secans frescals els camps d’as-

saig s’han realitzat a les localitats de Gurb de 

la Plana (Osona) i Solsona (el Solsonès). En 

aquest cas, les varietats BANDERA, EXOTIC i 

ANDELOS han format el grup més productiu, 

en quatre anys d’assaig (Figura 8). Aquestes, 

Figura 8. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans frescals de l’interior de Catalunya.

Foto 4. Aquesta campanya s’han produït infeccions per rovell groc (Puccinia striiformis) en varietats de blat susceptibles.
Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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tret de BANDERA, que és la que ha aconseguit 

els majors rendiments, no difereixen significati-

vament d’un grup més ampli de varietats format 

per SOLLARIO, CCB INGENIO, GARCIA, NO-

GAL, AGUILA, PALEDOR i INNOV. Després de 

tres anys d’assaig també cal destacar el com-

portament de SANTOYO. Amb només dos anys 

d’assaig, CHAMBO s’ha situat també dins del 

grup de varietats amb majors rendiments.

A les comarques interiors de Girona s’ha re-

alitzat una sola localitat d’assaig per avaluar 

l’adaptació de les noves varietats de blat tou 

de cicle llarg, que els darrers anys s’ha localit-

zat a Caldes de Malavella (la Selva). En aquesta 

zona el millor comportament s’ha observat amb 

les varietats AGUILA, BANDERA, BOTTICELLI, 

NOGAL, CCB INGENIO, EXOTIC, SOLLARIO, 

INNOV, PALEDOR i GARCIA, sense diferències 

significatives de producció entre sí, però su-

perant moltes d’elles al testimoni SOISSONS 

(Figura 9). També cal considerar SANTOYO, 

ADAGIO, IDALGO i AEROBIC, després del seu 

bon comportament amb tres anys d’assaig. 

Figura 9. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans de l’interior de Girona.

Foto 5. XI Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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A la Taula 1 es poden observar les principals 

característiques agronòmiques de les varietats 

de blat tou de cicle llarg que han mostrat un 

millor comportament a la Xarxa d’assaig, junt 

amb les varietats testimoni. La major part d’elles 

presenten una espiga amb aresta, tret d’AGUI-

LA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO. 

S’observa una gran variabilitat en el cicle: les 

més precoces han estat BANDERA, IDALGO, 

BOTTICELLI, SANTOYO i NOGAL; totes elles 

amb una certa alternativitat, malgrat ésser con-

siderades normalment com a varietats hivernals. 

Al contrari, les que han presentat un cicle més 

llarg han estat INNOV, PALEDOR, AEROBIC, 

AGUILA, ADAGIO i SOISSONS.

La varietat més alta ha estat IDALGO, seguida 

per SANTOYO i CCB INGENIO. Totes elles s’han 

vist afectades en alguns assaigs per ajagut. La 

susceptibilitat a malalties foliars també ha variat 

entre varietats, destacant com les més afec-

tades per cendrosa GARCIA, IDALGO i CCB 

INGENIO; i a rovell bru, BANDERA, SOLLARIO, 

ADAGIO, EXOTIC i GARCIA.

Observació: La classificació de les varietats en funció de la seva qualitat farinera s’ha realitzat en grups, segons la norma de qualitat del blat establerta pel Reial Decret 1615/2010.
Taula 1. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle llarg.

VARIETATS
EMPRESA 

SUBMINISTRA-
DORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECO-
CITAT

D’ESPIGAT

ALTER-
NATI-
VITAT

TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFIC

QUALITAT  
FARINERA

AJA-
GUT

CEN-
DROSA SEPTÒRIA ROVELL

BRU

GRUP 
REIAL 

DECRET

ADAGIO RAGT IBÉRICA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana Alta Mitjana Mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt 5

AEROBIC AGRUSA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana Alta
Mitjana a 

alta
Mitjana Alta Mitjana Alt 3 (2-5)

AGUILA AGRAR
SEMILLAS

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjà 5

ANDELOS LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Mitjà 3 – 4

BANDERA S.A. MARISA
Amb 

aresta
Molt precoç 

a Precoç
Mig alter-

natiu
Mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Mitjana a 
alta

Alt 5

BOTTICELLI LIMAGRAIN 
IBÈRICA

Amb 
aresta

Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Mitjana a 
alta

Mitjana 
a alta

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt a Molt 

alt
2 -3 (5)

CCB INGENIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Mitjana Hivern Alta Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt 2 (5)

EXOTIC DISASEM
Amb 

aresta
Mitjana Hivern Mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa Baixa Mitjana Mitjà a alt 5

GARCIA AGRUSA
Sense 
aresta

Mitjana Hivern Mitjana
Mitjana 
a alta

Baixa Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà 5 (3)

IDALGO AGRUSA
Amb 

aresta
Precoç

Mig alter-
natiu

Alta a 
molt alta

Molt 
baixa

Molt 
baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt 2 -3

INNOV KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà 3

NOGAL S.A. MARISA
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Mitjana a 
alta

Mitjana Mitjana Mitjana
Mitjana a 

alta
Mitjana a 

alta
Alt 1 -2 (5)

PALEDOR AGRUSA
Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Alta Alta Mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt 3 – 4 (5)

SANTOYO S.A. MARISA
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Alta
Molt 
baixa

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjà a alt 3

SOISSONS AGRUSA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Alt 2 – 3

SOLLARIO SEMILLAS 
CAUSSADE

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa
Baixa a 
mitjana 

Alt 5
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tret de BANDERA, que és la que ha aconseguit 

els majors rendiments, no difereixen significati-

vament d’un grup més ampli de varietats format 

per SOLLARIO, CCB INGENIO, GARCIA, NO-

GAL, AGUILA, PALEDOR i INNOV. Després de 

tres anys d’assaig també cal destacar el com-

portament de SANTOYO. Amb només dos anys 

d’assaig, CHAMBO s’ha situat també dins del 

grup de varietats amb majors rendiments.

A les comarques interiors de Girona s’ha re-

alitzat una sola localitat d’assaig per avaluar 

l’adaptació de les noves varietats de blat tou 

de cicle llarg, que els darrers anys s’ha localit-

zat a Caldes de Malavella (la Selva). En aquesta 

zona el millor comportament s’ha observat amb 

les varietats AGUILA, BANDERA, BOTTICELLI, 

NOGAL, CCB INGENIO, EXOTIC, SOLLARIO, 

INNOV, PALEDOR i GARCIA, sense diferències 

significatives de producció entre sí, però su-

perant moltes d’elles al testimoni SOISSONS 

(Figura 9). També cal considerar SANTOYO, 

ADAGIO, IDALGO i AEROBIC, després del seu 

bon comportament amb tres anys d’assaig. 

Figura 9. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans de l’interior de Girona.

Foto 5. XI Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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A la Taula 1 es poden observar les principals 

característiques agronòmiques de les varietats 

de blat tou de cicle llarg que han mostrat un 

millor comportament a la Xarxa d’assaig, junt 

amb les varietats testimoni. La major part d’elles 

presenten una espiga amb aresta, tret d’AGUI-

LA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO. 

S’observa una gran variabilitat en el cicle: les 

més precoces han estat BANDERA, IDALGO, 

BOTTICELLI, SANTOYO i NOGAL; totes elles 

amb una certa alternativitat, malgrat ésser con-

siderades normalment com a varietats hivernals. 

Al contrari, les que han presentat un cicle més 

llarg han estat INNOV, PALEDOR, AEROBIC, 

AGUILA, ADAGIO i SOISSONS.

La varietat més alta ha estat IDALGO, seguida 

per SANTOYO i CCB INGENIO. Totes elles s’han 

vist afectades en alguns assaigs per ajagut. La 

susceptibilitat a malalties foliars també ha variat 

entre varietats, destacant com les més afec-

tades per cendrosa GARCIA, IDALGO i CCB 

INGENIO; i a rovell bru, BANDERA, SOLLARIO, 

ADAGIO, EXOTIC i GARCIA.

Observació: La classificació de les varietats en funció de la seva qualitat farinera s’ha realitzat en grups, segons la norma de qualitat del blat establerta pel Reial Decret 1615/2010.
Taula 1. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle llarg.

VARIETATS
EMPRESA 

SUBMINISTRA-
DORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECO-
CITAT

D’ESPIGAT

ALTER-
NATI-
VITAT

TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFIC

QUALITAT  
FARINERA

AJA-
GUT

CEN-
DROSA SEPTÒRIA ROVELL

BRU

GRUP 
REIAL 

DECRET

ADAGIO RAGT IBÉRICA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana Alta Mitjana Mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt 5

AEROBIC AGRUSA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana Alta
Mitjana a 

alta
Mitjana Alta Mitjana Alt 3 (2-5)

AGUILA AGRAR
SEMILLAS

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjà 5

ANDELOS LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern Mitjana
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Mitjà 3 – 4

BANDERA S.A. MARISA
Amb 

aresta
Molt precoç 

a Precoç
Mig alter-

natiu
Mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Mitjana a 
alta

Alt 5

BOTTICELLI LIMAGRAIN 
IBÈRICA

Amb 
aresta

Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Mitjana a 
alta

Mitjana 
a alta

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt a Molt 

alt
2 -3 (5)

CCB INGENIO AGRAR 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Mitjana Hivern Alta Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt 2 (5)

EXOTIC DISASEM
Amb 

aresta
Mitjana Hivern Mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa Baixa Mitjana Mitjà a alt 5

GARCIA AGRUSA
Sense 
aresta

Mitjana Hivern Mitjana
Mitjana 
a alta

Baixa Baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà 5 (3)

IDALGO AGRUSA
Amb 

aresta
Precoç

Mig alter-
natiu

Alta a 
molt alta

Molt 
baixa

Molt 
baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Alt 2 -3

INNOV KOIPESOL 
SEMILLAS

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Baixa a 
mitjana

Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà 3

NOGAL S.A. MARISA
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Mitjana a 
alta

Mitjana Mitjana Mitjana
Mitjana a 

alta
Mitjana a 

alta
Alt 1 -2 (5)

PALEDOR AGRUSA
Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Alta Alta Mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Mitjà a alt 3 – 4 (5)

SANTOYO S.A. MARISA
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Mig 
hivern

Alta
Molt 
baixa

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Mitjana a 
alta

Mitjà a alt 3

SOISSONS AGRUSA
Amb 

aresta
Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Mitjana

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta

Alt 2 – 3

SOLLARIO SEMILLAS 
CAUSSADE

Sense 
aresta

Mitjana a 
tardana

Hivern
Mitjana a 

alta
Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa
Baixa a 
mitjana 

Alt 5
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Els pesos específics més elevats s’han obtingut 

amb BOTTICELLI, BANDERA, AEROBIC, SOIS-

SONS, IDALGO, SOLLARIO i NOGAL. Les que 

han presentat un pes del gra més elevat han 

estat CCB INGENIO, SANTOYO i BOTTICELLI.

En referència a la qualitat farinera, entre les vari-

etats de blat de cicle llarg no n’hi cap que es pu-

gui considerar pròpiament com a millorant (Grup 

1); en tot cas, la més propera seria NOGAL. 

Entre les varietats que es situen majoritàriament 

en el Grup 2, amb uns valors de força mitjans 

a alts i una relació P/L equilibrada a extensible, 

es poden destacar a CCB INGENIO,  NOGAL, 

SOISSONS, entre altres. Amb valors més baixos 

de força, però amb una elevada extensibilitat es 

poden destacar les varietats ANDELOS, INNOV, 

entre d’altres, que s’han classificat majoritària-

ment dins el Grup 3 (Figura 10).    

03 02 Blat tou de cicle curt

Per avaluar l’adaptació de les varietats de blat 

de cicle curt, s’han realitzat assaigs a les comar-

ques litorals de Girona i als regadius de Lleida.

En la zona del litoral de Girona els assaigs s’han 

dut a terme a la localitat de la Tallada d’Empordà 

(el Baix Empordà). En quatre anys d’assaig els 

majors rendiments s’han obtingut amb GADES, 

ARTUR NICK i GALEON (Figura 11). En tres 

anys d’assaig també han mostrat un molt bon 

comportament NOGAL i ANFORETA. Els resul-

tats mitjans de dos anys d’assaig cal conside-

rar-los com a provisionals, a l’espera d’obtenir 

major informació en les campanyes següents. 

Tot i així, les noves varietats TREBUJENA i PLA-

TERO s’han situat entre les més productives.
Figura 10. Qualitat farinera mitjana de les varietats de blat de cicle llarg, obtinguda en els assaigs realitzats a la Xarxa d’avaluació 
varietal de l’IRTA a Catalunya.

■ BLAT TOU dE CiCLE LLARG (secans semifrescals, secans frescals i secans de l’interior de Girona)

•	 Les	varietats	AGUILA, BANDERA, BOTTICELLI, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA, NOGAL, PALEDOR i SOLLARIO 
estan mostrant una bona adaptació a la majoria de les zones. Cal acabar de contrastar el bon comportament de SANTOYO 
i IDALGO.

•	 Els	blats	AGUILA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO tenen una espiga sense arestes.
•	 Les	més	precoces	són	BANDERA, IDALGO, BOTTICELLI, SANTOYO i NOGAL. Totes elles són mitjanament alternatives 

i es poden adaptar a sembres relativament tardanes en les zones més temperades.
•	 Els	cicles	més	llargs	es	corresponen	amb	AGUILA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO, les quals s’han de reservar 

per a sembres precoces i mitjanes en totes les zones.
•	 La	major	sensibilitat	a	l’ajagut	es	dóna	en	IDALGO, SANTOYO i CCB INGENIO. Totes elles són varietats altes.
•	 Les	varietats	SOISSONS, BANDERA, IDALGO, BOTTICELLI, NOGAL i SANTOYO presenten una bona capacitat d’afillament.
•	 IDALGO i GARCIA són susceptibles a cendrosa. BANDERA, SOLLARIO, EXOTIC i GARCIA són susceptibles a rovell bru.
•	 Els	pesos	hectolítrics	més	elevats	s’obtenen	amb	BOTTICELLI, AEROBIC, BANDERA, IDALGO, NOGAL, SOISSONS, 

SOLLARIO, entre d’altres. 
•	 Varietats	que	poden	ser	interessants	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Força mitjana a alta i equilibrats (Grup 2): CCB INGENIO, NOGAL i SOISSONS
- Força mitjana a baixa i extensibles (Grups 3 i 4): ANDELOS, IDALGO, INNOV, SANTOYO i PALEDOR.

Foto 6. Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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En aquesta zona, en els assaigs dels tres darrers 

anys, s’ha comparat el comportament de totes 

les varietats sense protecció fungicida i amb la 

realització d’un tractament fungicida amb el pro-

ducte LOVIT (12,5% d’Epoxiconazol) a 1 l/ha, en 

l’estadi aproximat de sortida de la fulla bandera. 

En la Figura 12 es poden observar els resultats 

obtinguts amb i sense tractament fungicida.  Les 

parcel·les tractades han mostrat uns majors ren-

diments en totes les varietats, amb un increment 

mitjà de la producció de 750 kg/ha. Les que han 

mostrat uns majors augments del rendiment han 

estat SENSAS, MASACCIO, PALESIO, entre d’al-

tres, totes elles amb una marcada susceptibilitat 

a les malalties foliars més importants.

En els regadius de Lleida s’han realitzat els dar-

rers anys assaigs a les comarques del Segrià (a 

localitats de Gimenells i Sucs) i del Pla d’Urgell 

(a les localitats del Palau d’Anglesola i El Poal). 

En un període llarg d’avaluació (cinc anys) el 

grup de varietats amb un millor comportament 

productiu ha estat format per ODIEL, PEÑALON, 

GADES, SARINA, BADIEL i ARTUR NICK (Figu-

ra 13). Després de tres anys d’assaig també cal 

considerar pel seu bon comportament productiu 

ANFORETA, NOGAL i MASACCIO. 

La Taula 2 mostra les principals característiques 

agronòmiques d’algunes de les varietats que 

s’han assajat un mínim de tres anys. Quant a 

la seva morfologia, la majoria tenen una espiga 

amb arestes, tret de BADIEL i SARINA. La més 

alta ha estat ANFORETA, mentre que GALEON 

ha estat la més baixa. ANFORETA és la que ha 

mostrat una menor capacitat d’afillament, amb 

un nombre d’espigues per unitat de superfície 

similar a la varietat de referència GAZUL. 

Les varietats amb una data d’espigat més pre-

coç han estat BADIEL, ARTUR NICK i PEÑA-

LON. Al contrari, les que han mostrat un cicle 

més llarg, tant a espigat com a maduresa fisio-

lògica, han estat NOGAL, SARINA i MASACCIO. 

La varietat ANFORETA ha mostrat una elevada 

susceptibilitat a cendrosa (Blumeria graminis). 

Les més susceptibles a rovell bru (Puccinia re-

condita) han estat BADIEL, SARINA, ODIEL i 

MASACCIO. 

Les varietats que habitualment han presentat els 

pesos hectolítrics més elevats han estat ANFO-
Figura 12. Producció de varietats de blat tou amb i sense tractament fungicida, obtinguda en els assaigs realitzats a la Tallada 
d’Empordà (el Baix Empordà), les campanyes 2009-10, 2010-11 i 2011-12.

Figura 11. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GALEON.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Els pesos específics més elevats s’han obtingut 

amb BOTTICELLI, BANDERA, AEROBIC, SOIS-

SONS, IDALGO, SOLLARIO i NOGAL. Les que 

han presentat un pes del gra més elevat han 

estat CCB INGENIO, SANTOYO i BOTTICELLI.

En referència a la qualitat farinera, entre les vari-

etats de blat de cicle llarg no n’hi cap que es pu-

gui considerar pròpiament com a millorant (Grup 

1); en tot cas, la més propera seria NOGAL. 

Entre les varietats que es situen majoritàriament 

en el Grup 2, amb uns valors de força mitjans 

a alts i una relació P/L equilibrada a extensible, 

es poden destacar a CCB INGENIO,  NOGAL, 

SOISSONS, entre altres. Amb valors més baixos 

de força, però amb una elevada extensibilitat es 

poden destacar les varietats ANDELOS, INNOV, 

entre d’altres, que s’han classificat majoritària-

ment dins el Grup 3 (Figura 10).    

03 02 Blat tou de cicle curt

Per avaluar l’adaptació de les varietats de blat 

de cicle curt, s’han realitzat assaigs a les comar-

ques litorals de Girona i als regadius de Lleida.

En la zona del litoral de Girona els assaigs s’han 

dut a terme a la localitat de la Tallada d’Empordà 

(el Baix Empordà). En quatre anys d’assaig els 

majors rendiments s’han obtingut amb GADES, 

ARTUR NICK i GALEON (Figura 11). En tres 

anys d’assaig també han mostrat un molt bon 

comportament NOGAL i ANFORETA. Els resul-

tats mitjans de dos anys d’assaig cal conside-

rar-los com a provisionals, a l’espera d’obtenir 

major informació en les campanyes següents. 

Tot i així, les noves varietats TREBUJENA i PLA-

TERO s’han situat entre les més productives.
Figura 10. Qualitat farinera mitjana de les varietats de blat de cicle llarg, obtinguda en els assaigs realitzats a la Xarxa d’avaluació 
varietal de l’IRTA a Catalunya.

■ BLAT TOU dE CiCLE LLARG (secans semifrescals, secans frescals i secans de l’interior de Girona)

•	 Les	varietats	AGUILA, BANDERA, BOTTICELLI, CCB INGENIO, EXOTIC, GARCIA, NOGAL, PALEDOR i SOLLARIO 
estan mostrant una bona adaptació a la majoria de les zones. Cal acabar de contrastar el bon comportament de SANTOYO 
i IDALGO.

•	 Els	blats	AGUILA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO tenen una espiga sense arestes.
•	 Les	més	precoces	són	BANDERA, IDALGO, BOTTICELLI, SANTOYO i NOGAL. Totes elles són mitjanament alternatives 

i es poden adaptar a sembres relativament tardanes en les zones més temperades.
•	 Els	cicles	més	llargs	es	corresponen	amb	AGUILA, GARCIA, INNOV, PALEDOR i SOLLARIO, les quals s’han de reservar 

per a sembres precoces i mitjanes en totes les zones.
•	 La	major	sensibilitat	a	l’ajagut	es	dóna	en	IDALGO, SANTOYO i CCB INGENIO. Totes elles són varietats altes.
•	 Les	varietats	SOISSONS, BANDERA, IDALGO, BOTTICELLI, NOGAL i SANTOYO presenten una bona capacitat d’afillament.
•	 IDALGO i GARCIA són susceptibles a cendrosa. BANDERA, SOLLARIO, EXOTIC i GARCIA són susceptibles a rovell bru.
•	 Els	pesos	hectolítrics	més	elevats	s’obtenen	amb	BOTTICELLI, AEROBIC, BANDERA, IDALGO, NOGAL, SOISSONS, 

SOLLARIO, entre d’altres. 
•	 Varietats	que	poden	ser	interessants	per	la	seva	qualitat	farinera:

- Força mitjana a alta i equilibrats (Grup 2): CCB INGENIO, NOGAL i SOISSONS
- Força mitjana a baixa i extensibles (Grups 3 i 4): ANDELOS, IDALGO, INNOV, SANTOYO i PALEDOR.

Foto 6. Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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En aquesta zona, en els assaigs dels tres darrers 

anys, s’ha comparat el comportament de totes 

les varietats sense protecció fungicida i amb la 

realització d’un tractament fungicida amb el pro-

ducte LOVIT (12,5% d’Epoxiconazol) a 1 l/ha, en 

l’estadi aproximat de sortida de la fulla bandera. 

En la Figura 12 es poden observar els resultats 

obtinguts amb i sense tractament fungicida.  Les 

parcel·les tractades han mostrat uns majors ren-

diments en totes les varietats, amb un increment 

mitjà de la producció de 750 kg/ha. Les que han 

mostrat uns majors augments del rendiment han 

estat SENSAS, MASACCIO, PALESIO, entre d’al-

tres, totes elles amb una marcada susceptibilitat 

a les malalties foliars més importants.

En els regadius de Lleida s’han realitzat els dar-

rers anys assaigs a les comarques del Segrià (a 

localitats de Gimenells i Sucs) i del Pla d’Urgell 

(a les localitats del Palau d’Anglesola i El Poal). 

En un període llarg d’avaluació (cinc anys) el 

grup de varietats amb un millor comportament 

productiu ha estat format per ODIEL, PEÑALON, 

GADES, SARINA, BADIEL i ARTUR NICK (Figu-

ra 13). Després de tres anys d’assaig també cal 

considerar pel seu bon comportament productiu 

ANFORETA, NOGAL i MASACCIO. 

La Taula 2 mostra les principals característiques 

agronòmiques d’algunes de les varietats que 

s’han assajat un mínim de tres anys. Quant a 

la seva morfologia, la majoria tenen una espiga 

amb arestes, tret de BADIEL i SARINA. La més 

alta ha estat ANFORETA, mentre que GALEON 

ha estat la més baixa. ANFORETA és la que ha 

mostrat una menor capacitat d’afillament, amb 

un nombre d’espigues per unitat de superfície 

similar a la varietat de referència GAZUL. 

Les varietats amb una data d’espigat més pre-

coç han estat BADIEL, ARTUR NICK i PEÑA-

LON. Al contrari, les que han mostrat un cicle 

més llarg, tant a espigat com a maduresa fisio-

lògica, han estat NOGAL, SARINA i MASACCIO. 

La varietat ANFORETA ha mostrat una elevada 

susceptibilitat a cendrosa (Blumeria graminis). 

Les més susceptibles a rovell bru (Puccinia re-

condita) han estat BADIEL, SARINA, ODIEL i 

MASACCIO. 

Les varietats que habitualment han presentat els 

pesos hectolítrics més elevats han estat ANFO-
Figura 12. Producció de varietats de blat tou amb i sense tractament fungicida, obtinguda en els assaigs realitzats a la Tallada 
d’Empordà (el Baix Empordà), les campanyes 2009-10, 2010-11 i 2011-12.

Figura 11. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GALEON.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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VARIETATS
EMPRESA 
SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECO-
CITAT

D’ESPIGAT

ALTER-
NATI-
VITAT

TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFIC

QUALITAT  
FARINERA

AJA-
GUT

CEN-
DROSA

SEP-
TÒRIA

ROVELL
BRU

ROVELL
GROC

GRUP 
REIAL 

DECRET

ANFORETA PRO.SE.ME
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Prima-
vera

Alta
Mitja-

na
Baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Baixa Mitja a alt 3 - 5 (2)

ARTUR 
NICK AGRUSA

Amb 
aresta

Molt 
precoç a 
precoç

Prima-
vera 

Mitjana
Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alta Alta Mitjana Mitjà 3

BADIEL AGROSA
Sense 
aresta

Molt 
precoç

Prima-
vera

Baixa a 
mitjana

Mitja-
na

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa

Mitjana a 
alta

Mitjà 1 (5)

GADES
RAGT 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera

Baixa a 
mitjana

Mitja-
na

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Mitjà a Alt 2

GALEON
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera 

Baixa Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Alta
Mitjana 
a baixa

Mitjana a 
alta

Mitjà 2 – 3 (5)

MASACCIO
KOIPESOL 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Mitjana
Prima-
vera

Mitjana
Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Alta Mitjà 5 (2 - 3)

NOGAL
S.A. 
MARISA

Amb 
aresta

Mitjana
Mig 

hivern
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Mitjana Alta Mitjana Mitjà 1 - 2 

ODIEL
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera 

Mitjana
Mitja-

na
Mitjana

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa a 
baixa

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà 4

PEÑALON IRTA
Amb 

aresta

Molt 
precoç a 
precoç

Prima-
vera

Mitjana a 
alta

Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjà 2 - 3

SARINA
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense 
aresta

Mitjana
Prima-
vera 

Mitjana
Mitja-

na
Baixa a 
mitjana

Baixa 
Molt 

baixa a 
baixa

Mitjana Mitjana
Mitjà a 

baix
2 - 3

Observació: La classificació de les varietats en funció de la seva qualitat farinera s’ha realitzat en grups, segons la norma de qualitat del blat establerta pel Reial Decret 1615/2010.
Taula 2. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt.

Figura 13. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, regadius de Lleida.

5 anys (9 assaigs) 3 anys (5 assaigs) 2 anys (3 assaigs)

 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0  85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0  85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 105,0
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GAZUL
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GRANOTA

PLATERO

TREBUJENA

BOTTICELLI

Índex productiu respecte a la varietat testimoni SARINA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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RETA i GADES. Al contrari, SARINA ha estat la 

que normalment l’ha presentat més baix. 

A la Figura 14 es poden observar els resultats 

de la qualitat farinera d’algunes de les varie-

tats assajades. Entre les que normalment es 

classifiquen dins el Grup 1 (millorants) podem 

destacar BADIEL i GAZUL. Les varietats NOGAL 

i SENSAS presenten habitualment valors de la 

força alts, de manera que algunes partides es 

poden considerar com a millorants. També cal 

considerar aquelles varietats amb uns valors de 

la força més baixos, però amb una relació P/L 

equilibrada a extensible i amb una elevada ex-

tensibilitat (L), que es classifiquen en els Grups 

2, 3 i 4. Entre aquestes cal destacar ARTUR 

NICK (3), GADES (2), GALEON (2-3), ODIEL (4), 

PALESIO (2-3), PEÑALON (2-3) i SARINA (2-3).   

04 Ordi

04 01 Ordi de cicle llarg

Les varietats d’ordi de cicle més llarg es cultiven 

en zones amb una gran diferenciació climàtica, 

com els secans àrids i semiàrids, secans semi-

frescals, secans frescals i secans de l’interior 

de Girona.

Els rendiments dels assaigs que s’han realitzat 

aquesta campanya als secans árids i semià-

rids han estat baixos, amb mitjanes de 3.091 i 

2.463 kg/ha, a les localitats de Verdú (l’Urgell) 

i Plans de Sió (la Segarra), respectivament. En 

aquestes condicions el comportament de les 

varietats ha estat variable, tot i que sovint s’han 

Figura 14. Qualitat farinera mitjana de les varietats de blat de cicle llarg, obtinguda en els assaigs realitzats a la Xarxa d’avaluació 
varietal de l’IRTA a Catalunya.

Foto 7. Camp d’assaig de blat de sembra de tardor en la zona interior de Girona (Caldes de Malavella). Campanya 2011-2011. 
Autor: IRTA Mas Badia.

■ BLAT TOU dE CiCLE CURT (secans del litoral de Girona i regadius de Lleida)

•	 Entre	les	varietats	que	estan	mostrant	una	millor	adaptació	global	a	totes	les	zones	es	poden	destacar	ARTUR NICK i 
GADES. A les comarques gironines també presenta una bona productivitat GALEON, i als regadius de Lleida BADIEL, 
ODIEL, PEÑALON, SARINA i SENSAS. Cal acabar de confirmar la bona adaptació mostrada, en aquestes sembres i a 
les dues zones, per ANFORETA i NOGAL. 

•	 La	majoria	de	les	varietats	de	blat	tou	de	cicle	curt	presenten	una	espiga	amb	aresta.	BADIEL i SARINA en són algunes 
de les poques excepcions.

•	 Els	blats	amb	major	precocitat	són	BADIEL, ARTUR NICK i PEÑALON. Al contrari, els materials que han presentat un 
cicle més tardà són NOGAL, SARINA i MASACCIO. Totes són alternatives i normalment admeten sembres tardanes.

•	GALEON és una varietat de talla baixa, bastant resistent a l’ajagut. Al contrari, les de talla més alta són SENSAS i 
ANFORETA.

•	 Hi	ha	una	gran	variabilitat	en	la	susceptibilitat	a	malalties	foliars.	Les	més	susceptibles	a	cendrosa	són	PALESIO i ANFORETA; 
i a rovell bru SENSAS, BADIEL, SARINA, ODIEL, MASACCIO i PALESIO. La susceptibilitat a rovell bru pot condicionar 
els rendiments principalment a les comarques litorals de Girona.

•	 Varietats	que	són	interessants	per	la	seva	qualitat	farinera:
- Força molt alta, blats millorants (Grup 1): BADIEL i GAZUL. També ho poden arribar a ser algunes partides de NOGAL 

i SENSAS (Grup 1-2)
- Força mitjana a alta i equilibrats (Grup 2 i a vegades 3): GADES, GALEON i PALESIO.
- Força mitjana a baixa i extensibles (Grups 3 i 4): ARTUR NICK, ODIEL, PEÑALON i SARINA.
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VARIETATS
EMPRESA 

SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECO-
CITAT

D’ESPIGAT

ALTER-
NATI-
VITAT

TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFIC

QUALITAT  
FARINERA

AJA-
GUT

CEN-
DROSA

SEP-
TÒRIA

ROVELL
BRU

ROVELL
GROC

GRUP 
REIAL 

DECRET

ANFORETA PRO.SE.ME
Amb 

aresta
Precoç a 
mitjana

Prima-
vera

Alta
Mitja-

na
Baixa

Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Baixa Mitja a alt 3 - 5 (2)

ARTUR 
NICK AGRUSA

Amb 
aresta

Molt 
precoç a 
precoç

Prima-
vera 

Mitjana
Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alta Alta Mitjana Mitjà 3

BADIEL AGROSA
Sense 
aresta

Molt 
precoç

Prima-
vera

Baixa a 
mitjana

Mitja-
na

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa

Mitjana a 
alta

Mitjà 1 (5)

GADES
RAGT 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera

Baixa a 
mitjana

Mitja-
na

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Mitjà a Alt 2

GALEON
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera 

Baixa Alta Mitjana
Baixa a 
mitjana

Alta
Mitjana 
a baixa

Mitjana a 
alta

Mitjà 2 – 3 (5)

MASACCIO
KOIPESOL 
SEMILLAS

Amb 
aresta

Mitjana
Prima-
vera

Mitjana
Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa Alta Mitjà 5 (2 - 3)

NOGAL
S.A. 
MARISA

Amb 
aresta

Mitjana
Mig 

hivern
Baixa a 
mitjana

Baixa Mitjana Mitjana Alta Mitjana Mitjà 1 - 2 

ODIEL
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Amb 
aresta

Precoç
Prima-
vera 

Mitjana
Mitja-

na
Mitjana

Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa a 
baixa

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjà 4

PEÑALON IRTA
Amb 

aresta

Molt 
precoç a 
precoç

Prima-
vera

Mitjana a 
alta

Baixa 
a mit-
jana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Alta
Baixa a 
mitjana

Mitjà 2 - 3

SARINA
LIMAGRAIN 
IBÉRICA

Sense 
aresta

Mitjana
Prima-
vera 

Mitjana
Mitja-

na
Baixa a 
mitjana

Baixa 
Molt 

baixa a 
baixa

Mitjana Mitjana
Mitjà a 

baix
2 - 3

Observació: La classificació de les varietats en funció de la seva qualitat farinera s’ha realitzat en grups, segons la norma de qualitat del blat establerta pel Reial Decret 1615/2010.
Taula 2. Característiques agronòmiques de les varietats de blat tou de cicle curt.

Figura 13. Índexs productius de les varietats de blat tou de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, regadius de Lleida.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni SARINA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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RETA i GADES. Al contrari, SARINA ha estat la 

que normalment l’ha presentat més baix. 

A la Figura 14 es poden observar els resultats 

de la qualitat farinera d’algunes de les varie-

tats assajades. Entre les que normalment es 

classifiquen dins el Grup 1 (millorants) podem 

destacar BADIEL i GAZUL. Les varietats NOGAL 

i SENSAS presenten habitualment valors de la 

força alts, de manera que algunes partides es 

poden considerar com a millorants. També cal 

considerar aquelles varietats amb uns valors de 

la força més baixos, però amb una relació P/L 

equilibrada a extensible i amb una elevada ex-

tensibilitat (L), que es classifiquen en els Grups 

2, 3 i 4. Entre aquestes cal destacar ARTUR 

NICK (3), GADES (2), GALEON (2-3), ODIEL (4), 

PALESIO (2-3), PEÑALON (2-3) i SARINA (2-3).   

04 Ordi

04 01 Ordi de cicle llarg

Les varietats d’ordi de cicle més llarg es cultiven 

en zones amb una gran diferenciació climàtica, 

com els secans àrids i semiàrids, secans semi-

frescals, secans frescals i secans de l’interior 

de Girona.

Els rendiments dels assaigs que s’han realitzat 

aquesta campanya als secans árids i semià-

rids han estat baixos, amb mitjanes de 3.091 i 

2.463 kg/ha, a les localitats de Verdú (l’Urgell) 

i Plans de Sió (la Segarra), respectivament. En 

aquestes condicions el comportament de les 

varietats ha estat variable, tot i que sovint s’han 

Figura 14. Qualitat farinera mitjana de les varietats de blat de cicle llarg, obtinguda en els assaigs realitzats a la Xarxa d’avaluació 
varietal de l’IRTA a Catalunya.

Foto 7. Camp d’assaig de blat de sembra de tardor en la zona interior de Girona (Caldes de Malavella). Campanya 2011-2011. 
Autor: IRTA Mas Badia.

■ BLAT TOU dE CiCLE CURT (secans del litoral de Girona i regadius de Lleida)

•	 Entre	les	varietats	que	estan	mostrant	una	millor	adaptació	global	a	totes	les	zones	es	poden	destacar	ARTUR NICK i 
GADES. A les comarques gironines també presenta una bona productivitat GALEON, i als regadius de Lleida BADIEL, 
ODIEL, PEÑALON, SARINA i SENSAS. Cal acabar de confirmar la bona adaptació mostrada, en aquestes sembres i a 
les dues zones, per ANFORETA i NOGAL. 

•	 La	majoria	de	les	varietats	de	blat	tou	de	cicle	curt	presenten	una	espiga	amb	aresta.	BADIEL i SARINA en són algunes 
de les poques excepcions.

•	 Els	blats	amb	major	precocitat	són	BADIEL, ARTUR NICK i PEÑALON. Al contrari, els materials que han presentat un 
cicle més tardà són NOGAL, SARINA i MASACCIO. Totes són alternatives i normalment admeten sembres tardanes.

•	GALEON és una varietat de talla baixa, bastant resistent a l’ajagut. Al contrari, les de talla més alta són SENSAS i 
ANFORETA.

•	 Hi	ha	una	gran	variabilitat	en	la	susceptibilitat	a	malalties	foliars.	Les	més	susceptibles	a	cendrosa	són	PALESIO i ANFORETA; 
i a rovell bru SENSAS, BADIEL, SARINA, ODIEL, MASACCIO i PALESIO. La susceptibilitat a rovell bru pot condicionar 
els rendiments principalment a les comarques litorals de Girona.

•	 Varietats	que	són	interessants	per	la	seva	qualitat	farinera:
- Força molt alta, blats millorants (Grup 1): BADIEL i GAZUL. També ho poden arribar a ser algunes partides de NOGAL 

i SENSAS (Grup 1-2)
- Força mitjana a alta i equilibrats (Grup 2 i a vegades 3): GADES, GALEON i PALESIO.
- Força mitjana a baixa i extensibles (Grups 3 i 4): ARTUR NICK, ODIEL, PEÑALON i SARINA.
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Figura 15. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans àrids i semiàrids de l’interior de Catalunya.

Figura 16. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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obtingut diferències destacables de rendiment 

entre elles quan s’ha analitzat de forma indivi-

dual cada assaig. Tot i això, considerant quatre 

anys d’assaig, es poden destacar per la seva 

bona adaptació MESETA, PEWTER, NURE, 

ANAKIN, CULMA, PUBLICAN, ANACONDA 

i CIERZO (Figura 15). En tres anys d’assaig 

també és remarcable el comportament de 

COMETA.

En els secans semifrescals, en una sèrie bastant 

llarga d’anys d’assaigs, s’ha identificat un grup 

de varietats format per COMETA, SEDUCTION, 

CIERZO, ANAKIN, PEWTER i GRAPHIC, que 

han presentat rendiments, que malgrat no diferir 

entre sí, superen les produccions d’altres (Figu-

ra 16). Un material considerat com a referència, 

com és HISPANIC, ha vist les seves produccions 

superades per COMETA, SEDUCTION i CIER-

ZO. També cal acabar de completar l’avaluació 

de ROCIO, ORCHESTA, FLANELLE i PROPI-

NO, que després de tres anys d’experimentació 

s’han situat entre les més productives. En dos 

anys d’assaig ha destacat el comportament de 

YURIKO, ENCARNA i LAVINIA. Els assaigs s’han 

realitzat a les localitats de Calaf (l’Anoia) i Artesa 

de Segre (la Noguera).

La zona agroclimàtica dels secans frescals agru-

pa aquelles localitats d’importància cerealícola 

que presenten una major pluviometria durant 

el període de conreu. En aquests ambients ha 

destacat el comportament, amb quatre anys 

d’assaig, de COMETA, MESETA, CIERZO, PU-

BLICAN, ANACONDA, PEWTER, GRAPHIC, 

ANAKIN i SEDUCTION; i, amb tres anys d’as-

saig, de FLANELLE, ROCIO, ORCHESTA i PRO-

PINO. Totes elles han superat significativament 

els rendiments d’HISPANIC (Figura 17). 

A la Figura 18 es poden observar els resultats 

plurianuals de les varietats assajades en 4, 3 i 

Figura 17. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans frescals de l’interior de Catalunya.

Foto 8. Assaig d’avaluació de varietats de cicle curt a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). Campanya 2011-12. 
Autor: IRTA Mas Badia.
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Figura 15. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans àrids i semiàrids de l’interior de Catalunya.

Figura 16. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans semifrescals de l’interior de Catalunya.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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obtingut diferències destacables de rendiment 

entre elles quan s’ha analitzat de forma indivi-

dual cada assaig. Tot i això, considerant quatre 

anys d’assaig, es poden destacar per la seva 

bona adaptació MESETA, PEWTER, NURE, 

ANAKIN, CULMA, PUBLICAN, ANACONDA 

i CIERZO (Figura 15). En tres anys d’assaig 

també és remarcable el comportament de 

COMETA.

En els secans semifrescals, en una sèrie bastant 

llarga d’anys d’assaigs, s’ha identificat un grup 

de varietats format per COMETA, SEDUCTION, 

CIERZO, ANAKIN, PEWTER i GRAPHIC, que 

han presentat rendiments, que malgrat no diferir 

entre sí, superen les produccions d’altres (Figu-

ra 16). Un material considerat com a referència, 

com és HISPANIC, ha vist les seves produccions 

superades per COMETA, SEDUCTION i CIER-

ZO. També cal acabar de completar l’avaluació 

de ROCIO, ORCHESTA, FLANELLE i PROPI-

NO, que després de tres anys d’experimentació 

s’han situat entre les més productives. En dos 

anys d’assaig ha destacat el comportament de 

YURIKO, ENCARNA i LAVINIA. Els assaigs s’han 

realitzat a les localitats de Calaf (l’Anoia) i Artesa 

de Segre (la Noguera).

La zona agroclimàtica dels secans frescals agru-

pa aquelles localitats d’importància cerealícola 

que presenten una major pluviometria durant 

el període de conreu. En aquests ambients ha 

destacat el comportament, amb quatre anys 

d’assaig, de COMETA, MESETA, CIERZO, PU-

BLICAN, ANACONDA, PEWTER, GRAPHIC, 

ANAKIN i SEDUCTION; i, amb tres anys d’as-

saig, de FLANELLE, ROCIO, ORCHESTA i PRO-

PINO. Totes elles han superat significativament 

els rendiments d’HISPANIC (Figura 17). 

A la Figura 18 es poden observar els resultats 

plurianuals de les varietats assajades en 4, 3 i 

Figura 17. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, als secans frescals de l’interior de Catalunya.

Foto 8. Assaig d’avaluació de varietats de cicle curt a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). Campanya 2011-12. 
Autor: IRTA Mas Badia.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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2 anys, a les comarques interiors de Girona, 

en localitats ubicades a la comarca de la Selva 

(Caldes de Malavella i Sils). En quatre anys han 

format el grup amb els rendiments més elevats 

les varietats GRAPHIC, CIERZO, PUBLICAN, 

ANACONDA, PEWTER, MESETA i ANAKIN, la 

majoria de les quals es caracteritzen per un cicle 

amb una certa alternativitat. Entre les varietats 

que s’han assajat només tres anys cal afegir 

ORCHESTA, que també està mostrant una bona 

adaptació a aquesta zona. 

Les principals característiques agronòmiques de 

les varietats d’ordi de cicle llarg es poden ob-

servar a la Taula 3. Totes tenen una espiga de 

dues carreres, tret de CIERZO, que la té de sis. 

Moltes de les varietats assajades tenen més o 

menys alternativitat i han presentat un espigat 

que en la majoria de casos va de mitjà a tar-

dà. Entre aquestes, les més tardanes han estat 

ANAKIN, PROPINO i PUBLICAN. Dels ordis in-

VARIETATS
EMPRESA 
SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECOCITAT
D’ESPIGAT

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA
DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFICAJA-

GUT
CEN-

DROSA
HELMINTOS-

PORIOSI
RINCOS-
PORIOSI

ROVELL
BRU

ANACONDA DISASEM 2 rengles Mitjana a 
tardana 

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana Mitjana  

a alta Mitjana Baixa Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjà

ANAKIN AGRUSA 2 rengles Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana Mitjana a 

alta Mitjana Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa Mitjana Mitjà

CIERZO EUROSEMI-
LLAS 6 rengles Mitjana Mig 

alternatiu
Mitjana a 

alta

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Baixa Baixa Mitjà

COMETA AGRUSA 2 rengles Molt precoç Mig
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Baixa 
mitjana Baixa Mitjana Alta Baixa a 

mitjana
Mitjana a 

alta Alt

CULMA S.A. MARISA 2 rengles Mitjana a 
tardana Alternatiu Baixa Baixa a 

mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta Alt

FLANELLE S.A. MARISA 2 rengles Mitjana a 
tardana Hivern Mitjana Baixa Mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana Alt

GRAPHIC RAGT 
IBERICA 2 rengles Mitjana a 

tardana Alternatiu Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Baixa Baixa Mitjana a 

alta Mitjà a alt

MESETA S.A. MARISA 2 rengles Precoç a 
mitjana Hivern Baixa a 

mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Alt

NURE PRO.SE.ME 2 rengles Molt precoç Mig 
alternatiu

Mitjana a 
alta Baixa Baixa a 

mitjana Mitjana Mitjana a 
alta Mitjana Mitjà a alt

ORCHESTA RAGT 
IBÉRICA 2 rengles Precoç a 

mitjana Hivern Mitjana a 
alta

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana
Baixa a 
mitjana Mitjà

PEWTER AGRUSA 2 rengles Mitjana a 
tardana Alternatiu Molt baixa 

a  baixa
Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Baixa Mitjana a 

alta Mitjà a alt

PROPINO KOIPESOL 
SEMILLAS 2 rengles Tardana a 

molt tardana
Mig 

alternatiu
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta Mitjana Baixa a 

mitjana Molt baixa Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta Mitjà

PUBLICAN AGROSA 2 rengles Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana 

a alta
Mitjana a 

alta Mitjana Molt baixa 
a baixa

Molt 
baixa Mitjana Mitjà

ROCIO LIMAGRAIN 
IBÉRICA 2 rengles Precoç Hivern Baixa a 

mitjana Baixa Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana Mitjà a alt

SEDUCTION SEMILLAS 
CAUSSADE 2 rengles Mitjana Hivern Baixa a 

mitjana Baixa Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Alta Mitjana Mitjà

Taula 3. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle llarg.

Foto 9. Camp d’assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tardor. Zona de secans àrids i semiàrids. Plans de Sió (la Segarra). 
Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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closos en la Taula 3, els que han mostrat una 

major precocitat a espigat han estat COMETA, 

NURE i ROCIO. 

La varietat PEWTER ha estat la més baixa i 

també una de les que ha mostrat una major 

resistència a l’ajagut. Al contrari, ORCHESTA 

i CIERZO s’han situat entre les més altes i a la 

vegada entre les que han mostrat una major 

sensibilitat a l’ajagut. La varietat CIERZO, de 

sis carreres, ha estat la que ha mostrat un nivell 

més baix d’afillament. 

Moltes de les varietats més alternatives s’han 

comportat com a susceptibles a la rincospo-

Figura 18. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, a l’interior de Girona.

■ ORdi dE CiCLE LLARG (secans àrids i semiàrids, secans semifrescals, secans frescals i secans de 
l’interior de Girona)

•	 Les	varietats	que	estan	mostrant	un	millor	comportament	global	en	totes	les	zones	productores	són	ANAKIN, CIERZO i 
PEWTER. També cal destacar, amb una bona adaptació a la majoria d’elles, ANACONDA, COMETA, GRAPHIC, MESETA 
i PUBLICAN.  Després de tres anys d’avaluació, mostren interès ORCHESTA, FLANELLE, PROPINO i ROCIO.

•	CIERZO és una de les poques varietats de 6 carreres que s’estan avaluant. Com la majoria d’aquestes, i en comparació 
amb les de dues carreres, té una menor capacitat d’afillament, és bastant alta, és relativament sensible a l’ajagut i presenta 
un pes específic mitjà.

•	 Una	part	important	de	les	varietats	que	mostren	un	millor	comportament	són	bastant	alternatives	(ANAKIN, PEWTER, 
GRAPHIC, PROPINO, PUBLICAN, entre d’altres). Totes aquestes tenen un espigat de mitjà a tardà, una planta de talla 
bastant baixa, moltes d’elles són relativament resistents a l’ajagut i en general són més o menys susceptibles a rovell bru 
i rincosporiosi. Normalment és aconsellable evitar la seva sembra massa precoç en les zones més frescals i fèrtils.

•	COMETA i MESETA són ordis de cicle molt precoç i mitjà, respectivament, que presenten un pes específic elevat.
•	 Les	varietats	típicament	hivernals	(COMETA, FLANELLE, ORCHESTA, ROCIO, entre d’altres) presenten en general 

major resistència a la rincosporiosi.

Foto 10. Detall d’una espiga d’ordi deficiens (esquerra) i una espiga d’ordi normal (dreta). Autor: IRTA Mas Badia.
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 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0  75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0  75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

GRAPHIC (T)

CIERZO

PUBLICAN

ANACONDA

PEWTER

MESETA

ANAKIN

HISPANIC

ORCHESTA

ROCIO

FLANELLE

YURIKO

LAVINIA

VINAGROSA

ENCARNA

Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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2 anys, a les comarques interiors de Girona, 

en localitats ubicades a la comarca de la Selva 

(Caldes de Malavella i Sils). En quatre anys han 

format el grup amb els rendiments més elevats 

les varietats GRAPHIC, CIERZO, PUBLICAN, 

ANACONDA, PEWTER, MESETA i ANAKIN, la 

majoria de les quals es caracteritzen per un cicle 

amb una certa alternativitat. Entre les varietats 

que s’han assajat només tres anys cal afegir 

ORCHESTA, que també està mostrant una bona 

adaptació a aquesta zona. 

Les principals característiques agronòmiques de 

les varietats d’ordi de cicle llarg es poden ob-

servar a la Taula 3. Totes tenen una espiga de 

dues carreres, tret de CIERZO, que la té de sis. 

Moltes de les varietats assajades tenen més o 

menys alternativitat i han presentat un espigat 

que en la majoria de casos va de mitjà a tar-

dà. Entre aquestes, les més tardanes han estat 

ANAKIN, PROPINO i PUBLICAN. Dels ordis in-

VARIETATS
EMPRESA 

SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECOCITAT
D’ESPIGAT

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA
DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFICAJA-

GUT
CEN-

DROSA
HELMINTOS-

PORIOSI
RINCOS-
PORIOSI

ROVELL
BRU

ANACONDA DISASEM 2 rengles Mitjana a 
tardana 

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana Mitjana  

a alta Mitjana Baixa Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjà

ANAKIN AGRUSA 2 rengles Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana Mitjana a 

alta Mitjana Baixa a 
mitjana

Molt 
baixa Mitjana Mitjà

CIERZO EUROSEMI-
LLAS 6 rengles Mitjana Mig 

alternatiu
Mitjana a 

alta

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Baixa Baixa Mitjà

COMETA AGRUSA 2 rengles Molt precoç Mig
alternatiu

Baixa a 
mitjana

Baixa 
mitjana Baixa Mitjana Alta Baixa a 

mitjana
Mitjana a 

alta Alt

CULMA S.A. MARISA 2 rengles Mitjana a 
tardana Alternatiu Baixa Baixa a 

mitjana
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Molt baixa 
a baixa

Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta Alt

FLANELLE S.A. MARISA 2 rengles Mitjana a 
tardana Hivern Mitjana Baixa Mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana Alt

GRAPHIC RAGT 
IBERICA 2 rengles Mitjana a 

tardana Alternatiu Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Baixa Baixa Mitjana a 

alta Mitjà a alt

MESETA S.A. MARISA 2 rengles Precoç a 
mitjana Hivern Baixa a 

mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Alt

NURE PRO.SE.ME 2 rengles Molt precoç Mig 
alternatiu

Mitjana a 
alta Baixa Baixa a 

mitjana Mitjana Mitjana a 
alta Mitjana Mitjà a alt

ORCHESTA RAGT 
IBÉRICA 2 rengles Precoç a 

mitjana Hivern Mitjana a 
alta

Molt 
baixa a 
baixa

Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana
Baixa a 
mitjana Mitjà

PEWTER AGRUSA 2 rengles Mitjana a 
tardana Alternatiu Molt baixa 

a  baixa
Mitjana 
a alta

Mitjana a 
alta

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana Baixa Mitjana a 

alta Mitjà a alt

PROPINO KOIPESOL 
SEMILLAS 2 rengles Tardana a 

molt tardana
Mig 

alternatiu
Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta Mitjana Baixa a 

mitjana Molt baixa Baixa a 
mitjana

Mitjana a 
alta Mitjà

PUBLICAN AGROSA 2 rengles Tardana a 
molt tardana

Mig 
alternatiu Baixa Mitjana 

a alta
Mitjana a 

alta Mitjana Molt baixa 
a baixa

Molt 
baixa Mitjana Mitjà

ROCIO LIMAGRAIN 
IBÉRICA 2 rengles Precoç Hivern Baixa a 

mitjana Baixa Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Baixa a 

mitjana Mitjà a alt

SEDUCTION SEMILLAS 
CAUSSADE 2 rengles Mitjana Hivern Baixa a 

mitjana Baixa Baixa a 
mitjana Mitjana Alta Alta Mitjana Mitjà

Taula 3. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle llarg.

Foto 9. Camp d’assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tardor. Zona de secans àrids i semiàrids. Plans de Sió (la Segarra). 
Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.
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closos en la Taula 3, els que han mostrat una 

major precocitat a espigat han estat COMETA, 

NURE i ROCIO. 

La varietat PEWTER ha estat la més baixa i 

també una de les que ha mostrat una major 

resistència a l’ajagut. Al contrari, ORCHESTA 

i CIERZO s’han situat entre les més altes i a la 

vegada entre les que han mostrat una major 

sensibilitat a l’ajagut. La varietat CIERZO, de 

sis carreres, ha estat la que ha mostrat un nivell 

més baix d’afillament. 

Moltes de les varietats més alternatives s’han 

comportat com a susceptibles a la rincospo-

Figura 18. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle llarg, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, a l’interior de Girona.

■ ORdi dE CiCLE LLARG (secans àrids i semiàrids, secans semifrescals, secans frescals i secans de 
l’interior de Girona)

•	 Les	varietats	que	estan	mostrant	un	millor	comportament	global	en	totes	les	zones	productores	són	ANAKIN, CIERZO i 
PEWTER. També cal destacar, amb una bona adaptació a la majoria d’elles, ANACONDA, COMETA, GRAPHIC, MESETA 
i PUBLICAN.  Després de tres anys d’avaluació, mostren interès ORCHESTA, FLANELLE, PROPINO i ROCIO.

•	CIERZO és una de les poques varietats de 6 carreres que s’estan avaluant. Com la majoria d’aquestes, i en comparació 
amb les de dues carreres, té una menor capacitat d’afillament, és bastant alta, és relativament sensible a l’ajagut i presenta 
un pes específic mitjà.

•	 Una	part	important	de	les	varietats	que	mostren	un	millor	comportament	són	bastant	alternatives	(ANAKIN, PEWTER, 
GRAPHIC, PROPINO, PUBLICAN, entre d’altres). Totes aquestes tenen un espigat de mitjà a tardà, una planta de talla 
bastant baixa, moltes d’elles són relativament resistents a l’ajagut i en general són més o menys susceptibles a rovell bru 
i rincosporiosi. Normalment és aconsellable evitar la seva sembra massa precoç en les zones més frescals i fèrtils.

•	COMETA i MESETA són ordis de cicle molt precoç i mitjà, respectivament, que presenten un pes específic elevat.
•	 Les	varietats	típicament	hivernals	(COMETA, FLANELLE, ORCHESTA, ROCIO, entre d’altres) presenten en general 

major resistència a la rincosporiosi.

Foto 10. Detall d’una espiga d’ordi deficiens (esquerra) i una espiga d’ordi normal (dreta). Autor: IRTA Mas Badia.

4 anys (4 assaigs) 3 anys (3 assaigs) 2 anys (2 assaigs)

 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0  75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0  75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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riosi (PROPINO, PUBLICAN, ANACONDA, 

GRAPHIC, entre altres), per la qual cosa cal 

evitar la seva sembra massa precoç en les zones 

més frescals. Les que han mostrat una major re-

sistència a aquesta malaltia han estat COMETA, 

FLANELLE, ORCHESTA, ROCIO i SEDUCTION. 

Les varietats ANAKIN i PUBLICAN s’han com-

portat com a susceptibles al rovell bru, mentre 

que COMETA ho ha estat a cendrosa.

Els pesos hectolítrics més elevats s’han obtin-

gut amb MESETA, FLANELLE, COMETA, entre 

d’altres. Al contrari, els valors més baixos han 

correspost a ANAKIN, CIERZO, SEDUCTION, 

entre d’altres.

Figura 19. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12,  al litoral de Girona.

Foto 11. Camp d’assaig de noves varietats de cereals d’hivern. Artesa de Segre (la Noguera). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 20. Producció de varietats d’ordi de cicle curt amb i sense tractament fungicida, obtinguda en els assaigs realitzats a la Tallada 
d’Empordà (el Baix Empordà), les campanyes 2009-10, 2010-11 i 2011-12.

4 anys (4 assaigs) 3 anys (3 assaigs) 2 anys (2 assaigs)

 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0  80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0  80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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04 02 Ordi de cicle curt

Les varietats d’ordi de cicle curt, anomenades 

també de primavera, s’han assajat en les zones 

més temperades, en sembres de finals de no-

vembre o de desembre. Aquestes es localitzen 

principalment a les comarques litorals de Girona, 

amb assaigs a la Tallada d’Empordà (el Baix 

Empordà), i als regadius de Lleida, amb assaigs 

a Gimenells i Sucs (el Segrià).

A la Figura 19 es poden observar els resultats 

obtinguts les darreres campanyes, a les comar-

ques litorals de Girona. En quatre anys d’assaig, 

les varietats que han mostrat un major potencial 

productiu han estat GUSTAV, GRAPHIC, SIG-

NORA, BELGRAVIA, COUNTY, PEWTER i CRIS-

TALIA, sense diferències significatives entre elles. 

Totes elles han superat els rendiments d’SCAR-

LETT. En un any menys d’assaigs, també cal 

destacar el comportament d’STREIF. 

De forma semblant que per al blat tou de cicle 

curt en aquesta zona, el tres darrers anys, s’ha 

comparat la productivitat de les varietats amb i 

sense la realització d’un tractament fungicida, 

per al control de les malalties foliars més im-

portants. Aquest s’ha realitzat amb el produc-

te LOVIT (12,5% d’Epoxiconazol) a 1 l/ha, en 

l’estadi majoritari de fulla bandera de tots els 

ordis. Els resultats han mostrat uns rendiments 

més elevats en les parcel·les tractades amb fun-

gicida, en totes les varietats (Figura 20), amb 

un increment mitjà de 823 kg/ha. Les malalties 

més importants que han afectat els assaigs han 

estat la ramulariosi, l’helmintoporiosi reticular i 

el rovell bru. Les varietats que han mostrat els 

increments més elevats, en les parcel·les trac-

tades respecte a les no tractades, han estat 

CRISTALIA, GUSTAV, STREIF i PEWTER.

En els assaigs realitzats als regadius de Lleida, 

les varietats CRISTALIA, SIGNORA, GUSTAV, 

PEWTER, COUNTY i BELGRAVIA han format el 

grup amb produccions més elevades, superant 

als testimonis GRAPHIC i SCARLETT (Figura 

21). Amb tres anys d’assaig també ha mostrat 

una bona adaptació CONCERTO, amb un nivell 

productiu similar al del grup de varietats citat 

anteriorment. 

Les característiques agronòmiques de les vari-

etats que han mostrat un millor comportament 

es poden observar en la Taula 4. Tots els ordis 

assajats tenen una espiga de dues carreres i 

s’han de considerar com a alternatius. Les varie-

tats d’espigat més precoç han estat CRISTALIA 

i SIGNORA, mentre que la més tardana ha es-

VARIETATS
EMPRESA 
SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECOCITAT
D’ESPIGAT

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFICAJA-

GUT
CEN-

DROSA
HELMINTOS-

PORIOSI
RINCOS-
PORIOSI

ROVELL
BRU

BELGRAVIA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles Mitjana Alternatiu
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

CONCERTO LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles
Mitjana a 
tardana

Alternatiu Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Baix a 
mitjà

COUNTY AGRUSA 2 rengles Tardana Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Baixa Mitjana Alta Mitjà a alt 

CRISTALIA AGRAR 
SEMILLAS

2 rengles Precoç Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Molt baixa 

a baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt

GRAPHIC RAGT 
IBERICA

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa 
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

GUSTAV LIMAGRAIN 
IBÈRICA

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Alta Mitjà a alt

PEWTER AGRUSA 2 rengles Mitjana Alternatiu Baixa
Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjà a alt

SIGNORA RAGT 
IBERICA

2 rengles Precoç Alternatiu Baixa
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Molt baixa 

a baixa
Mitjana Alta Mitjà a alt

STREIF SEMILLAS 
BATLLE

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Baixa
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjà a alt

Taula 4. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle curt.

Foto 12. Camp d’assaig d’ordi de cicle curt de la zona del 
litoral de Girona (La Tallada d’Empordà). Campanya 2011-12. 
Autor: IRTA Mas Badia.
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riosi (PROPINO, PUBLICAN, ANACONDA, 

GRAPHIC, entre altres), per la qual cosa cal 

evitar la seva sembra massa precoç en les zones 

més frescals. Les que han mostrat una major re-

sistència a aquesta malaltia han estat COMETA, 

FLANELLE, ORCHESTA, ROCIO i SEDUCTION. 

Les varietats ANAKIN i PUBLICAN s’han com-

portat com a susceptibles al rovell bru, mentre 

que COMETA ho ha estat a cendrosa.

Els pesos hectolítrics més elevats s’han obtin-

gut amb MESETA, FLANELLE, COMETA, entre 

d’altres. Al contrari, els valors més baixos han 

correspost a ANAKIN, CIERZO, SEDUCTION, 

entre d’altres.

Figura 19. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12,  al litoral de Girona.

Foto 11. Camp d’assaig de noves varietats de cereals d’hivern. Artesa de Segre (la Noguera). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Figura 20. Producció de varietats d’ordi de cicle curt amb i sense tractament fungicida, obtinguda en els assaigs realitzats a la Tallada 
d’Empordà (el Baix Empordà), les campanyes 2009-10, 2010-11 i 2011-12.

4 anys (4 assaigs) 3 anys (3 assaigs) 2 anys (2 assaigs)

 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0  80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0  80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni GRAPHIC.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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04 02 Ordi de cicle curt

Les varietats d’ordi de cicle curt, anomenades 

també de primavera, s’han assajat en les zones 

més temperades, en sembres de finals de no-

vembre o de desembre. Aquestes es localitzen 

principalment a les comarques litorals de Girona, 

amb assaigs a la Tallada d’Empordà (el Baix 

Empordà), i als regadius de Lleida, amb assaigs 

a Gimenells i Sucs (el Segrià).

A la Figura 19 es poden observar els resultats 

obtinguts les darreres campanyes, a les comar-

ques litorals de Girona. En quatre anys d’assaig, 

les varietats que han mostrat un major potencial 

productiu han estat GUSTAV, GRAPHIC, SIG-

NORA, BELGRAVIA, COUNTY, PEWTER i CRIS-

TALIA, sense diferències significatives entre elles. 

Totes elles han superat els rendiments d’SCAR-

LETT. En un any menys d’assaigs, també cal 

destacar el comportament d’STREIF. 

De forma semblant que per al blat tou de cicle 

curt en aquesta zona, el tres darrers anys, s’ha 

comparat la productivitat de les varietats amb i 

sense la realització d’un tractament fungicida, 

per al control de les malalties foliars més im-

portants. Aquest s’ha realitzat amb el produc-

te LOVIT (12,5% d’Epoxiconazol) a 1 l/ha, en 

l’estadi majoritari de fulla bandera de tots els 

ordis. Els resultats han mostrat uns rendiments 

més elevats en les parcel·les tractades amb fun-

gicida, en totes les varietats (Figura 20), amb 

un increment mitjà de 823 kg/ha. Les malalties 

més importants que han afectat els assaigs han 

estat la ramulariosi, l’helmintoporiosi reticular i 

el rovell bru. Les varietats que han mostrat els 

increments més elevats, en les parcel·les trac-

tades respecte a les no tractades, han estat 

CRISTALIA, GUSTAV, STREIF i PEWTER.

En els assaigs realitzats als regadius de Lleida, 

les varietats CRISTALIA, SIGNORA, GUSTAV, 

PEWTER, COUNTY i BELGRAVIA han format el 

grup amb produccions més elevades, superant 

als testimonis GRAPHIC i SCARLETT (Figura 

21). Amb tres anys d’assaig també ha mostrat 

una bona adaptació CONCERTO, amb un nivell 

productiu similar al del grup de varietats citat 

anteriorment. 

Les característiques agronòmiques de les vari-

etats que han mostrat un millor comportament 

es poden observar en la Taula 4. Tots els ordis 

assajats tenen una espiga de dues carreres i 

s’han de considerar com a alternatius. Les varie-

tats d’espigat més precoç han estat CRISTALIA 

i SIGNORA, mentre que la més tardana ha es-

VARIETATS
EMPRESA 
SUBMINIS-
TRADORA

TIPUS
D’ESPIGA

PRECOCITAT
D’ESPIGAT

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA

DENSITAT 
ESPIGUES

PES
ESPECÍFICAJA-

GUT
CEN-

DROSA
HELMINTOS-

PORIOSI
RINCOS-
PORIOSI

ROVELL
BRU

BELGRAVIA LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles Mitjana Alternatiu
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

CONCERTO LIMAGRAIN 
IBÉRICA

2 rengles
Mitjana a 
tardana

Alternatiu Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Mitjana a 

alta
Baix a 
mitjà

COUNTY AGRUSA 2 rengles Tardana Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjana Baixa Mitjana Alta Mitjà a alt 

CRISTALIA AGRAR 
SEMILLAS

2 rengles Precoç Alternatiu
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Molt baixa 

a baixa
Baixa a 
mitjana

Mitjana Alt

GRAPHIC RAGT 
IBERICA

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana
Baixa a 
mitjana

Baixa 
Baixa a 
mitjana

Mitjana Mitjà a alt

GUSTAV LIMAGRAIN 
IBÈRICA

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Baixa Mitjana
Baixa a 
mitjana

Mitjana Baixa
Baixa a 
mitjana

Alta Mitjà a alt

PEWTER AGRUSA 2 rengles Mitjana Alternatiu Baixa
Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjà a alt

SIGNORA RAGT 
IBERICA

2 rengles Precoç Alternatiu Baixa
Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Mitjana
Molt baixa 

a baixa
Mitjana Alta Mitjà a alt

STREIF SEMILLAS 
BATLLE

2 rengles
Precoç a 
mitjana

Alternatiu Baixa
Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Baixa a 
mitjana

Mitjana 
a alta

Mitjana Mitjà a alt

Taula 4. Característiques agronòmiques de les varietats d’ordi de cicle curt.

Foto 12. Camp d’assaig d’ordi de cicle curt de la zona del 
litoral de Girona (La Tallada d’Empordà). Campanya 2011-12. 
Autor: IRTA Mas Badia.
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Figura 21. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12,  als regadius de Lleida.

Foto 13.  XI Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Foto 14. Assaig d’avaluació de varietats d’ordi de cicle llarg la zona frescal de Gurb de la Plana (Osona).  Campanya 2011-12. Autor: IRTA Mas Badia.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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tat COUNTY. Les varietats GRAPHIC, STREIF i 

GUSTAV són les que han presentat una data de 

maduresa fisiològica més precoç, un dia abans 

que PEWTER, SIGNORA i CRISTALIA. 

 

Entre els ordis que han mostrat una major sus-

ceptibilitat a cendrosa, es poden destacar CRIS-

TALIA, BELGRAVIA, GUSTAV i SIGNORA. Totes 

les varietats s’han vist afectades per rincospo-

riosi i pel complex que inclou l’helmintosporiosi 

reticular i la ramulariosi. Entre les més afectades 

per aquesta darrera malaltia s’han de destacar 

SIGNORA i CRISTALIA. La varietat STREIF s’ha 

vist menys afectada per rovell bru que la resta. 

Per altra banda, SIGNORA i PEWTER, dues de 

les varietats més baixes, han estat les que s’han 

vist menys afectades per l’ajagut.

Els pesos específics més elevats s’han obtingut 

amb CRISTALIA i SIGNORA, que, tal com s’ha 

comentat abans, han estat les més precoces 

a espigat. Al contrari, la que ha mostrat el pes 

hectolítric més baix ha estat CONCERTO. 

■ ORdi dE CiCLE CURT (secans del litoral de Girona i regadius de Lleida)

•	 Les	varietats	BELGRAVIA, COUNTY, CRISTALIA, GUSTAV, PEWTER i SIGNORA mostren una bona adaptació a 
les dues zones de conreu.

•	 Totes	les	varietats	assajades	són	alternatives	i	admeten	sembres	tardanes	principalment	en	les	zones	més	frescals	i	
fèrtils.

•	CRISTALIA i SIGNORA presenten una data d’espigat precoç. GRAPHIC, STREIF i GUSTAV, amb una data d’espigat 
una mica més tardana, presenten un emplenat del gra ràpid, que repercuteix en una data de maduresa fisiològica precoç. 
CONCERTO presenta una data d’espigat bastant tardana. 

•	 Les	varietats	SIGNORA i PEWTER no es veuen massa afectades per ajagut, en part, com a conseqüència d’una talla 
baixa.

•	 La	major	part	són	susceptibles	a	rincosporiosi,	pel	que	cal	evitar	les	sembres	massa	precoces	en	les	zones	més	frescals.	
PEWTER és la que mostra una major resistència  a aquesta malaltia.

•	 Totes	les	varietats	mostres	susceptibilitat	a	helmintosporiosi	reticular	i/o	ramulariosi.
•	CRISTALIA presenta normalment un pes específic alt.
•	 Les	varietats	GUSTAV, COUNTY i SIGNORA presenten una elevada capacitat d’afillament.

Foto 15. Camp d’assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tardor. Artesa de Segre (la Noguera). Campanya 2011-12. 
Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Tant a la zona de regadius 
de Lleida com al litoral de 
Girona, les varietats d’ordi 
de cicle curt que mostren 
un millor comportament 
productiu són GUSTAV, 
CRISTALIA, SIGNORA, 
PEWTER, COUNTY i 
BELGRAVIA. Tot i ser ja una 
varietat relativament antiga, 
GRAPHIC segueix mostrant 
també una bona adaptació 
en les comarques litorals 
gironines.

Les varietats d’ordi 
alternatives o “de primavera” 
admeten sembres tardanes, 
principalment en les zones 
amb major pluviometria 
i fertilitat. En aquestes 
condicions, és prudent evitar 
les sembres massa precoces 
amb aquestes varietats 
degut a la seva majoritària 
susceptibilitat a rincosporiosi 
(Rynchosporium secalis).
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Figura 21. Índexs productius de les varietats d’ordi de cicle curt, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12,  als regadius de Lleida.

Foto 13.  XI Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis. Artesa de Segre (la Noguera). Maig 2012. Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Foto 14. Assaig d’avaluació de varietats d’ordi de cicle llarg la zona frescal de Gurb de la Plana (Osona).  Campanya 2011-12. Autor: IRTA Mas Badia.
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Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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tat COUNTY. Les varietats GRAPHIC, STREIF i 

GUSTAV són les que han presentat una data de 

maduresa fisiològica més precoç, un dia abans 

que PEWTER, SIGNORA i CRISTALIA. 

 

Entre els ordis que han mostrat una major sus-

ceptibilitat a cendrosa, es poden destacar CRIS-

TALIA, BELGRAVIA, GUSTAV i SIGNORA. Totes 

les varietats s’han vist afectades per rincospo-

riosi i pel complex que inclou l’helmintosporiosi 

reticular i la ramulariosi. Entre les més afectades 

per aquesta darrera malaltia s’han de destacar 

SIGNORA i CRISTALIA. La varietat STREIF s’ha 

vist menys afectada per rovell bru que la resta. 

Per altra banda, SIGNORA i PEWTER, dues de 

les varietats més baixes, han estat les que s’han 

vist menys afectades per l’ajagut.

Els pesos específics més elevats s’han obtingut 

amb CRISTALIA i SIGNORA, que, tal com s’ha 

comentat abans, han estat les més precoces 

a espigat. Al contrari, la que ha mostrat el pes 

hectolítric més baix ha estat CONCERTO. 

■ ORdi dE CiCLE CURT (secans del litoral de Girona i regadius de Lleida)

•	 Les	varietats	BELGRAVIA, COUNTY, CRISTALIA, GUSTAV, PEWTER i SIGNORA mostren una bona adaptació a 
les dues zones de conreu.

•	 Totes	les	varietats	assajades	són	alternatives	i	admeten	sembres	tardanes	principalment	en	les	zones	més	frescals	i	
fèrtils.

•	CRISTALIA i SIGNORA presenten una data d’espigat precoç. GRAPHIC, STREIF i GUSTAV, amb una data d’espigat 
una mica més tardana, presenten un emplenat del gra ràpid, que repercuteix en una data de maduresa fisiològica precoç. 
CONCERTO presenta una data d’espigat bastant tardana. 

•	 Les	varietats	SIGNORA i PEWTER no es veuen massa afectades per ajagut, en part, com a conseqüència d’una talla 
baixa.

•	 La	major	part	són	susceptibles	a	rincosporiosi,	pel	que	cal	evitar	les	sembres	massa	precoces	en	les	zones	més	frescals.	
PEWTER és la que mostra una major resistència  a aquesta malaltia.

•	 Totes	les	varietats	mostres	susceptibilitat	a	helmintosporiosi	reticular	i/o	ramulariosi.
•	CRISTALIA presenta normalment un pes específic alt.
•	 Les	varietats	GUSTAV, COUNTY i SIGNORA presenten una elevada capacitat d’afillament.

Foto 15. Camp d’assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tardor. Artesa de Segre (la Noguera). Campanya 2011-12. 
Autor: J.A. Betbesé IRTA Lleida.

Tant a la zona de regadius 
de Lleida com al litoral de 
Girona, les varietats d’ordi 
de cicle curt que mostren 
un millor comportament 
productiu són GUSTAV, 
CRISTALIA, SIGNORA, 
PEWTER, COUNTY i 
BELGRAVIA. Tot i ser ja una 
varietat relativament antiga, 
GRAPHIC segueix mostrant 
també una bona adaptació 
en les comarques litorals 
gironines.

Les varietats d’ordi 
alternatives o “de primavera” 
admeten sembres tardanes, 
principalment en les zones 
amb major pluviometria 
i fertilitat. En aquestes 
condicions, és prudent evitar 
les sembres massa precoces 
amb aquestes varietats 
degut a la seva majoritària 
susceptibilitat a rincosporiosi 
(Rynchosporium secalis).
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05 Civada

A Catalunya, els darrers anys, només s’han realit-

zat assaigs per a l’avaluació de les noves varietats 

de civada per a la producció de gra, a la localitat 

de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), en les 

comarques litorals de Girona. Així, només es dis-

posen de referències per aquestes comarques, 

que difícilment es poden extrapolar a altres zones 

interiors amb climatologies molt diferents.

Els darrers quatre anys, a les comarques litorals 

de Girona, s’han de destacar els rendiments 

obtinguts per CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL, 

que han superat significativament els testimonis 

AINTREE i PREVISION. També cal fer menció 

als resultats obtinguts en dos anys d’assaig per 

HUSKY, CANYON i SCORPION (Figura 22).

Les varietats CALATRAVA, CHIMENE i HAMEL 

es caracteritzen per tenir un cicle bastant al-

ternatiu, a diferència d’AINTREE i PREVISION. 

D’aquestes, HAMEL ha presentat una data 

d’aparició de la panícula bastant precoç, mentre 

que en CHIMENE i sobretot en CALATRAVA ha 

estat més tardana (Taula 5).   

Totes les varietats de civada s’han vist afectades 

per ajagut, principalment PREVISION, tot i ésser 

una de les de talla més baixa. Aquesta varietat 

també ha estat la que ha mostrat una major 

■ CiVAdA (secans del litoral de Girona)

•	 Els	resultats	disponibles	només	permeten	inferir	sobre	l’adaptació	de	les	varietats	en	les	comarques	litorals	de	Girona.
•	CALATRAVA és una civada de gra negre.
•	 Les	civades	CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL presenten un potencial productiu que supera al testimoni PREVISION.
•	HAMEL presenta una data d’aparició de la panícula bastant precoç, mentre que CHIMENE i sobretot CALATRAVA 

són més tardanes. Totes es poden considerar com a civades de primavera, ja que són bastant alternatives.
•	PREVISION és una varietat antiga, d’espigat precoç, susceptible a cendrosa i sensible a l’ajagut.
•	 La	majoria	de	les	varietats	de	civada	avaluades	són	susceptibles	al	rovell.
•	 El	pes	específic	de	CALATRAVA, CHIMENE i HAMEL és superior al de PREVISION.

Figura 22. Índexs productius de les varietats de civada, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.

VARIETAT
EMPRESA 

SUBMINISTRA-
DORA

PRECOCITAT 
EMISSIÓ 

PANÍCULA

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA
PES
GRA

PES 
HECTOLÍTRIC

COLOR 
GRA

AJAGUT CENDROSA ROVELL

CALATRAVA AGROSA Tardana Mig alternativa Mitjana Baixa Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baix a mitjà Mitjà a alt Negre

CHIMENE AGRUSA Tardana Mig alternativa
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Alta Baixa Mitjà a alt Mitjà a alt Blanc

PREVISION AGRAR SEMILLAS Precoç Hivern Mitjana Molt baixa Baixa Mitjana Mitjà a alt Baix a mitjà Rosat

Taula 5. Característiques agronòmiques de les varietats de civada.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni PREVISION.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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susceptibilitat a cendrosa. Totes les varietats 

que s’han assajat aquesta darrera campanya 

s’han comportat com susceptibles davant del 

rovell de la civada. 

La varietat CALATRAVA ha presentat un gra de 

color negre, CHIMENE de color blanc i PREVI-

SION de color rosat. Aquesta darrera ha estat 

també la que ha presentat el pes específic més 

baix.

06 Triticale

Una part destacable del triticale de Catalunya es 

conrea a les comarques gironines. Així, s’hi han 

realitzat els assaigs d’avaluació de les noves va-

rietats d’aquesta espècie, tant en les comarques 

interiors, a les localitats de Caldes de Malavella i 

Vilobí d’Onyar (la Selva), com a les litorals, a la locali-

tat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). A les 

comarques interiors s’han assajat principalment les 

varietats de cicle més llarg, normalment en sembres 

realitzades el mes de novembre; a les comarques 

litorals s’han assajat principalment les varietats més 

alternatives, de cicle més curt, que s’han sembrat 

a finals de novembre o al desembre.

A la Figura 23 es poden observar els resul-

tats productius de les varietats de triticale 

assajades les darreres campanyes al litoral 

de Girona. En sis anys d’assaig el grup més 

productiu ha estat format per AMARILLO i 

BONDADOSO, que han mostrat rendiments 

que han superat significativament a TRUJI-

LLO, BIENVENU, TRIMOUR i TITANIA. En 

cinc anys d’assaig ha estat molt destacable el 

comportament d’IMPERIOSO, que ha mostrat 

rendiments que no han diferit significativament 

d’AMARILLO i BONDADOSO. En tres anys 

d’assaig també cal destacar el comportament 

de VIVACIO i NILEX.

Figura 23. Índexs productius de les varietats de triticale, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.

Figura 24. Índexs productius de les varietats de triticale, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, a l’interior de Girona.
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 75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 125,0  75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 125,0  75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 125,0 135,0

AMARILLO

BONDADOSO

TITANIA (T)

TRIMOUR

BIENVENU

TRUJILLO

IMPERIOSO

VIVACIO

NILEX

Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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05 Civada

A Catalunya, els darrers anys, només s’han realit-

zat assaigs per a l’avaluació de les noves varietats 

de civada per a la producció de gra, a la localitat 

de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), en les 

comarques litorals de Girona. Així, només es dis-

posen de referències per aquestes comarques, 

que difícilment es poden extrapolar a altres zones 

interiors amb climatologies molt diferents.

Els darrers quatre anys, a les comarques litorals 

de Girona, s’han de destacar els rendiments 

obtinguts per CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL, 

que han superat significativament els testimonis 

AINTREE i PREVISION. També cal fer menció 

als resultats obtinguts en dos anys d’assaig per 

HUSKY, CANYON i SCORPION (Figura 22).

Les varietats CALATRAVA, CHIMENE i HAMEL 

es caracteritzen per tenir un cicle bastant al-

ternatiu, a diferència d’AINTREE i PREVISION. 

D’aquestes, HAMEL ha presentat una data 

d’aparició de la panícula bastant precoç, mentre 

que en CHIMENE i sobretot en CALATRAVA ha 

estat més tardana (Taula 5).   

Totes les varietats de civada s’han vist afectades 

per ajagut, principalment PREVISION, tot i ésser 

una de les de talla més baixa. Aquesta varietat 

també ha estat la que ha mostrat una major 

■ CiVAdA (secans del litoral de Girona)

•	 Els	resultats	disponibles	només	permeten	inferir	sobre	l’adaptació	de	les	varietats	en	les	comarques	litorals	de	Girona.
•	CALATRAVA és una civada de gra negre.
•	 Les	civades	CHIMENE, CALATRAVA i HAMEL presenten un potencial productiu que supera al testimoni PREVISION.
•	HAMEL presenta una data d’aparició de la panícula bastant precoç, mentre que CHIMENE i sobretot CALATRAVA 

són més tardanes. Totes es poden considerar com a civades de primavera, ja que són bastant alternatives.
•	PREVISION és una varietat antiga, d’espigat precoç, susceptible a cendrosa i sensible a l’ajagut.
•	 La	majoria	de	les	varietats	de	civada	avaluades	són	susceptibles	al	rovell.
•	 El	pes	específic	de	CALATRAVA, CHIMENE i HAMEL és superior al de PREVISION.

Figura 22. Índexs productius de les varietats de civada, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.

VARIETAT
EMPRESA 
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DORA

PRECOCITAT 
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PANÍCULA

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA
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GRA
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HECTOLÍTRIC

COLOR 
GRA

AJAGUT CENDROSA ROVELL

CALATRAVA AGROSA Tardana Mig alternativa Mitjana Baixa Mitjana a alta
Baixa a 
mitjana

Baix a mitjà Mitjà a alt Negre

CHIMENE AGRUSA Tardana Mig alternativa
Mitjana a 

alta
Baixa a 
mitjana

Alta Baixa Mitjà a alt Mitjà a alt Blanc

PREVISION AGRAR SEMILLAS Precoç Hivern Mitjana Molt baixa Baixa Mitjana Mitjà a alt Baix a mitjà Rosat

Taula 5. Característiques agronòmiques de les varietats de civada.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni PREVISION.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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susceptibilitat a cendrosa. Totes les varietats 

que s’han assajat aquesta darrera campanya 

s’han comportat com susceptibles davant del 

rovell de la civada. 

La varietat CALATRAVA ha presentat un gra de 

color negre, CHIMENE de color blanc i PREVI-

SION de color rosat. Aquesta darrera ha estat 

també la que ha presentat el pes específic més 

baix.

06 Triticale

Una part destacable del triticale de Catalunya es 

conrea a les comarques gironines. Així, s’hi han 

realitzat els assaigs d’avaluació de les noves va-

rietats d’aquesta espècie, tant en les comarques 

interiors, a les localitats de Caldes de Malavella i 

Vilobí d’Onyar (la Selva), com a les litorals, a la locali-

tat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà). A les 

comarques interiors s’han assajat principalment les 

varietats de cicle més llarg, normalment en sembres 

realitzades el mes de novembre; a les comarques 

litorals s’han assajat principalment les varietats més 

alternatives, de cicle més curt, que s’han sembrat 

a finals de novembre o al desembre.

A la Figura 23 es poden observar els resul-

tats productius de les varietats de triticale 

assajades les darreres campanyes al litoral 

de Girona. En sis anys d’assaig el grup més 

productiu ha estat format per AMARILLO i 

BONDADOSO, que han mostrat rendiments 

que han superat significativament a TRUJI-

LLO, BIENVENU, TRIMOUR i TITANIA. En 

cinc anys d’assaig ha estat molt destacable el 

comportament d’IMPERIOSO, que ha mostrat 

rendiments que no han diferit significativament 

d’AMARILLO i BONDADOSO. En tres anys 

d’assaig també cal destacar el comportament 

de VIVACIO i NILEX.

Figura 23. Índexs productius de les varietats de triticale, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, al litoral de Girona.

Figura 24. Índexs productius de les varietats de triticale, assajades durant les campanyes 2008-09 a 2011-12, a l’interior de Girona.
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Índex productiu respecte a la varietat testimoni TITANIA.
En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES).
Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Ewards and Berry.
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A les comarques interiors de Girona les varietats 

que han mostrat un millor comportament en un 

mínim de cinc anys d’assaig han estat TRIMOUR, 

AMARILLO, SECONZAC i TREMPLIN, amb rendi-

ments que han superat significativament TITANIA, 

TRUJILLO i BIENVENU. En tres anys d’assaig 

també cal destacar el bon comportament de 

VIVACIO, NILEX i ORVAL (Figura 24).

A la Taula 6 es poden observar les característi-

ques agronòmiques d’algunes de les principals 

varietats de triticale. BONDADOSO i IMPERI-

OSO s’han de considerar com a varietats al-

ternatives amb una data d’espigat precoç; al 

contrari, SECONZAC s’ha comportat com una 

varietat típicament hivernal de cicle llarg, amb 

una data d’espigat tardana. Tots els triticales 

han presentat una planta de talla bastant alta, 

principalment AMARILLO i SECONZAC. Els 

més resistents a l’ajagut han estat BONDA-

DOSO i IMPERIOSO; al contrari, AMARILLO 

ha estat el més sensible a aquest accident. La 

varietat TRIMOUR s’ha vist afectada per atacs 

molt severs de cendrosa. 

Les varietats més alternatives, BONDADOSO 

i IMPERIOSO, han estat també les que han 

mostrat una menor capacitat d’afillament. Per 

contra, han presentat un gra gros i normalment 

un pes específic alt. 

Aquesta xarxa experimental d’avaluació de noves 

varietats de cereal d’hivern a Catalunya es porta a 

terme pel Programa de Cultius Extensius de l’IRTA 

a través dels seus centres de Lleida i Mas Badia 

(Girona), amb el suport econòmic del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural i del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente.

07 Autors

VARIETAT EMPRESA SUBMINIS-
TRADORA

PRECOCITAT 
ESPIGAT

ALTER-
NATIVITAT TALLA

RESISTÈNCIA
DENSITAT 
ESPIGUES PES  GRA PES 

ESPECÍFIC
AJAGUT CENDROSA ROVELL

BRU

AMARILLO DISASEM Precoç a mitjà Hivern Molt alta Baixa Mitjana a 
alta Alta Mitjana a 

alta Mitjà Mitjà

BONDADOSO AGROVEGETAL, 
S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a 

alta Alta Mitjana a 
alta Alta Baixa a 

mitjana Molt alt Alt 

IMPERIOSO AGROVEGETAL, 
S.A. Molt precoç Alternatiu Mitjana a 

alta Alta Alta Mitjana 
a alta

Baixa a 
mitjana

Mitjà a 
alt

Alt a molt 
alt

SECONZAC RAGT IBÉRICA Mitjà a tardà Hivern Molt alta Mitjana Baixa Alta Mitjana Mitjà Alt

TRIMOUR S.A. MARISA Precoç Hivern Alta Mitjana Molt baixa Alta Mitjana a 
alta Mitjà Baix a 

mitjà

Taula 6. Característiques agronòmiques de les varietats de triticale.

■ TRiTiCALE (secans del litoral i de l’interior de Girona)

•	AMARILLO és una varietat hivernal d’espigat precoç que presenta una bona adaptació en sembres precoces a l’interior de 
Girona i més tardanes al litoral. Es caracteritza per una planta de talla alta, que pot presentar problemes d’ajagut.

•	BONDADOSO i IMPERIOSO són varietats alternatives amb una bona adaptació al litoral de Girona. Es caracteritzen per 
una data d’espigat molt precoç. Presenten una talla menor que altres varietats i són bastant resistents a l’ajagut. La seva 
capacitat d’afillament és menor a la d’altres triticales i normalment presenten un pes específic bastant elevat. 

•	SECONZAC, TREMPLIN i TRIMOUR són varietats hivernals. TRIMOUR és la que presenta una data d’espigat més 
precoç, mentre que TREMPLIN i SECONZAC cal considerar-les com a bastant tardanes. Tots són susceptibles a cendrosa, 
principalment TRIMOUR. 

•	 Les	varietats	NILEX i VIVACIO estan mostrant un elevat potencial de rendiment, tot i que cal acabar de contrastar el seu 
comportament en posteriors campanyes. Les dues s’han de considerar com a varietats alternatives, d’espigat bastant precoç.  
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Mas Badia (Girona)
gemma.capellades@irta.cat
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Annabel Salvadó Sánchez
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Foto 16. Assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tar-
dor. Calaf (l’Anoia). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé 
IRTA Lleida.
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ÚS I SELECTIVITAT DE LA GRADA DE PUES 
EN EL CONTROL DE MALES HERBES 
EN VARIETATS TRADICIONALS DE CEREAL D’HIVERN

01 Introducció

En l’actualitat l’ús de mètodes de control mecà-

nic en el maneig de males herbes presents en 

els conreus de cereal de Catalunya, és minoritari 

i està concentrat principalment en explotacions 

que es dediquen a la producció ecològica de 

cereals i d’altres conreus com hortícoles, lle-

guminoses, etc.

El control químic amb herbicides és el mètode 

de maneig de males herbes en cereal d’hivern 

més àmpliament utilitzat. Malgrat això, proble-

mes derivats del seu mal ús i d’un mal maneig 

del conreu, fan plantejar-se a l’agricultor recu-

perar pràctiques gairebé oblidades de maneig 

agronòmic. Entre elles, destaquen els guarets, 

els retards de sembra, les falses sembres i la ro-

tació de conreus. Tècniques que, d’altra banda, 

proporcionen eficàcies molt interessants per al 

control de les herbes que causen pèrdues de 

rendiment al cultiu.

La necessitat de produir aliments amb un alt 

valor afegit i diferenciat de la resta du alguns 

agricultors a plantejar-se recuperar el cultiu de 

varietats tradicionals de cereal. Un pas més, en 

la cerca d’aquest valor afegit del cultiu, és pro-

duir sense la utilització de productes químics 

en el control de males herbes o directament la 

producció ecològica.

És aquí, on mètodes agronòmics ja esmentats 

com la rotació de conreus, retards de sembra, 

guarets o falses sembres adquireixen una im-

portància cabdal, juntament amb mètodes de 

control mecànic de les males herbes com la 

grada de pues o de varetes flexibles.

02 La grada de varetes flexibles. 
Descripció i regulació

Tot i no ser una eina exclusiva de la producció 

ecològica, la grada de pues o de varetes flexi-

bles, ofereix la possibilitat de controlar males 

herbes dicotiledònies sense usar herbicides i 

amb unes eficàcies que de mitjana ronden el 

80% si la grada s’utilitza correctament, fet que fa 

que tingui una bona acceptació, sobretot, entre 

els productors ecològics.

La grada consisteix en un conjunt de cossos 

modulars d’1,5 metres d’amplada que acos-

tumen a tenir entre 48 i 60 pues distribuïdes 

en 4 o 6 files. 

El nombre de cossos modulars de què disposa 

la grada pot variar segons les necessitats de 

Foto 1 i 2. Detall de la grada de pues. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.
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ments que han superat significativament TITANIA, 

TRUJILLO i BIENVENU. En tres anys d’assaig 

també cal destacar el bon comportament de 

VIVACIO, NILEX i ORVAL (Figura 24).

A la Taula 6 es poden observar les característi-

ques agronòmiques d’algunes de les principals 

varietats de triticale. BONDADOSO i IMPERI-

OSO s’han de considerar com a varietats al-

ternatives amb una data d’espigat precoç; al 

contrari, SECONZAC s’ha comportat com una 

varietat típicament hivernal de cicle llarg, amb 

una data d’espigat tardana. Tots els triticales 

han presentat una planta de talla bastant alta, 

principalment AMARILLO i SECONZAC. Els 

més resistents a l’ajagut han estat BONDA-

DOSO i IMPERIOSO; al contrari, AMARILLO 

ha estat el més sensible a aquest accident. La 

varietat TRIMOUR s’ha vist afectada per atacs 

molt severs de cendrosa. 

Les varietats més alternatives, BONDADOSO 

i IMPERIOSO, han estat també les que han 

mostrat una menor capacitat d’afillament. Per 

contra, han presentat un gra gros i normalment 

un pes específic alt. 

Aquesta xarxa experimental d’avaluació de noves 

varietats de cereal d’hivern a Catalunya es porta a 

terme pel Programa de Cultius Extensius de l’IRTA 

a través dels seus centres de Lleida i Mas Badia 

(Girona), amb el suport econòmic del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
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■ TRiTiCALE (secans del litoral i de l’interior de Girona)

•	AMARILLO és una varietat hivernal d’espigat precoç que presenta una bona adaptació en sembres precoces a l’interior de 
Girona i més tardanes al litoral. Es caracteritza per una planta de talla alta, que pot presentar problemes d’ajagut.

•	BONDADOSO i IMPERIOSO són varietats alternatives amb una bona adaptació al litoral de Girona. Es caracteritzen per 
una data d’espigat molt precoç. Presenten una talla menor que altres varietats i són bastant resistents a l’ajagut. La seva 
capacitat d’afillament és menor a la d’altres triticales i normalment presenten un pes específic bastant elevat. 

•	SECONZAC, TREMPLIN i TRIMOUR són varietats hivernals. TRIMOUR és la que presenta una data d’espigat més 
precoç, mentre que TREMPLIN i SECONZAC cal considerar-les com a bastant tardanes. Tots són susceptibles a cendrosa, 
principalment TRIMOUR. 

•	 Les	varietats	NILEX i VIVACIO estan mostrant un elevat potencial de rendiment, tot i que cal acabar de contrastar el seu 
comportament en posteriors campanyes. Les dues s’han de considerar com a varietats alternatives, d’espigat bastant precoç.  
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Foto 16. Assaig de noves varietats d’ordi en sembra de tar-
dor. Calaf (l’Anoia). Campanya 2011-12. Autor: J.A. Betbesé 
IRTA Lleida.
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ÚS I SELECTIVITAT DE LA GRADA DE PUES 
EN EL CONTROL DE MALES HERBES 
EN VARIETATS TRADICIONALS DE CEREAL D’HIVERN

01 Introducció

En l’actualitat l’ús de mètodes de control mecà-

nic en el maneig de males herbes presents en 

els conreus de cereal de Catalunya, és minoritari 

i està concentrat principalment en explotacions 

que es dediquen a la producció ecològica de 

cereals i d’altres conreus com hortícoles, lle-

guminoses, etc.

El control químic amb herbicides és el mètode 

de maneig de males herbes en cereal d’hivern 

més àmpliament utilitzat. Malgrat això, proble-

mes derivats del seu mal ús i d’un mal maneig 

del conreu, fan plantejar-se a l’agricultor recu-

perar pràctiques gairebé oblidades de maneig 

agronòmic. Entre elles, destaquen els guarets, 

els retards de sembra, les falses sembres i la ro-

tació de conreus. Tècniques que, d’altra banda, 

proporcionen eficàcies molt interessants per al 

control de les herbes que causen pèrdues de 

rendiment al cultiu.

La necessitat de produir aliments amb un alt 

valor afegit i diferenciat de la resta du alguns 

agricultors a plantejar-se recuperar el cultiu de 

varietats tradicionals de cereal. Un pas més, en 

la cerca d’aquest valor afegit del cultiu, és pro-

duir sense la utilització de productes químics 

en el control de males herbes o directament la 

producció ecològica.

És aquí, on mètodes agronòmics ja esmentats 

com la rotació de conreus, retards de sembra, 

guarets o falses sembres adquireixen una im-

portància cabdal, juntament amb mètodes de 

control mecànic de les males herbes com la 

grada de pues o de varetes flexibles.

02 La grada de varetes flexibles. 
Descripció i regulació

Tot i no ser una eina exclusiva de la producció 

ecològica, la grada de pues o de varetes flexi-

bles, ofereix la possibilitat de controlar males 

herbes dicotiledònies sense usar herbicides i 

amb unes eficàcies que de mitjana ronden el 

80% si la grada s’utilitza correctament, fet que fa 

que tingui una bona acceptació, sobretot, entre 

els productors ecològics.

La grada consisteix en un conjunt de cossos 

modulars d’1,5 metres d’amplada que acos-

tumen a tenir entre 48 i 60 pues distribuïdes 

en 4 o 6 files. 

El nombre de cossos modulars de què disposa 

la grada pot variar segons les necessitats de 

Foto 1 i 2. Detall de la grada de pues. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.
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l’agricultor i pot oscil·lar entre 1,5 metres  d’am-

plada (1 cos modular) i els 27 metres d’amplada 

(18 cossos).

L’angle de les  pues es pot variar amb la fi-

nalitat  d’aconseguir posicions més o menys 

agressives. Seguint la descripció de Bàrberi et 

al. (2000) el segment més curt de les varetes en 

contacte amb el sòl mesura 12 cm, mentre que 

el segment més llarg de la varetes mesura 32 

cm. L’angle α que descriuen els dos segments 

de la vareta és de 125º, mentre que l’angle d’in-

cidència de les varetes β en la majoria dels casos 

mesura -50º respecte a la vertical.

La grada ofereix altres possibilitat de regulació 

com seria regular les rodes de goma que porta 

la màquina amb la finalitat de regular la pressió de 

les pues sobre el terreny o simplement jugar amb 

la posició del sistema hidràulic i del tercer punt.

03 Eficàcia que s’obté amb la gra-
da de varetes flexibles

Després de realitzats un conjunt de més de 20 

assaigs, arreu de Catalunya, les conclusions 

que s’han obtingut de cara a la millor utilitza-

ció d’aquesta màquina queden resumides en 

la taula 1. Aquesta taula, pensada sobretot 

per al control de rosella (Papaver rhoeas L.), 

és aplicable en general a qualsevol altra mala 

herba dicotiledònia. En el cas de les gramínies, 

no s’aconsegueix mai un bon control.

El factor que influeix més en l’eficàcia de la grada 

de pues és la mida de la rosella, seguida de 

la cobertura del sòl i de les condicions mete-

orològiques després de l’aplicació (Cirujeda i 

Taberner, 2006).

Tal i com s’observa a la taula anterior, la correcta 

graduació de la màquina té un paper molt im-

portant a l’hora d’aconseguir bones eficàcies. 

D’aquesta manera, el 2008 es va realitzar un 

assaig per tal de determinar la influència de di-

ferents configuracions de la grada en la seva 

eficàcia sobre rosella. 

Les condicions de la campanya van permetre 

que l’aplicació es realitzés amb el cereal afillo-

lant, en sòl sec, amb roselles d’un diàmetre in-

ferior als 3 cm i amb un temps assolellat els 10 

dies posteriors al tractament.

La velocitat del tractament de 4 a 6 km/h i 

l’altura de les rodes es mantenen constants. 

Foto 3 i 4. Detall dels elements de regulació de la grada de pues com són l’angle d’incidència de les varetes flexibles o la pressió sobre el sòl per mitjà de les rodes. Autor: J.M. Llenes. Unitat de 
Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.

La grada de varetes flexibles 

és una bona eina per al 

control de les males herbes 

dicotiledònies que afecten 

el cereal.

El factor que influeix més 

en l’eficàcia de la grada de 

pues és la mida de la rosella, 

seguida de la cobertura 

del sòl i de les condicions 

meteorològiques després de 

l’aplicació.
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D’aquesta manera, l’únic factor que varia és 

l’angle d’incidència de les pues de la grada 

respecte a la vertical (-50º a -35º) i el nombre 

de passades que es fa en l’aplicació.

En concret, es van realitzar tres tipus de 

tractament: un més agressiu amb les pues a 

-35º respecte a la vertical;  un altre amb una 

incidència més suau amb les pues a -50º res-

pecte a la vertical, i un altre repetint el segon 

tractament dues vegades.

Es van obtenir eficàcies elevades superiors al 

95% tant en el tractament a -35º com en el 

tractament a -50º repetit dues vegades; d’altra 

banda, la passada a -50º una sola vegada pre-

senta una eficàcia discreta del 35%.

Foto 5 i 6. Mida ideal de la rosella en el moment de realitzar el tractament  i detall de l’arrel pivotant de la rosella arrancada per la grada de pues. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques 
Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.

Taula 1. Condicions d’ús de la grada de pues.

La correcta graduació 
de la grada té un paper 
molt important a l’hora 
d’aconseguir bones eficàcies.

Condicions favorables Condicions indiferents Condicions desfavorables

1. Sòls secs o en saó, però no humits. 1. Lleugera pedregositat al sòl. 1. Sòls humits.

2. Mida de rosella petita (0,7 a 5 cm de 
diàmetre).

2. Densitat de sembra del cereal. 2. Plantes massa grosses.

3. Ambient sec i assolellat al menys 
durant 15 dies després del tracta-
ment.

3. Que la mala herba sigui gramínia.

4. Que la mala herba tingui una arrel 
pivotant.

5. Correcta graduació de la màquina.
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l’agricultor i pot oscil·lar entre 1,5 metres  d’am-

plada (1 cos modular) i els 27 metres d’amplada 

(18 cossos).

L’angle de les  pues es pot variar amb la fi-

nalitat  d’aconseguir posicions més o menys 

agressives. Seguint la descripció de Bàrberi et 

al. (2000) el segment més curt de les varetes en 

contacte amb el sòl mesura 12 cm, mentre que 

el segment més llarg de la varetes mesura 32 

cm. L’angle α que descriuen els dos segments 

de la vareta és de 125º, mentre que l’angle d’in-

cidència de les varetes β en la majoria dels casos 

mesura -50º respecte a la vertical.

La grada ofereix altres possibilitat de regulació 

com seria regular les rodes de goma que porta 

la màquina amb la finalitat de regular la pressió de 

les pues sobre el terreny o simplement jugar amb 

la posició del sistema hidràulic i del tercer punt.

03 Eficàcia que s’obté amb la gra-
da de varetes flexibles

Després de realitzats un conjunt de més de 20 

assaigs, arreu de Catalunya, les conclusions 

que s’han obtingut de cara a la millor utilitza-

ció d’aquesta màquina queden resumides en 

la taula 1. Aquesta taula, pensada sobretot 

per al control de rosella (Papaver rhoeas L.), 

és aplicable en general a qualsevol altra mala 

herba dicotiledònia. En el cas de les gramínies, 

no s’aconsegueix mai un bon control.

El factor que influeix més en l’eficàcia de la grada 

de pues és la mida de la rosella, seguida de 

la cobertura del sòl i de les condicions mete-

orològiques després de l’aplicació (Cirujeda i 

Taberner, 2006).

Tal i com s’observa a la taula anterior, la correcta 

graduació de la màquina té un paper molt im-

portant a l’hora d’aconseguir bones eficàcies. 

D’aquesta manera, el 2008 es va realitzar un 

assaig per tal de determinar la influència de di-

ferents configuracions de la grada en la seva 

eficàcia sobre rosella. 

Les condicions de la campanya van permetre 

que l’aplicació es realitzés amb el cereal afillo-

lant, en sòl sec, amb roselles d’un diàmetre in-

ferior als 3 cm i amb un temps assolellat els 10 

dies posteriors al tractament.

La velocitat del tractament de 4 a 6 km/h i 

l’altura de les rodes es mantenen constants. 

Foto 3 i 4. Detall dels elements de regulació de la grada de pues com són l’angle d’incidència de les varetes flexibles o la pressió sobre el sòl per mitjà de les rodes. Autor: J.M. Llenes. Unitat de 
Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.

La grada de varetes flexibles 

és una bona eina per al 

control de les males herbes 

dicotiledònies que afecten 

el cereal.

El factor que influeix més 

en l’eficàcia de la grada de 

pues és la mida de la rosella, 

seguida de la cobertura 

del sòl i de les condicions 

meteorològiques després de 

l’aplicació.
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D’aquesta manera, l’únic factor que varia és 

l’angle d’incidència de les pues de la grada 

respecte a la vertical (-50º a -35º) i el nombre 

de passades que es fa en l’aplicació.

En concret, es van realitzar tres tipus de 

tractament: un més agressiu amb les pues a 

-35º respecte a la vertical;  un altre amb una 

incidència més suau amb les pues a -50º res-

pecte a la vertical, i un altre repetint el segon 

tractament dues vegades.

Es van obtenir eficàcies elevades superiors al 

95% tant en el tractament a -35º com en el 

tractament a -50º repetit dues vegades; d’altra 

banda, la passada a -50º una sola vegada pre-

senta una eficàcia discreta del 35%.

Foto 5 i 6. Mida ideal de la rosella en el moment de realitzar el tractament  i detall de l’arrel pivotant de la rosella arrancada per la grada de pues. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques 
Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.

Taula 1. Condicions d’ús de la grada de pues.

La correcta graduació 
de la grada té un paper 
molt important a l’hora 
d’aconseguir bones eficàcies.

Condicions favorables Condicions indiferents Condicions desfavorables

1. Sòls secs o en saó, però no humits. 1. Lleugera pedregositat al sòl. 1. Sòls humits.

2. Mida de rosella petita (0,7 a 5 cm de 
diàmetre).

2. Densitat de sembra del cereal. 2. Plantes massa grosses.

3. Ambient sec i assolellat al menys 
durant 15 dies després del tracta-
ment.

3. Que la mala herba sigui gramínia.

4. Que la mala herba tingui una arrel 
pivotant.

5. Correcta graduació de la màquina.
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L’eficàcia a 45 dies es manté més constant en 

el tractament més agressiu a -35º molt possi-

blement perquè no dóna la possibilitat que les 

plantes es puguin tornar a arrelar i prosperar 

com sí que pot passar en els altres 2 tracta-

ments menys agressius.

04 Selectivitat de la grada de pues

Observant treballar la grada de pues, sorgeixen 

dubtes sobre la seva selectivitat en cereal d’hi-

vern, ja que sovint es produeix el trencament 

de fulles del cereal i fins i tot l’arrencament de 

plantes, que porten a pensar en una disminució 

del rendiment.

La selectivitat de la grada de pues vindrà deter-

minada per la regulació més o menys agressiva 

de la màquina i per la profunditat de sembra del 

cereal que afavorirà el major o menor arrenca-

ment de plantes.

Amb la finalitat d’intentar quantificar l’efecte 

de la grada de pues en el cereal d’hivern, en 

la campanya 2012 s’ha dut a terme un assaig 

sobre una combinació de 12 varietats actuals 

i tradicionals (Montjuïc, Aragon 03 i Pane 247). 

L’assaig s’ha dut a terme a les localitats de Gi-

menells i Tudela de Segre i  ha consistit a avaluar 

els rendiments i les altures de les 12 varietats 

tractades amb una passada de grada de pues, 

comparant-los amb les que no han rebut cap 

tractament.

L’estadi fenològic al moment de l’aplicació va-

ria en funció de la localitat: així, a Gimenells es 

passa la grada a l’inici del canonat, mentre que 

a Tudela de Segre es fa un pèl més aviat amb 

el cereal afillolant.

Es realitza un tractament amb la grada de pues 

a una velocitat entre 4 i 6 km/h i amb una angle 

d’incidència de la grada de pues de -35º.

Inicialment, la grada de pues s’ha mostrat molt 

selectiva, ja que s’han arrancat molt poques 

plantes de cereal (entre 0,25 i 0,50 pl/ml) i en 

molts casos no se’n ha arrencat cap (Figures 2 

i 3). Molt probablement això hagi estat degut a 

la profunditat de sembra que en ambdós casos 

era propera als 3,5 cm.

En aquest assaig, s’ha observat que el moment 

d’aplicació pot influir en la selectivitat final de la 

grada de pues. D’aquesta manera, s’observa 

que el tractament realitzat a inici de canonat 
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Figures 2 i 3: Selectivitat de la grada de pues a Gimenells i Tudela de Segre quantificada amb el nombre de plantes per metre 
lineal abans i després del tractament.
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Figura 1. Eficàcies de diferents configuracions de la grada de pues a -35º i -50º d’incidència de les pues i a -50º amb dues 
passades. 
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del cereal ha estat menys selectiu que el que 

s’ha efectuat amb el cereal afillolant. S’aprecien 

diferències significatives entre els rendiments i 

les altures del  cereal tractat a inici de canonat 

respecte al cereal testimoni que no ha sofert cap 

tipus de tractament.

Taula 2. Resultats obtinguts a l’assaig de Gimenells. 

Varietat+Tractament kg/ha
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Varietat+Tractament Altura (cm)
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Eneas Testimoni 10.287,0 a Montjuïc Testimoni 145,0 a

Eneas Tractat 9.833,3 ab Montjuïc Tractat 140,0 a

Carles Testimoni 9.611,1 abc Aragon 03 Testimoni 130,0 b

Idalgo Testimoni 9.194,4 abcd Aragon 03 Tractat 122,5 b

Garcia Testimoni 9.092,6 abcd Pane 247 Testimoni 112,5 c

Carles Tractat 8.972,2 abcde Pane 247 Tractat 105,0 c

Anza Testimoni 8.787,0 bcdef Catedral Tractat 95,0 d

Soissons Testimoni 8.694,4 bcdef Eneas Tractat 95,0 d

Catedral Testimoni 8.611,1 bcdef Eneas Testimoni 95,0 d

Aerobic Testimoni 8.425,9 bcdef Catedral Testimoni 92,5 d

Anza Tractat 8.398,1 bcdef Idalgo Testimoni 90,0 d

Paledor Testimoni 8.342,6 cdef AnzaTracata 87,5 de

IdalgoTractat 8.222,2 cdef Idalgo Tractat 85,0 de

Catedral Tractat 8.064,8 def Anza Testimoni 85,0 de

Garcia Tractat 7.972,2 def Carles Tractat 80,0 ef

Aerobic Tractat 7.907,4 def Carles Testimoni 80,0 ef

Soissons Tractat 7.833,3 def Paledor Testimoni 80,0 ef

Pane 247 Testimoni 7.713,0 def Paledor Tractat 80,0 ef

Paledor Tractat 7.546,3 ef Soissons Testimoni 80,0 ef

Pane 247 Tractat 7.314,8 f Garcia Testimoni 77,5 ef

Aragon 03 Testimoni 5.185,2 g Aerobic Testimoni 77,5 ef

Montjuic Testimoni 5.083,3 g Soissons Tractat 77,5 ef

Aragon 03 Tractat 5.018,5 g Aerobic Tractat 70,0 f

Montjuic Tractat 4.675,9 g Garcia Tractat 70,0 f

Foto 7 i 8. Detall del cereal després de l’aplicació de la grada de pues i als 20 dies. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques 
Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.

DT58.indd   29 02/12/13   11:16



219DOSSIERN58

DOSSIERTÈCNIC

28

L’eficàcia a 45 dies es manté més constant en 

el tractament més agressiu a -35º molt possi-

blement perquè no dóna la possibilitat que les 

plantes es puguin tornar a arrelar i prosperar 

com sí que pot passar en els altres 2 tracta-

ments menys agressius.

04 Selectivitat de la grada de pues

Observant treballar la grada de pues, sorgeixen 

dubtes sobre la seva selectivitat en cereal d’hi-

vern, ja que sovint es produeix el trencament 

de fulles del cereal i fins i tot l’arrencament de 

plantes, que porten a pensar en una disminució 

del rendiment.

La selectivitat de la grada de pues vindrà deter-

minada per la regulació més o menys agressiva 

de la màquina i per la profunditat de sembra del 

cereal que afavorirà el major o menor arrenca-

ment de plantes.

Amb la finalitat d’intentar quantificar l’efecte 

de la grada de pues en el cereal d’hivern, en 

la campanya 2012 s’ha dut a terme un assaig 

sobre una combinació de 12 varietats actuals 

i tradicionals (Montjuïc, Aragon 03 i Pane 247). 

L’assaig s’ha dut a terme a les localitats de Gi-

menells i Tudela de Segre i  ha consistit a avaluar 

els rendiments i les altures de les 12 varietats 

tractades amb una passada de grada de pues, 

comparant-los amb les que no han rebut cap 

tractament.

L’estadi fenològic al moment de l’aplicació va-

ria en funció de la localitat: així, a Gimenells es 

passa la grada a l’inici del canonat, mentre que 

a Tudela de Segre es fa un pèl més aviat amb 

el cereal afillolant.

Es realitza un tractament amb la grada de pues 

a una velocitat entre 4 i 6 km/h i amb una angle 

d’incidència de la grada de pues de -35º.

Inicialment, la grada de pues s’ha mostrat molt 

selectiva, ja que s’han arrancat molt poques 

plantes de cereal (entre 0,25 i 0,50 pl/ml) i en 

molts casos no se’n ha arrencat cap (Figures 2 

i 3). Molt probablement això hagi estat degut a 

la profunditat de sembra que en ambdós casos 

era propera als 3,5 cm.

En aquest assaig, s’ha observat que el moment 

d’aplicació pot influir en la selectivitat final de la 

grada de pues. D’aquesta manera, s’observa 

que el tractament realitzat a inici de canonat 
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Figures 2 i 3: Selectivitat de la grada de pues a Gimenells i Tudela de Segre quantificada amb el nombre de plantes per metre 
lineal abans i després del tractament.
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Figura 1. Eficàcies de diferents configuracions de la grada de pues a -35º i -50º d’incidència de les pues i a -50º amb dues 
passades. 
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del cereal ha estat menys selectiu que el que 

s’ha efectuat amb el cereal afillolant. S’aprecien 

diferències significatives entre els rendiments i 

les altures del  cereal tractat a inici de canonat 

respecte al cereal testimoni que no ha sofert cap 

tipus de tractament.

Taula 2. Resultats obtinguts a l’assaig de Gimenells. 

Varietat+Tractament kg/ha
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Varietat+Tractament Altura (cm)
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Eneas Testimoni 10.287,0 a Montjuïc Testimoni 145,0 a

Eneas Tractat 9.833,3 ab Montjuïc Tractat 140,0 a

Carles Testimoni 9.611,1 abc Aragon 03 Testimoni 130,0 b

Idalgo Testimoni 9.194,4 abcd Aragon 03 Tractat 122,5 b

Garcia Testimoni 9.092,6 abcd Pane 247 Testimoni 112,5 c

Carles Tractat 8.972,2 abcde Pane 247 Tractat 105,0 c

Anza Testimoni 8.787,0 bcdef Catedral Tractat 95,0 d

Soissons Testimoni 8.694,4 bcdef Eneas Tractat 95,0 d

Catedral Testimoni 8.611,1 bcdef Eneas Testimoni 95,0 d

Aerobic Testimoni 8.425,9 bcdef Catedral Testimoni 92,5 d

Anza Tractat 8.398,1 bcdef Idalgo Testimoni 90,0 d

Paledor Testimoni 8.342,6 cdef AnzaTracata 87,5 de

IdalgoTractat 8.222,2 cdef Idalgo Tractat 85,0 de

Catedral Tractat 8.064,8 def Anza Testimoni 85,0 de

Garcia Tractat 7.972,2 def Carles Tractat 80,0 ef

Aerobic Tractat 7.907,4 def Carles Testimoni 80,0 ef

Soissons Tractat 7.833,3 def Paledor Testimoni 80,0 ef

Pane 247 Testimoni 7.713,0 def Paledor Tractat 80,0 ef

Paledor Tractat 7.546,3 ef Soissons Testimoni 80,0 ef

Pane 247 Tractat 7.314,8 f Garcia Testimoni 77,5 ef

Aragon 03 Testimoni 5.185,2 g Aerobic Testimoni 77,5 ef

Montjuic Testimoni 5.083,3 g Soissons Tractat 77,5 ef

Aragon 03 Tractat 5.018,5 g Aerobic Tractat 70,0 f

Montjuic Tractat 4.675,9 g Garcia Tractat 70,0 f

Foto 7 i 8. Detall del cereal després de l’aplicació de la grada de pues i als 20 dies. Autor: J.M. Llenes. Unitat de Bones Pràctiques 
Fitosanitàries i Cobertura Vegetal.
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Les varietats tradicionals, al tenir un port més alt, 

sembla que sofreixen una reducció d’altura ma-

jor, després de l’aplicació de la grada de pues. 

Malgrat tot, aquest fet després no es veu reflectit 

en una reducció del rendiment més notable que 

en les varietats més modernes.

Les diferències entre les parcel·les que han 

rebut una aplicació amb la grada de pues en 

moment tardà i les que no l’han rebut, són míni-

mes, inferiors al 10% de reducció de rendiment. 

Fet assumible si s’obtenen bones eficàcies en 

parcel·les força infestades.

A Tudela de Segre, en què la grada de pues s’ha 

aplicat en el moment adequat -cereal afillolant- la 

selectivitat ha estat molt bona i no s’han apreciat 

diferències significatives entre les parcel·les trac-

tades i les sense tractar pel que fa a les altures 

i als rendiments obtinguts.

05 Conclusions

D’aquesta manera, es pot concloure que la 

grada de pues és una eina molt útil per als 

agricultors interessats en el control de males 

herbes dicotiledònies dels cereals sense mit-

jans químics, ja que, si s’aplica bé, proporciona 

bones eficàcies.

Les varietats tradicionals acostumen a afillolar 

menys i per tant són menys competitives amb 

les males herbes, fet que influeix en les eficàcies 

finals obtingudes amb la grada de pues. 

Taula 4. Resultats obtinguts a l’assaig de Tudela de Segre.

Taula 3. Diferències entre les parcel·les tractades amb la grada de pues i les que no han rebut cap tractament a Gimenells.

La selectivitat de la grada 

de pues vindrà determinada 

per la regulació més 

o menys agressiva de 

la màquina i per la 

profunditat de sembra del 

cereal.

Varietat+Tractament kg/ha
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Varietat+Tractament Altura (cm)
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Idalgo Tractat 2.851,9 a Montjuïc Testimoni 101,0 a

Eneas Testimoni 2.592,6 ab Montjuïc Testimoni 97,5 a

Eneas Tractat 2.416,7 abc Aragon 03 Testimoni 87,5 b

Idalgo Testimoni 2.361,1 abcd Aragon 03 Tractat 82,0 bc

Aerobic Tractat 2.333,3 abcd Pane 247 Tractat 80,0 bc

Montjuic Testimoni 2.287,0 abcd Pane 247 Testimoni 74,5 cd

Catedral Testimoni 2.175,9 abcd Idalgo Testimoni 66,0 de

Aeobic Testimoni 2.138,9 bcd Eneas Testimoni 65,5 de

Pane 247 Tractat 2.101,9 bcd Anza Testimoni 64,0 ef

Pane 247 Testimoni 2.083,3 bcd Idalgo Testimoni 63,0 efg

Carles Testimoni 2.046,3 bcd Catedral Testimoni 59,5 efgh

Garcia Testimoni 2.046,3 bcd Eneas Tractat 59,5 efgh

Paledor Tractat 2.027,8 bcd Catedral Tractat 57,5 efghi

Aragon 03 Tractat 2.018,5 bcd Anza Tractat 56,0 efghi

Catedral Tractat 2.018,5 bcd Paledor Testimoni 56,0 efghi

Anza Testimoni 1.990,7 bcd Paledor Tractat 54,0 fghij

Aragon 03 Testimoni 1.981,5 bcd Soissons Testimoni 53,5 ghij

Garcia Tractat 1.953,7 bcd Soissons Tractat 52,0 hij

Soissons Tractat 1.870,4 cd Carles Tractat 49,5 hij

Montjuic Tractat 1.842,6 cd Garcia Tractat 49,5 hij

Paledor Testimoni 1.824,1 cd Carles Testimoni 49,0 ij

Anza Tractat 1.731,5 cd Garcia Testimoni 48,0 ij

Carles Tractat 1.713,0 cd Aerobic Tractat 44,5 j

Soissons Testimoni 1.666,7 d Aerobic Testimoni 44,5 j

Tractament
Mitjana Rendiments 

(kg/ha)
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Mitjana Altures (cm)
Separació de mitjanes 
Test de Duncan α=0,05

Testimoni 8252,3 a 95,4 a

Amb Grada de Pues 7646,6 b 92,3 b
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Taula 5. Diferències entre les parcel·les tractades amb la grada de pues i les que no han rebut cap tractament a Tudela de Segre

D’altra banda, es tracta d’una eina força selecti-

va del cereal, que es veu afavorida per sembres 

un pèl més profundes de l’habitual que eviten 

que hi hagi molt arrencament de plantes. 

Tractaments en el moment adequat entre inici i 

final d’afillolat,  quan la planta està prou arrela-

da per no ser arrancada i poc desenvolupada 

per ser aixafada o perdre fillols, són els més 

favorables.

Les varietats tradicionals acostumen a tenir 

un port més alt,  per la qual cosa aplicacions 

tardanes de la grada de pues les fan més sus-

ceptibles de sofrir danys que les varietats més 

modernes amb un port més baix.
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Les varietats tradicionals, al tenir un port més alt, 

sembla que sofreixen una reducció d’altura ma-

jor, després de l’aplicació de la grada de pues. 

Malgrat tot, aquest fet després no es veu reflectit 

en una reducció del rendiment més notable que 

en les varietats més modernes.

Les diferències entre les parcel·les que han 

rebut una aplicació amb la grada de pues en 

moment tardà i les que no l’han rebut, són míni-

mes, inferiors al 10% de reducció de rendiment. 

Fet assumible si s’obtenen bones eficàcies en 

parcel·les força infestades.

A Tudela de Segre, en què la grada de pues s’ha 

aplicat en el moment adequat -cereal afillolant- la 

selectivitat ha estat molt bona i no s’han apreciat 

diferències significatives entre les parcel·les trac-

tades i les sense tractar pel que fa a les altures 

i als rendiments obtinguts.
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Taula 4. Resultats obtinguts a l’assaig de Tudela de Segre.

Taula 3. Diferències entre les parcel·les tractades amb la grada de pues i les que no han rebut cap tractament a Gimenells.

La selectivitat de la grada 

de pues vindrà determinada 

per la regulació més 

o menys agressiva de 

la màquina i per la 

profunditat de sembra del 

cereal.
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Taula 5. Diferències entre les parcel·les tractades amb la grada de pues i les que no han rebut cap tractament a Tudela de Segre
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És conegut per la majoria de cultivadors de blat 

el gran efecte que té l’adobat nitrogenat en la 

seva producció i qualitat. També s’han escrit 

molts articles sobre les quantitats d’adob ni-

trogenat a aportar, així com el moment idoni 

per augmentar-ne l’eficiència. No obstant això, 

potser no és tan coneguda, a les nostres con-

trades, la importància del N residual del sòl en la 

producció i qualitat del blat en aquest moments 

en què es parla tant de l’efecte de l’excés de 

fertilització nitrogenada en el medi ambient i en 

el benefici econòmic del cultiu.

En aquest article es presenta, d’una banda, 

l’efecte del nitrogen residual del sòl sobre la 

producció de blat, i, d’altra banda, l’efecte de 

l’adobat nitrogenat en la producció i qualitat del 

blat i en el N residual en el sòl. Aquests resultats, 

obtinguts en els darrers anys en els regadius 

de Lleida, poden ajudar a un millor maneig de 

l’adobat nitrogenat en regadiu.

01 Importància del nitrogen resi-
dual del sòl

Primerament es presenten els resultats obtinguts 

en dos assajos duts a terme a Gimenells (Segrià) 

en condicions de regadiu (reg per aspersió el 

2008-2009 i reg a tesa el 2010) (Taula 1). Cal 

esmentar que no es pretén comparar entre anys, 

ja que les varietats i les dates de sembra van ser 

diferents. El 2008 el blat es va sembrar a mitjans 

desembre, mentre que l’any 2010 es va sem-

brar a començaments de febrer. Les varietats 

sembrades van ser Califa el 2008-2009 i Odiel 

Foto 1. Camp de blat regat per aspersió. Autor: Jaume Lloveras.

EL NITROGEN RESIDUAL AL SòL I L’ADOBAT 
NITROGENAT EN LA pRODUCCIÓ I qUALITAT DEL 
BLAT EN REGADIU

És poc reconeguda 

la importància del N 

residual del sòl en la 

producció i qualitat del blat.
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el 2010. En els dos experiments, el panís havia 

estat el cultiu antecedent. La Taula 1 presenta 

els efectes de tres dosis d’adobat nitrogenat en 

la producció, qualitat (percentatge de proteïna 

bruta {PB}) i en el contingut de N al sòl després 

de recollir el blat. 

Taula 1. Efecte de l’adobat nitrogenat en la producció i qualitat (proteïna bruta: PB) del blat, i en el contingut de N residual al sòl a Gimenells. 

Foto 2. Camp de blat regat per inundació. Autor: Jaume Lloveras.

Producció Contingut de PB Nitrogen al sòl** (kg N/ha)

Dosis de N* (kg/ha) (%) Inicial Postcollita

(kg /ha) 2009 Aspersió 2010 Tesa 2009 Aspersió 2010 Tesa 2009 Aspersió 2010 Tesa 2009 Aspersió 2010 Tesa

0 8.777 4.078 14,4 13,4 175 80 174 54

90 8.035 5.775 14,8 14,6 175 80 247 72

180 8.086 5.848 14,8 15,8  175  80 280 101

Significació ns 0,05 ns 0,05  -  - 0,05 0,05

* El N mineral es va aplicar en cobertora.     ** Nitrogen al sòl: 0-30 cm.

Les recomanacions d’adobat 

nitrogenat en qualsevol 

condició només poden 

ésser  les adequades si van 

acompanyades per una base 

experimental àmplia. 
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La primera conclusió a què es pot arribar és que, 

si hi ha suficient N al sòl (com va succeir l’any 

2009), no cal fer cap aportació addicional de 

N per assolir alts rendiments de blat (uns 8000 

kg/ha). També es pot observar que el tipus de 

reg pot afectar els rendiments, ja que, com és 

conegut, el reg a “tesa” sol lixiviar quantitats 

importants de N a zones profundes del sòl, fora 

de la zona d’exploració de les arrels. Tot i això, 

en reg a tesa es van assolir uns 4.000 kg/ha de 

blat sense aplicar cap adobat nitrogenat, ja que 

el cultiu va disposar del N inicial en el sòl i del N 

mineralitzat durant el cicle del cultiu (uns 67 kg 

N/ha en aquest experiment). Resultats similars 

van ser obtinguts en altres assaigs als regadius 

de Lleida  (Abad et al., 2005).

Per acabar, els efectes del N residual del cultiu 

anterior en el rendiment del blat regat per asper-

sió es poden observar en la Figura 1. Aquesta 

Figura, obtinguda en un experiment de N resi-

dual a Gimenells l’any 2008, mostra una vegada 

més  que si la quantitat de N residual és elevada, 

o bé no cal afegir N o bé es poden reduir molt 

les aportacions de N en cobertora (Cela et al., 

2011). Per aquestes raons i per motius ambi-

entals i econòmics, és convenient analitzar el 

sòl abans d’aplicar el N de cobertora (Mallol et 

al., 2011).

Un resum dels aspectes comentats fins ara és 

el que es reflecteix també a la Figura 2, on es 

presenten els efectes conjunts del N residual 

al sòl i de l’adobat nitrogenat. Es pot observar 

que en el cas d’un assaig en reg per aspersió 

són necessaris uns 200-250 kg de N dispo-

nible (N residual del sòl + N en l’adobat) per 

obtenir les màximes produccions (al voltant 

de 8 t/ha). L’excés de N per sobre d’aquestes 

quantitats no augmenta la producció de blat 

i sol implicar un rentat de N cap a les capes 

inferiors, propiciant la contaminació dels aqü-

ífers així com un pèrdua econòmica.

02 Efecte sobre la qualitat del blat

A la Taula 1 es pot observar com la qualitat 

del blat, mesurada en el contingut de Pro-

teïna Bruta (PB = N x 6,14), s’incrementa a 

mesura que puja la dosis de N. Cal pregun-

tar-se si l’increment del contingut de proteïna 

del gra i el suposat increment de preu del 

blat compensa econòmicament l’increment 

de les despeses de producció que suposa 

l’adobat nitrogenat. També s’observa que en 

Figura 1. Rendiment del blat no fertilitzat amb N (punts blancs) i fertilitzats amb 100 kg N/ha en 
cobertora (gris) en funció de la dosi de N aplicada al cultiu anterior (panis).

Figura 2. Efecte del N disponible (N al sòl de 0 a 90 cm + adobat N) en el rendiment del blat.

Foto 3. Experiment d’adobat nitrogenat de blat. Autor: Jaume Lloveras.
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Si hi ha suficient N al sòl, 

no cal fer cap aportació 

addicional de N. Els 

rendiments de blat poden 

ésser els mateixos que 

aplicant les quantitats 

tradicionals de N.
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els casos en què hi ha suficient N residual al 

sòl és possible obtenir blats de qualitat (alt 

contingut en PB) amb poca fertilització nitro-

genada, incrementant per tant la sostenibilitat 

del sistema agrari (Taula 1).

03 Conclusions

Si la quantitat de N residual al sòl és elevada, 

no cal fer cap aportació addicional de N i els 

rendiments de blat poden ésser els mateixos 

que aplicant quantitats més o menys tradicio-

nals de N. Per aquest motiu, és imprescindible 

analitzar el sòl abans d’aplicar el N de coberto-

ra. L’excés de N sol implicar una lixiviació de N 

(rentat) cap a les capes inferiors, propiciant la 

contaminació dels aqüífers així com un pèrdua 

econòmica. La qualitat del blat s’incrementa a 

mesura que puja la dosis de N. Però, en els 

casos de suficient N residual al sòl, és possible 

obtenir blats de qualitat (alt contingut en PB) 

amb poca fertilització nitrogenada, incrementant 

per tant la sostenibilitat del sistema.
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Les quantitats de N residual 

en el sòl després de la collita 

s’incrementen en augmentar 

les dosis de N aplicades 

al blat, ja que l’eficiència 

d’aquest element es redueix 

en incrementar les seves 

aportacions.

Per motius ambientals i 

econòmics, és molt convenient 

analitzar el sòl abans d’aplicar 

el N de cobertora.
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blat sense aplicar cap adobat nitrogenat, ja que 

el cultiu va disposar del N inicial en el sòl i del N 

mineralitzat durant el cicle del cultiu (uns 67 kg 

N/ha en aquest experiment). Resultats similars 

van ser obtinguts en altres assaigs als regadius 

de Lleida  (Abad et al., 2005).

Per acabar, els efectes del N residual del cultiu 

anterior en el rendiment del blat regat per asper-

sió es poden observar en la Figura 1. Aquesta 

Figura, obtinguda en un experiment de N resi-

dual a Gimenells l’any 2008, mostra una vegada 

més  que si la quantitat de N residual és elevada, 

o bé no cal afegir N o bé es poden reduir molt 

les aportacions de N en cobertora (Cela et al., 

2011). Per aquestes raons i per motius ambi-

entals i econòmics, és convenient analitzar el 

sòl abans d’aplicar el N de cobertora (Mallol et 

al., 2011).

Un resum dels aspectes comentats fins ara és 

el que es reflecteix també a la Figura 2, on es 

presenten els efectes conjunts del N residual 

al sòl i de l’adobat nitrogenat. Es pot observar 

que en el cas d’un assaig en reg per aspersió 

són necessaris uns 200-250 kg de N dispo-

nible (N residual del sòl + N en l’adobat) per 

obtenir les màximes produccions (al voltant 

de 8 t/ha). L’excés de N per sobre d’aquestes 

quantitats no augmenta la producció de blat 

i sol implicar un rentat de N cap a les capes 

inferiors, propiciant la contaminació dels aqü-

ífers així com un pèrdua econòmica.

02 Efecte sobre la qualitat del blat

A la Taula 1 es pot observar com la qualitat 

del blat, mesurada en el contingut de Pro-

teïna Bruta (PB = N x 6,14), s’incrementa a 

mesura que puja la dosis de N. Cal pregun-

tar-se si l’increment del contingut de proteïna 

del gra i el suposat increment de preu del 

blat compensa econòmicament l’increment 

de les despeses de producció que suposa 

l’adobat nitrogenat. També s’observa que en 

Figura 1. Rendiment del blat no fertilitzat amb N (punts blancs) i fertilitzats amb 100 kg N/ha en 
cobertora (gris) en funció de la dosi de N aplicada al cultiu anterior (panis).

Figura 2. Efecte del N disponible (N al sòl de 0 a 90 cm + adobat N) en el rendiment del blat.

Foto 3. Experiment d’adobat nitrogenat de blat. Autor: Jaume Lloveras.
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Si hi ha suficient N al sòl, 

no cal fer cap aportació 

addicional de N. Els 

rendiments de blat poden 

ésser els mateixos que 

aplicant les quantitats 

tradicionals de N.
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els casos en què hi ha suficient N residual al 

sòl és possible obtenir blats de qualitat (alt 

contingut en PB) amb poca fertilització nitro-

genada, incrementant per tant la sostenibilitat 

del sistema agrari (Taula 1).

03 Conclusions

Si la quantitat de N residual al sòl és elevada, 

no cal fer cap aportació addicional de N i els 

rendiments de blat poden ésser els mateixos 

que aplicant quantitats més o menys tradicio-

nals de N. Per aquest motiu, és imprescindible 

analitzar el sòl abans d’aplicar el N de coberto-

ra. L’excés de N sol implicar una lixiviació de N 

(rentat) cap a les capes inferiors, propiciant la 

contaminació dels aqüífers així com un pèrdua 

econòmica. La qualitat del blat s’incrementa a 

mesura que puja la dosis de N. Però, en els 

casos de suficient N residual al sòl, és possible 

obtenir blats de qualitat (alt contingut en PB) 

amb poca fertilització nitrogenada, incrementant 

per tant la sostenibilitat del sistema.
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Les quantitats de N residual 

en el sòl després de la collita 

s’incrementen en augmentar 

les dosis de N aplicades 

al blat, ja que l’eficiència 

d’aquest element es redueix 

en incrementar les seves 

aportacions.

Per motius ambientals i 

econòmics, és molt convenient 

analitzar el sòl abans d’aplicar 

el N de cobertora.

DT58.indd   35 02/12/13   11:16

225



226DOSSIERN34

www.ruralcat.net

IS
S

N
: 1

69
9-

54
65

D
.L

.: 
B

-1
67

86
-0

5

DT58.indd   36 02/12/13   11:16

www.ruralcat.net
www.gencat.cat/agricultura

www.ruralcat.net

 

DOSSIER
Leader
UN eNfocameNt iNNovador de la política
de deseNvolUpameNt rUral

59

Novembre 2012

FOrMaCIÓ I aSSeSSOraMeNT aL SeCTOr aGrOaLIMeNTarI

P03 Què és Leader P10 ARCA, Associació d’iniciatives rurals de Catalunya P12 Projectes Leader a Catalunya
P28 L'Entrevista

DT59.indd   1 02/12/13   11:16



227

www.ruralcat.net

IS
S

N
: 1

69
9-

54
65

D
.L

.: 
B

-1
67

86
-0

5

DT58.indd   36 02/12/13   11:16

227 DOSSIERN34 

www.ruralcat.net
www.gencat.cat/agricultura

www.ruralcat.net

 

DOSSIER
Leader
UN eNfocameNt iNNovador de la política
de deseNvolUpameNt rUral

59

Novembre 2012

FOrMaCIÓ I aSSeSSOraMeNT aL SeCTOr aGrOaLIMeNTarI

P03 Què és Leader P10 ARCA, Associació d’iniciatives rurals de Catalunya P12 Projectes Leader a Catalunya
P28 L'Entrevista

DT59.indd   1 02/12/13   11:16



DOSSIERN34 DOSSIERN59

DOSSIERTÈCNIC

02

La importància del medi rural en el conjunt del terri-
tori de Catalunya es fa palesa amb poques dades: 
representa més de tres quartes parts de la superfície 
de Catalunya, i, en canvi, hi viu poc més del 10% de 
la població catalana. A banda, aquestes zones pre-
serven els recursos naturals, mantenen la diversitat 
de paisatges, donen resposta als consumidors en 
matèria de seguretat i qualitat alimentària, són ge-
neradores d’activitat econòmica, etc. En definitiva, 
cal subratllar la importància que té el món rural i els 
ciutadans que hi habiten en la generació d’exter-
nalitats positives per a tota la societat.

Aquest fet justifica la necessitat d’implementar 
programes dirigits a mantenir una massa críti-
ca de població que asseguri el manteniment 
d’aquestes àrees atenent el criteri de cohesió 
territorial per a les persones que hi viuen, fomen-
tar la diversificació de la seva economia, millorar 
la seva qualitat de vida i donar continuïtat a la 
producció de béns públics.

Un d’aquests programes és el programa Leader, 
posat en marxa per la UE a començaments dels 
anys 90. La seva novetat era la metodologia d'im-
plementació. Es tractava de definir unes zones 
homogènies d’una mida i un volum de població 
mínims, a les quals s’assignava un fons per des-
tinar-lo a accions de desenvolupament rural local, 
que havien de proposar la gent de la zona matei-
xa segons una estratègia de desenvolupament 
dissenyada pels agents locals propis.

Catalunya hi ha participat des dels seus inicis on  
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural ha actuat com a Admi-
nistració pública tuteladora i assessora d’aquests 
grups, ja que, en utilitzar fons públics, cal garantir-ne 
la correcta aplicació segons el marc normatiu euro-
peu, estatal i català.

Durant aquests anys, Leader ha permès mobi-
litzar i fomentar el desenvolupament rural en els 
nuclis rurals locals, i els ha encoratjat a explorar 
noves maneres de ser i continuar sent com-
petitius. Sens dubte, la metodologia Leader ha 
estat i és una de les principals eines per a la 
diversificació econòmica del món rural. El seu 
valor principal és apropar la planificació i el po-
der de decisió al territori mitjançant la coneguda 
programació estratègica ascendent. En aquest 
sentit, la diferència de Leader envers la resta 
de polítiques més tradicionals rau en el fet que 
incideix en ‘com’ s’ha d’actuar i no en ‘què’ 
s’ha de fer. 

Així, l’Organització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic  ha reconegut Leader 
com un dels millors programes europeus con-
cebuts amb un enfocament integrat i endogen 
del desenvolupament rural. Les característiques 
que estableix l’OCDE sobre el nou paradigma de 
desenvolupament rural es basen en:

- Competitivitat de les zones rurals en el seu 
 caràcter més global
- S’adreça a diversos sectors de les economies 
 rurals, més enllà del sector agrari
- Utilització de les inversions com a eina 
 en  comptes de les subvencions
- Promoció de la governança multinivell, 
 tant de les administracions als diferents nivells 
 com de les organitzacions locals interessades.

Tal com podreu comprovar en aquest Dossier 
Tècnic, el Leader es basa en aquestes caracte-
rístiques, les més importants de les quals són la 
governança multinivell i l’aplicació d’enfocaments 
innovadors. Així mateix, el Dossier detalla l’aplica-
ció del Leader a Catalunya des dels seus inicis i els 
principals impactes assolits, les diferents estratè-
gies que apliquen en l’actualitat el Grups d’Acció 
Local i els projectes més innovadors finançats.

Finalment, voldria destacar la importància que 
està guanyant el Leader amb vista al proper pe-
ríode de programació de la UE 2014-2020, en 
què es reconeix el bon funcionament d’aquesta 
metodologia. La normativa europea preveu la 
possibilitat d’ampliar el Leader a tots els fons 
estructurals i a tots els territoris, tant els rurals 
com els urbans, amb la qual cosa esdevé un 
gran repte per a totes les administracions com a 
organitzacions que hi participen.

Desitjo que aquest dossier us sigui de molta uti-
litat i desperti el vostre interès.
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El concepte Leader és una metodologia de tre-

ball, tant en la fase de programació com en la 

d’implementació, de la política de desenvolupa-

ment rural europea que s’ha aplicat durant les 

dues darreres dècades, a través de la qual es 

persegueix el desenvolupament integral de les 

zones rurals amb la participació i el consens de 

tots els seus actors locals. 

Leader va néixer l’any 1991 com una iniciati-

va comunitària pilot que agrupava projectes 

i idees, parts interessades i recursos per fer 

arribar oportunitats de desenvolupament a les 

zones rurals i complementar així els principals 

programes de desenvolupament rural. En con-

cret, mitjançant el Leader s’incita els agents 

locals a posar en marxa estratègies originals, 

amb un enfocament anomenat bottom-up, és 

a dir, una metodologia ascendent, on les de-

cisions es prenen des de cada territori, amb 

els recursos que les administracions posen a 

la seva disposició.

És a partir de l’any 2007, i dins l’actual període 

de programació 2007-2013, on Leader s’integra 

en la política general de desenvolupament rural de 

la Unió Europea dins dels programes nacionals i 

regionals finançats per Europa, conjuntament amb 

altres eixos de desenvolupament rural.

01 Les bases fonamentals 
de la metodologia Leader

La diferència entre Leader i altres metodolo-

gies més tradicionals és que Leader indica 

"com" s’ha d’actuar i no pas "què" s’ha de 

fer, i més tenint en compte la diversitat de les 

zones rurals europees. Leader es basa en les 

característiques següents que es complemen-

ten i interactuen entre si:

QUÈ ÉS Leader?

Foto 1. Leader incideix en la cohesió territorial. Autor: ARCA

Exemple d’estratègia local: el Consorci de Desenvolupament de l’Alt 
Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia té com a estratègia consolidar 
el teixit empresarial mitjançant la creació de vivers d’empreses 
especialitzats en diferents punts del territori. Aquest territori va 
ser pioner en la creació del primer viver de celleristes de Catalunya, 
adreçat a nous emprenedors en la cultura i elaboració de vins.
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La importància del medi rural en el conjunt del terri-
tori de Catalunya es fa palesa amb poques dades: 
representa més de tres quartes parts de la superfície 
de Catalunya, i, en canvi, hi viu poc més del 10% de 
la població catalana. A banda, aquestes zones pre-
serven els recursos naturals, mantenen la diversitat 
de paisatges, donen resposta als consumidors en 
matèria de seguretat i qualitat alimentària, són ge-
neradores d’activitat econòmica, etc. En definitiva, 
cal subratllar la importància que té el món rural i els 
ciutadans que hi habiten en la generació d’exter-
nalitats positives per a tota la societat.

Aquest fet justifica la necessitat d’implementar 
programes dirigits a mantenir una massa críti-
ca de població que asseguri el manteniment 
d’aquestes àrees atenent el criteri de cohesió 
territorial per a les persones que hi viuen, fomen-
tar la diversificació de la seva economia, millorar 
la seva qualitat de vida i donar continuïtat a la 
producció de béns públics.

Un d’aquests programes és el programa Leader, 
posat en marxa per la UE a començaments dels 
anys 90. La seva novetat era la metodologia d'im-
plementació. Es tractava de definir unes zones 
homogènies d’una mida i un volum de població 
mínims, a les quals s’assignava un fons per des-
tinar-lo a accions de desenvolupament rural local, 
que havien de proposar la gent de la zona matei-
xa segons una estratègia de desenvolupament 
dissenyada pels agents locals propis.

Catalunya hi ha participat des dels seus inicis on  
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural ha actuat com a Admi-
nistració pública tuteladora i assessora d’aquests 
grups, ja que, en utilitzar fons públics, cal garantir-ne 
la correcta aplicació segons el marc normatiu euro-
peu, estatal i català.

Durant aquests anys, Leader ha permès mobi-
litzar i fomentar el desenvolupament rural en els 
nuclis rurals locals, i els ha encoratjat a explorar 
noves maneres de ser i continuar sent com-
petitius. Sens dubte, la metodologia Leader ha 
estat i és una de les principals eines per a la 
diversificació econòmica del món rural. El seu 
valor principal és apropar la planificació i el po-
der de decisió al territori mitjançant la coneguda 
programació estratègica ascendent. En aquest 
sentit, la diferència de Leader envers la resta 
de polítiques més tradicionals rau en el fet que 
incideix en ‘com’ s’ha d’actuar i no en ‘què’ 
s’ha de fer. 

Així, l’Organització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic  ha reconegut Leader 
com un dels millors programes europeus con-
cebuts amb un enfocament integrat i endogen 
del desenvolupament rural. Les característiques 
que estableix l’OCDE sobre el nou paradigma de 
desenvolupament rural es basen en:

- Competitivitat de les zones rurals en el seu 
 caràcter més global
- S’adreça a diversos sectors de les economies 
 rurals, més enllà del sector agrari
- Utilització de les inversions com a eina 
 en  comptes de les subvencions
- Promoció de la governança multinivell, 
 tant de les administracions als diferents nivells 
 com de les organitzacions locals interessades.

Tal com podreu comprovar en aquest Dossier 
Tècnic, el Leader es basa en aquestes caracte-
rístiques, les més importants de les quals són la 
governança multinivell i l’aplicació d’enfocaments 
innovadors. Així mateix, el Dossier detalla l’aplica-
ció del Leader a Catalunya des dels seus inicis i els 
principals impactes assolits, les diferents estratè-
gies que apliquen en l’actualitat el Grups d’Acció 
Local i els projectes més innovadors finançats.

Finalment, voldria destacar la importància que 
està guanyant el Leader amb vista al proper pe-
ríode de programació de la UE 2014-2020, en 
què es reconeix el bon funcionament d’aquesta 
metodologia. La normativa europea preveu la 
possibilitat d’ampliar el Leader a tots els fons 
estructurals i a tots els territoris, tant els rurals 
com els urbans, amb la qual cosa esdevé un 
gran repte per a totes les administracions com a 
organitzacions que hi participen.

Desitjo que aquest dossier us sigui de molta uti-
litat i desperti el vostre interès.
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El concepte Leader és una metodologia de tre-

ball, tant en la fase de programació com en la 

d’implementació, de la política de desenvolupa-

ment rural europea que s’ha aplicat durant les 

dues darreres dècades, a través de la qual es 

persegueix el desenvolupament integral de les 

zones rurals amb la participació i el consens de 

tots els seus actors locals. 

Leader va néixer l’any 1991 com una iniciati-

va comunitària pilot que agrupava projectes 

i idees, parts interessades i recursos per fer 

arribar oportunitats de desenvolupament a les 

zones rurals i complementar així els principals 

programes de desenvolupament rural. En con-

cret, mitjançant el Leader s’incita els agents 

locals a posar en marxa estratègies originals, 

amb un enfocament anomenat bottom-up, és 

a dir, una metodologia ascendent, on les de-

cisions es prenen des de cada territori, amb 

els recursos que les administracions posen a 

la seva disposició.

És a partir de l’any 2007, i dins l’actual període 

de programació 2007-2013, on Leader s’integra 

en la política general de desenvolupament rural de 

la Unió Europea dins dels programes nacionals i 

regionals finançats per Europa, conjuntament amb 

altres eixos de desenvolupament rural.

01 Les bases fonamentals 
de la metodologia Leader

La diferència entre Leader i altres metodolo-

gies més tradicionals és que Leader indica 

"com" s’ha d’actuar i no pas "què" s’ha de 

fer, i més tenint en compte la diversitat de les 

zones rurals europees. Leader es basa en les 

característiques següents que es complemen-

ten i interactuen entre si:

QUÈ ÉS Leader?

Foto 1. Leader incideix en la cohesió territorial. Autor: ARCA

Exemple d’estratègia local: el Consorci de Desenvolupament de l’Alt 
Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia té com a estratègia consolidar 
el teixit empresarial mitjançant la creació de vivers d’empreses 
especialitzats en diferents punts del territori. Aquest territori va 
ser pioner en la creació del primer viver de celleristes de Catalunya, 
adreçat a nous emprenedors en la cultura i elaboració de vins.
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01.01 Les estratègies zonals de desenvo-
lupament local
Per a cada zona on s’aplica Leader, es defineix 

una estratègia de desenvolupament local. D’un 

determinat territori, amb unes necessitats comunes 

i una identitat pròpia, i des del seu coneixement, 

és més senzill analitzar-ne els punts forts i dèbils, 

les oportunitats i les amenaces i elaborar una es-

tratègia de desenvolupament.

01.02 L’enfocament ascendent
O el també conegut com a bottom-up és una de 

les característiques més pròpies del Leader, on són 

els agents locals els qui participen de la presa de 

decisions sobre l’estratègia, la selecció de priori-

tats, la posterior valoració dels projectes, el balanç 

de la feina feta i la proposta de noves actuacions 

de futur per consolidar l’estratègia definida.

AssociAció per AL DesenvoLupAment rurAL 
De LA cAtALunyA centrAL
• Superfície: 2.010,10 km2 • Població: 64.317 habitants 
• Densitat de població: 32 ha./km2 • Municipis: 58
Valoritzar el territori i l’entorn com a elements vertebradors 
de cohesió i responsabilitat territorial. Fomentar l’esperit 
empresarial i apostar pel capital humà i per la millora de 
l’ocupabilitat 
info@catcentral.cat - www.catcentral.cat

AssociAció per AL DesenvoLupAment rurAL integrAL 
De LA ZonA norD-orientAL De cAtALunyA (ADrinoc)
• Superfície: 1.594,99 km2 • Població: 67.040 habitants 
• Densitat de població: 42,03 ha./km2 • Municipis: 51 
Implantar polítiques de Responsabilitat Social Empresarial per 
a un model de desenvolupament territorial sostenible 
info@adrinoc.cat - www.adrinoc.cat
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01.03 els grups d’acció local
El Grup d’Acció Local (GAL) és l’entitat que en-

globa i coordina, en una mateixa proporció, els 

agents públics i privats del territori amb l’objectiu 

de dur a terme l’estratègia de desenvolupament 

local amb un enfocament ascendent.

En el període de programació actual, s’han se-

leccionat un total de 13 Grups d’Acció Local que 

representen el 66% del territori de Catalunya, 

amb el 8% de la població total i una densitat 

mitjana de 27 habitants per km2. Cal destacar 

que 490  municipis catalans  estan inclosos en 

territoris Leader, englobant així el 51,8% dels 

946 municipis de Catalunya.

01.04 Les actuacions innovadores, 
integrades i multisectorials
Leader no és un programa sectorial. Les actua-

cions han de ser integrades i han de vincular els 

diferents agents i sectors econòmics, socials, 

culturals i mediambientals del territori. 

Leader aporta també enfocaments nous i inno-

vadors als territoris rurals i es recolza en l’ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació 

per afavorir que la població rural tingui un major 

i millor accés a la innovació.

La innovació a les zones rurals a través de Le-

ader permet als territoris crear, experimentar o 

introduir nous productes o processos, crear o 

millorar noves organitzacions o nous mercats, 

transferir i adaptar maneres de fer d’altres ter-

ritoris o modernitzar coneixements tradicionals 

o tècnics per aportar, en definitiva, noves solu-

cions als problemes rurals de sempre. 

01.05 el treball en xarxa
La metodologia Leader comporta una nova ma-

nera de gestionar i de treballar a través de la con-

nexió en xarxa. El treball en xarxa es desenvolupa 

en tots els àmbits: des de l’intercanvi d’experi-

ències i coneixements entre els mateixos grups 

GAL, a les administracions i qualsevol altra orga-

nització que intervé en el desenvolupament rural. 

El treball en xarxa entre tots els agents permet 

transferir Bones Pràctiques i nous coneixements, 

i crear vincles entre persones, projectes i territoris.

A part d’aquesta manera de treballar implícita 

a la metodologia Leader, hi ha xarxes físiques 

institucionals com la Xarxa Europea de Des-

envolupament Rural (EN RD), dirigida per la 

Direcció General d’Agricultura de la Comissió 

Europea, o la Xarxa Rural Nacional, òrgan dels 

estats membres encarregat de la implementació 

i/o coordinació dels PDRs corresponents. O al-

AssociAció per A LA gestió DeL progrAmA LeADer 
DeL ripoLLès-ges-BisAurA
• Superfície: 1.167,41 km2 • Població: 35.047 habitants 
• Densitat de població: 30,08 ha./km2 • Municipis: 27
Fomentar l’ús de les energies renovables com a alternativa 
de desenvolupament al territori 
leader@ripollesgesbisaura.org - www.ripollesgesbisaura.org

consorci De DesenvoLupAment De L’ALt cAmp, 
LA concA De BArBerà i L’AnoiA
• Superfície: 1.362,61 km2 • Població: 64.602 habitants 
• Densitat de població: 47,45 ha./km2 • Municipis: 52
Potenciar un teixit empresarial mitjançant la creació de vivers 
d’empreses 
i microempreses en diferents punts del territori 
concadebarbera@cd52.cat - www.cd52.com

consorci gAL De L’ALt urgeLL – LA cerDAnyA
• Superfície: 1.762,70 km2 • Població: 24.421 habitants 
• Densitat de població: 13,85 ha./km2 • Municipis: 24
Impulsar la conservació i millora del paisatge rural per assolir 
un territori sostenible 
cauc@cauc.cat

consorci per AL DesenvoLupAment DeL BAix eBre 
i eL montsià
• Superfície: 1.146,13 km2 • Població: 51.160 habitants 
• Densitat de població: 44,64 ha./km2 • Municipis: 23
Fomentar l’equilibri territorial mitjançant la diversificació 
econòmica i la creació de serveis i infraestructures en nuclis 
rurals 
leader@leader.cat

consorci De Les gArrigues 
per AL DesenvoLupAment DeL territori
• Superfície: 1.261,43 km2 • Població: 27.353 habitants 
• Densitat de població: 21,68 ha./km2 • Municipis: 36
Crear una marca territorial pròpia basada en el paisatge i 
la cultura de l’oli 
consorci@garrigues.cat

Exemple d’actuació innovadora: el cas de l’Associació per a la Gestió 

del Programa Leader del Ripollès-Ges-Bisaura amb la creació dels punts 

InfoEnergia.  Arran de la seva participació en els projectes de coope-

ració Eureners 2 i 3, el grup ha creat el primer punt d’InfoEnergia a 

Catalunya que permet conèixer els consums energètics d’entitats locals 

a través d’un programari de gestió a fi de reduir-ne el consum ener-

gètic i contribuir així a l’estalvi i l’eficiència energètica i la promoció 

d’energies renovables. Després de l’experiència i dels resultats d’estalvi 

energètic i econòmic en diferents ajuntaments del seu territori, els 

punts d’InfoEnergia i la metodologia d’estalvi s’han transferit a altres 

territoris Leader de Catalunya, i s’està treballant per aplicar-ho també 

a diferents sectors d’activitat com ara empreses agroalimentàries i tu-

rístiques del medi rural.
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01.01 Les estratègies zonals de desenvo-
lupament local
Per a cada zona on s’aplica Leader, es defineix 

una estratègia de desenvolupament local. D’un 

determinat territori, amb unes necessitats comunes 

i una identitat pròpia, i des del seu coneixement, 

és més senzill analitzar-ne els punts forts i dèbils, 

les oportunitats i les amenaces i elaborar una es-

tratègia de desenvolupament.

01.02 L’enfocament ascendent
O el també conegut com a bottom-up és una de 

les característiques més pròpies del Leader, on són 

els agents locals els qui participen de la presa de 

decisions sobre l’estratègia, la selecció de priori-

tats, la posterior valoració dels projectes, el balanç 

de la feina feta i la proposta de noves actuacions 

de futur per consolidar l’estratègia definida.

AssociAció per AL DesenvoLupAment rurAL 
De LA cAtALunyA centrAL
• Superfície: 2.010,10 km2 • Població: 64.317 habitants 
• Densitat de població: 32 ha./km2 • Municipis: 58
Valoritzar el territori i l’entorn com a elements vertebradors 
de cohesió i responsabilitat territorial. Fomentar l’esperit 
empresarial i apostar pel capital humà i per la millora de 
l’ocupabilitat 
info@catcentral.cat - www.catcentral.cat

AssociAció per AL DesenvoLupAment rurAL integrAL 
De LA ZonA norD-orientAL De cAtALunyA (ADrinoc)
• Superfície: 1.594,99 km2 • Població: 67.040 habitants 
• Densitat de població: 42,03 ha./km2 • Municipis: 51 
Implantar polítiques de Responsabilitat Social Empresarial per 
a un model de desenvolupament territorial sostenible 
info@adrinoc.cat - www.adrinoc.cat
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01.03 els grups d’acció local
El Grup d’Acció Local (GAL) és l’entitat que en-

globa i coordina, en una mateixa proporció, els 

agents públics i privats del territori amb l’objectiu 

de dur a terme l’estratègia de desenvolupament 

local amb un enfocament ascendent.

En el període de programació actual, s’han se-

leccionat un total de 13 Grups d’Acció Local que 

representen el 66% del territori de Catalunya, 

amb el 8% de la població total i una densitat 

mitjana de 27 habitants per km2. Cal destacar 

que 490  municipis catalans  estan inclosos en 

territoris Leader, englobant així el 51,8% dels 

946 municipis de Catalunya.

01.04 Les actuacions innovadores, 
integrades i multisectorials
Leader no és un programa sectorial. Les actua-

cions han de ser integrades i han de vincular els 

diferents agents i sectors econòmics, socials, 

culturals i mediambientals del territori. 

Leader aporta també enfocaments nous i inno-

vadors als territoris rurals i es recolza en l’ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació 

per afavorir que la població rural tingui un major 

i millor accés a la innovació.

La innovació a les zones rurals a través de Le-

ader permet als territoris crear, experimentar o 

introduir nous productes o processos, crear o 

millorar noves organitzacions o nous mercats, 

transferir i adaptar maneres de fer d’altres ter-

ritoris o modernitzar coneixements tradicionals 

o tècnics per aportar, en definitiva, noves solu-

cions als problemes rurals de sempre. 

01.05 el treball en xarxa
La metodologia Leader comporta una nova ma-

nera de gestionar i de treballar a través de la con-

nexió en xarxa. El treball en xarxa es desenvolupa 

en tots els àmbits: des de l’intercanvi d’experi-

ències i coneixements entre els mateixos grups 

GAL, a les administracions i qualsevol altra orga-

nització que intervé en el desenvolupament rural. 

El treball en xarxa entre tots els agents permet 

transferir Bones Pràctiques i nous coneixements, 

i crear vincles entre persones, projectes i territoris.

A part d’aquesta manera de treballar implícita 

a la metodologia Leader, hi ha xarxes físiques 

institucionals com la Xarxa Europea de Des-

envolupament Rural (EN RD), dirigida per la 

Direcció General d’Agricultura de la Comissió 

Europea, o la Xarxa Rural Nacional, òrgan dels 

estats membres encarregat de la implementació 

i/o coordinació dels PDRs corresponents. O al-

AssociAció per A LA gestió DeL progrAmA LeADer 
DeL ripoLLès-ges-BisAurA
• Superfície: 1.167,41 km2 • Població: 35.047 habitants 
• Densitat de població: 30,08 ha./km2 • Municipis: 27
Fomentar l’ús de les energies renovables com a alternativa 
de desenvolupament al territori 
leader@ripollesgesbisaura.org - www.ripollesgesbisaura.org

consorci De DesenvoLupAment De L’ALt cAmp, 
LA concA De BArBerà i L’AnoiA
• Superfície: 1.362,61 km2 • Població: 64.602 habitants 
• Densitat de població: 47,45 ha./km2 • Municipis: 52
Potenciar un teixit empresarial mitjançant la creació de vivers 
d’empreses 
i microempreses en diferents punts del territori 
concadebarbera@cd52.cat - www.cd52.com

consorci gAL De L’ALt urgeLL – LA cerDAnyA
• Superfície: 1.762,70 km2 • Població: 24.421 habitants 
• Densitat de població: 13,85 ha./km2 • Municipis: 24
Impulsar la conservació i millora del paisatge rural per assolir 
un territori sostenible 
cauc@cauc.cat

consorci per AL DesenvoLupAment DeL BAix eBre 
i eL montsià
• Superfície: 1.146,13 km2 • Població: 51.160 habitants 
• Densitat de població: 44,64 ha./km2 • Municipis: 23
Fomentar l’equilibri territorial mitjançant la diversificació 
econòmica i la creació de serveis i infraestructures en nuclis 
rurals 
leader@leader.cat

consorci De Les gArrigues 
per AL DesenvoLupAment DeL territori
• Superfície: 1.261,43 km2 • Població: 27.353 habitants 
• Densitat de població: 21,68 ha./km2 • Municipis: 36
Crear una marca territorial pròpia basada en el paisatge i 
la cultura de l’oli 
consorci@garrigues.cat

Exemple d’actuació innovadora: el cas de l’Associació per a la Gestió 

del Programa Leader del Ripollès-Ges-Bisaura amb la creació dels punts 

InfoEnergia.  Arran de la seva participació en els projectes de coope-

ració Eureners 2 i 3, el grup ha creat el primer punt d’InfoEnergia a 

Catalunya que permet conèixer els consums energètics d’entitats locals 

a través d’un programari de gestió a fi de reduir-ne el consum ener-

gètic i contribuir així a l’estalvi i l’eficiència energètica i la promoció 

d’energies renovables. Després de l’experiència i dels resultats d’estalvi 

energètic i econòmic en diferents ajuntaments del seu territori, els 

punts d’InfoEnergia i la metodologia d’estalvi s’han transferit a altres 

territoris Leader de Catalunya, i s’està treballant per aplicar-ho també 

a diferents sectors d’activitat com ara empreses agroalimentàries i tu-

rístiques del medi rural.
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tres xarxes civils a escala europea com la Xarxa 

Europea Leader per al Desenvolupament Rural 

(ELARD), a escala estatal com la Red Española 

de Desarrollo Rural (REDR) o a escala nacional 

com ARCA.

A Catalunya, l’Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya (ARCA) és la xarxa dels 13 grups GAL. 

ARCA es constitueix com una entitat de dinamitza-

ció, coordinació i representació dels grups Leader 

de Catalunya davant d’ens i institucions d’àmbit 

català, estatal i internacional, en col·laboració amb 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM). 

01.06 La cooperació
La cooperació és una altra de les característiques 

fonamentals del Leader i va més enllà del treball 

en xarxa. La cooperació suposa que un grup GAL 

inicia un projecte conjunt amb altres GAL o territoris 

perquè comparteixen una estratègia, objectius o ne-

cessitats similars, ja sigui entre territoris rurals d’una 

mateixa regió o país o de diferents estats membres.

La cooperació és l’eina que permet als grups 

GAL i els seus territoris reforçar les estratègi-

es de desenvolupament local i avançar en els 

seus objectius, a part de transferir resultats i 

metodologies a altres territoris.

Exemple de treball en xarxa: el cas del Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya a través de l’actuació 
Leader Connecta’t! 
Leader Connecta’t! és una acció de treball en xarxa enfocada a empreses de diferents activitats econò-
miques del medi rural que els permet conèixer-se, intercanviar experiències i sondejar les possibilitats 
de col·laboració o de relació comercial. La situació econòmica actual requereix buscar noves fórmules 
de cooperació interempresarial i noves metodologies de treball perquè les empreses puguin trobar nous 
clients i nous mercats amb el mínim de cost econòmic. Així la iniciativa d’aquest grup va més enllà: Leader 
Connecta’t! pretén posar en xarxa empreses de diferents territoris Leader a través de sessions de treball 
en xarxa mitjançant videoconferències. 

consorci grup D’Acció LocAL De LA noguerA – 
eL segrià norD
• Superfície: 1.829,40 km2 • Població: 45.277 habitants 
• Densitat de població: 24,74 ha./km2 • Municipis: 33
Potenciar el sector agroalimentari, dinamitzar el turisme 
i donar suport a empresaris i emprenedors  
leader@noguerasegrianord.cat

consorci centre De DesenvoLupAment
rurAL DeLs pALLArs – L’ALtA riBAgorçA
• Superfície: 3.148 km2 • Població: 25.493 habitants 
• Densitat de població: 8,10 ha./ km2 • Municipis: 32
Desestacionalitzar el turisme mitjançant el patrimoni 
cultural i natural del territori
info@cederpirineus.cat 

consorci LeADer DeL priorAt – eL BAix cAmp
• Superfície: 838,99 km2 • Població: 23.332 habitants 
• Densitat de població: 27,80 ha./km2 • Municipis: 41
Fomentar la cultura del vi, l’oli i la natura, i incidir en 
la valorització dels productes de qualitat i també dels 
espais naturals com a generadors d’iniciatives diverses 
info@priorat-baixcamp.cat - www.priorat-baixcamp.cat

consorci intercomArcAL 
D’iniciAtives socioeconòmiques 
• Superfície: 1.570,7 km2 • Població: 36.736 habitants 
• Densitat de població: 23,4 ha./km2 • Municipis: 26
Donar valor als productes agraris i paisatgístics del 
territori per a un desenvolupament autogestionable 
info@cisriberaebre-terraalta.org - www.cisriberaebre-terraalta.org

consorci per AL DesenvoLupAment De LA 
cAtALunyA centrAL
• Superfície: 2.379,29 km2 • Població: 46.348 habitants 
• Densitat de població: 19,48 ha./km2 • Municipis: 54
Impulsar projectes que ofereixin serveis de proximitat 
a la població del medi rural per millorar la seva qualitat 
de vida  
info@lcc.cat - www.lcc.cat

consorci LeADer De L’urgeLL – eL pLA D’urgeLL
• Superfície: 905,30 km2 • Població: 70.713 habitants 
• Densitat de població: 78,11 ha./km2 • Municipis: 37
Donar suport a la producció agrària local per donar 
un valor afegit als productes del territori  
jtorrent@consorcileader.cat - www.consorcileader.cat

L’estratègia de 
desenvolupament 
rural de Catalunya 
es basa fonamentalment 
en desenvolupar i 
diversificar l’economia i 
millorar la qualitat de vida 
del medi rural.
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02 L’estratègia Leader a catalunya

L’estratègia de desenvolupament rural de Cata-

lunya es basa fonamentalment en desenvolupar 

i diversificar l’economia i millorar la qualitat de 

vida del medi rural. 

L’estratègia catalana prioritza la creació o conso-

lidació d’ocupació, la retenció del talent i especi-

alment el talent jove, la millora de la gestió integral 

a les empreses rurals, la promoció de fórmules 

empresarials col·laboratives, la valorització i co-

mercialització de productes agroalimentaris de 

qualitat, i la millora de l’ús i l’eficiència energètica 

i l’aplicació d’energies renovables, entre d’altres.

Per a aquest període 2007-2013, la inversió total 

programada per a l’aplicació de la metodologia 

Leader a Catalunya és de 106,5 milions d’euros, 

el 70% a càrrec del pressupost autonòmic i el 

Exemples de cooperació: 
•	El	projecte	GUSTUM té per objectiu fomentar el desenvolupament 

rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de quali-
tat que es produeixen al territori. El projecte, que es va iniciar amb 
10 grups de tres regions diferents i s’ha fet extensiu a tots 13 grups 
catalans, desenvolupa diferents accions de sensibilització, formació 
i comercials entre els col·lectius implicats (productors, elaboradors, 
restauradors, comerciants i consumidors). 

•	El	projecte	Vivers d’Empreses Rurals de Catalunya té per objectiu la 
creació de territoris emprenedors rurals de Catalunya mitjançant el 
suport a emprenedors perquè puguin generar activitats productives 
pròpies del territori a través de la implantació de vivers d’empresa 
rurals. El projecte, en què participen 5 grups GAL catalans, permetrà 
sensibilitzar els actors d’entorns rurals sobre la importància que tenen 
els vivers d’empreses per a la dinamització econòmica dels seus territoris 
mitjançant un acompanyament als emprenedors. 

•	El	Projecte	energia i Forest té per objectiu catalitzar i impulsar 
la sostenibilitat com a model de desenvolupament dels territoris 
rurals catalans. Es basa en una estratègia de foment de l’estalvi i 
l’eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables 
basades en fonts endògenes, especialment la biomassa. Per assolir 
d’aquest objectiu, implica els principals agents de desenvolupament 
de les zones rurals de Catalunya. El projecte té la participació de 5 
grups catalans.

•	El	Projecte	Masovera: Masies Sostenibles, viure en explotacions 
rurals aïllades, té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’hàbitat 
dispers i millorar els serveis a la població. Les diverses accions que 
desenvolupen els sis grups participants incideixen, d’una banda, 
sobre el coneixement i la cultura d’aquest hàbitat, i, d’altra banda, 
en la sostenibilitat i les energies renovables aplicades als elements 
constructius.

Els projectes 
GUSTUM, Masovera, 
Energia i Forest 
i Vivers d’Empreses Rurals 
de Catalunya són bons 
exemples de projectes 
de cooperació.
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tres xarxes civils a escala europea com la Xarxa 

Europea Leader per al Desenvolupament Rural 

(ELARD), a escala estatal com la Red Española 

de Desarrollo Rural (REDR) o a escala nacional 

com ARCA.

A Catalunya, l’Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya (ARCA) és la xarxa dels 13 grups GAL. 

ARCA es constitueix com una entitat de dinamitza-

ció, coordinació i representació dels grups Leader 

de Catalunya davant d’ens i institucions d’àmbit 

català, estatal i internacional, en col·laboració amb 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM). 

01.06 La cooperació
La cooperació és una altra de les característiques 

fonamentals del Leader i va més enllà del treball 

en xarxa. La cooperació suposa que un grup GAL 

inicia un projecte conjunt amb altres GAL o territoris 

perquè comparteixen una estratègia, objectius o ne-

cessitats similars, ja sigui entre territoris rurals d’una 

mateixa regió o país o de diferents estats membres.

La cooperació és l’eina que permet als grups 

GAL i els seus territoris reforçar les estratègi-

es de desenvolupament local i avançar en els 

seus objectius, a part de transferir resultats i 

metodologies a altres territoris.

Exemple de treball en xarxa: el cas del Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya a través de l’actuació 
Leader Connecta’t! 
Leader Connecta’t! és una acció de treball en xarxa enfocada a empreses de diferents activitats econò-
miques del medi rural que els permet conèixer-se, intercanviar experiències i sondejar les possibilitats 
de col·laboració o de relació comercial. La situació econòmica actual requereix buscar noves fórmules 
de cooperació interempresarial i noves metodologies de treball perquè les empreses puguin trobar nous 
clients i nous mercats amb el mínim de cost econòmic. Així la iniciativa d’aquest grup va més enllà: Leader 
Connecta’t! pretén posar en xarxa empreses de diferents territoris Leader a través de sessions de treball 
en xarxa mitjançant videoconferències. 

consorci grup D’Acció LocAL De LA noguerA – 
eL segrià norD
• Superfície: 1.829,40 km2 • Població: 45.277 habitants 
• Densitat de població: 24,74 ha./km2 • Municipis: 33
Potenciar el sector agroalimentari, dinamitzar el turisme 
i donar suport a empresaris i emprenedors  
leader@noguerasegrianord.cat

consorci centre De DesenvoLupAment
rurAL DeLs pALLArs – L’ALtA riBAgorçA
• Superfície: 3.148 km2 • Població: 25.493 habitants 
• Densitat de població: 8,10 ha./ km2 • Municipis: 32
Desestacionalitzar el turisme mitjançant el patrimoni 
cultural i natural del territori
info@cederpirineus.cat 

consorci LeADer DeL priorAt – eL BAix cAmp
• Superfície: 838,99 km2 • Població: 23.332 habitants 
• Densitat de població: 27,80 ha./km2 • Municipis: 41
Fomentar la cultura del vi, l’oli i la natura, i incidir en 
la valorització dels productes de qualitat i també dels 
espais naturals com a generadors d’iniciatives diverses 
info@priorat-baixcamp.cat - www.priorat-baixcamp.cat

consorci intercomArcAL 
D’iniciAtives socioeconòmiques 
• Superfície: 1.570,7 km2 • Població: 36.736 habitants 
• Densitat de població: 23,4 ha./km2 • Municipis: 26
Donar valor als productes agraris i paisatgístics del 
territori per a un desenvolupament autogestionable 
info@cisriberaebre-terraalta.org - www.cisriberaebre-terraalta.org

consorci per AL DesenvoLupAment De LA 
cAtALunyA centrAL
• Superfície: 2.379,29 km2 • Població: 46.348 habitants 
• Densitat de població: 19,48 ha./km2 • Municipis: 54
Impulsar projectes que ofereixin serveis de proximitat 
a la població del medi rural per millorar la seva qualitat 
de vida  
info@lcc.cat - www.lcc.cat

consorci LeADer De L’urgeLL – eL pLA D’urgeLL
• Superfície: 905,30 km2 • Població: 70.713 habitants 
• Densitat de població: 78,11 ha./km2 • Municipis: 37
Donar suport a la producció agrària local per donar 
un valor afegit als productes del territori  
jtorrent@consorcileader.cat - www.consorcileader.cat

L’estratègia de 
desenvolupament 
rural de Catalunya 
es basa fonamentalment 
en desenvolupar i 
diversificar l’economia i 
millorar la qualitat de vida 
del medi rural.
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02 L’estratègia Leader a catalunya

L’estratègia de desenvolupament rural de Cata-

lunya es basa fonamentalment en desenvolupar 

i diversificar l’economia i millorar la qualitat de 

vida del medi rural. 

L’estratègia catalana prioritza la creació o conso-

lidació d’ocupació, la retenció del talent i especi-

alment el talent jove, la millora de la gestió integral 

a les empreses rurals, la promoció de fórmules 

empresarials col·laboratives, la valorització i co-

mercialització de productes agroalimentaris de 

qualitat, i la millora de l’ús i l’eficiència energètica 

i l’aplicació d’energies renovables, entre d’altres.

Per a aquest període 2007-2013, la inversió total 

programada per a l’aplicació de la metodologia 

Leader a Catalunya és de 106,5 milions d’euros, 

el 70% a càrrec del pressupost autonòmic i el 

Exemples de cooperació: 
•	El	projecte	GUSTUM té per objectiu fomentar el desenvolupament 

rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de quali-
tat que es produeixen al territori. El projecte, que es va iniciar amb 
10 grups de tres regions diferents i s’ha fet extensiu a tots 13 grups 
catalans, desenvolupa diferents accions de sensibilització, formació 
i comercials entre els col·lectius implicats (productors, elaboradors, 
restauradors, comerciants i consumidors). 

•	El	projecte	Vivers d’Empreses Rurals de Catalunya té per objectiu la 
creació de territoris emprenedors rurals de Catalunya mitjançant el 
suport a emprenedors perquè puguin generar activitats productives 
pròpies del territori a través de la implantació de vivers d’empresa 
rurals. El projecte, en què participen 5 grups GAL catalans, permetrà 
sensibilitzar els actors d’entorns rurals sobre la importància que tenen 
els vivers d’empreses per a la dinamització econòmica dels seus territoris 
mitjançant un acompanyament als emprenedors. 

•	El	Projecte	energia i Forest té per objectiu catalitzar i impulsar 
la sostenibilitat com a model de desenvolupament dels territoris 
rurals catalans. Es basa en una estratègia de foment de l’estalvi i 
l’eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables 
basades en fonts endògenes, especialment la biomassa. Per assolir 
d’aquest objectiu, implica els principals agents de desenvolupament 
de les zones rurals de Catalunya. El projecte té la participació de 5 
grups catalans.

•	El	Projecte	Masovera: Masies Sostenibles, viure en explotacions 
rurals aïllades, té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’hàbitat 
dispers i millorar els serveis a la població. Les diverses accions que 
desenvolupen els sis grups participants incideixen, d’una banda, 
sobre el coneixement i la cultura d’aquest hàbitat, i, d’altra banda, 
en la sostenibilitat i les energies renovables aplicades als elements 
constructius.

Els projectes 
GUSTUM, Masovera, 
Energia i Forest 
i Vivers d’Empreses Rurals 
de Catalunya són bons 
exemples de projectes 
de cooperació.
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30% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola 

de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Amb els projectes que s’impulsaran sota la me-

todologia Leader, es preveu aconseguir un total 

de 400 milions d’euros d’inversió i la creació i la 

creació de 1.500 llocs de treball.

Els projectes d’inversió subvencionables s’ade-

qüen a les quatre mesures específiques que es 

gestionen sota l’eix 4 Leader:

02.01 La valorització dels productes agro-
alimentaris locals  
A través de la creació, ampliació o millora de 

processos de transformació i comercialització 

de diferents productes agroalimentaris, Leader 

ha contribuït a que 251 diferents microempreses 

i petites i mitjanes empreses agroalimentàries 

s’instal·lin o consolidin el seu negoci al medi rural 

català, i ha permès també la creació, ampliació i 

millora d’agrobotigues, amb la qual cosa ha inci-

dit en la importància que el comerç de proximitat 

té per a aquests productes locals.

02.02 La innovació del teixit empresarial com 
a motor de noves activitats al món rural   
Els ajuts Leader a la inversió per a la creació, 

ampliació o millora de petits negocis rurals sota 

la forma de microempresa en activitats diferents 

a l’agroalimentària i al turisme i l’oci han permès 

desenvolupar i consolidar 273 iniciatives tan di-

verses com activitats industrials, d’artesania no 

alimentària, comercials, d’integració social i de 

serveis a la població, professions liberals i ac-

tivitats basades en les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació, entre d’altres.

02.03 La promoció d’un turisme sostenible 
i responsable  
La biodiversitat i el patrimoni del medi rural català 

són un actiu i una oportunitat per al desenvolupa-

ment d’activitats turístiques que fomentin i respec-

tin un ús sostenible i responsable dels recursos 

naturals, culturals i paisatgístics. Els ajuts Leader 

al foment d’activitats turístiques han permès de-

senvolupar 339 iniciatives ben diverses com la cre-

ació o millora d’establiments turístics de capacitat 

reduïda, empreses d’activitat d’oci i gaudi de la 

natura o empreses o entitats que promouen rutes 

de patrimoni arquitectònic o d’observació de la 

natura i dels aspectes ornitològics, entre d’altres.

02.04 La conservació i millora del nostre 
patrimoni natural i cultural  
A través d’aquesta mesura, els ajuts Leader han 

permès a les entitats locals consolidar diferents 

projectes d’embelliment de nuclis antics i de re-

cuperació de l’arquitectura tradicional, i establir 

sinergies amb activitats de promoció i difusió del 

patrimoni rural català.

MESURA LEADER NOMBRE DE PROJECTES INVERSIÓ TOTAL
DESPESA PÚBLICA 

(SUBVENCIÓ)

Millora dels processos de transformació i comercialització 
de productes agraris (12301)

251 27.781.392,28 € 8.583.598,45 €

Creació i desenvolupament de microempreses (312) 273 25.828.725,46 € 6.870.746,49 €

Foment d’activitats turístiques (313) 339 65.804.053,08 € 18.593.723,37 €

Conservació i millora del patrimoni rural (323) 37 14.696.659,41 € 7.876.155,77 €

TOTAL 900 134.110.830,23 € 41.924.224,08 €

Taula resum. Projectes atorgats 2009-2011.

Foto 2. Leader contribueix a la governança del territori. Autor: ARCA
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02.05 La responsabilitat social empre-
sarial (rse): el tret distintiu del Leader a 
catalunya  
El valor afegit i innovador de la metodologia 

Leader a Catalunya és, sens dubte, l’aplicació 

de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 

Amb la RSE, s’ha implementat un codi de gestió 

sostenible que es basa en un assessorament 

continuat i personalitzat i en actuacions de ca-

ràcter econòmic, mediambiental i de responsa-

bilitat social a les empreses beneficiàries d’ajuts 

Leader.

La RSE pretén fomentar una nova cultura em-

presarial a les organitzacions del medi rural, 

públiques i privades, mitjançant un dispositiu 

d’acompanyament a les empreses perquè posin 

en valor les seves Bones Pràctiques i defineixin 

polítiques de millora en la seva gestió econòmi-

ca, ambiental i social.

La Responsabilitat Social Empresarial es va 

començar a aplicar al territori de la Garrotxa 

durant el període de programació 2000-2006, 

en l’anterior iniciativa Leader+, i va ser un dels 

elements essencials de l’estratègia de la Garrot-

xa per consolidar territoris socialment responsa-

bles. Els bons resultats i impactes que la RSE 

va aportar a la Garrotxa van suscitar l’interès 

per fer extensiva aquesta pràctica a la resta de 

territoris Leader de Catalunya amb la intenció 

que s’integri en la metodologia Leader.

Així doncs, la implementació de la RSE es va 

iniciar fa quatre anys mitjançant un projecte de 

cooperació entre 18 grups GAL, entre el quals 

els 13 grups catalans, i ha permès consolidar 

una xarxa de professionals que s’han anant for-

mant i especialitzant en la RSE. 

Durant aquest temps, s’han certificat unes 200 

empreses rurals que apliquen la RSE, i la me-

todologia i la xarxa de professionals s’han in-

corporat, ara sí definitivament, a la metodologia 

Leader de Catalunya.

Foto 4. Leader s'implica amb el compromís social. Autor: ARCA

Foto 5. Leader vetlla per un desenvolupament sostenible que 
no comprometi a les noves generacions. Autor: ARCA

El Leader en xifres, fins 
a la data actual:

• 490 municipis
• 13 GAL
• 106,5 milions d’euros  
   pressupostats
• 30% FEADER
• 900 projectes aprovats
• 850 llocs de treball creats

Foto 3. Leader aposta per fer xarxa i actuar en comú. Autor: ARCA
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creació de 1.500 llocs de treball.
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natura i dels aspectes ornitològics, entre d’altres.

02.04 La conservació i millora del nostre 
patrimoni natural i cultural  
A través d’aquesta mesura, els ajuts Leader han 
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projectes d’embelliment de nuclis antics i de re-

cuperació de l’arquitectura tradicional, i establir 
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patrimoni rural català.
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02.05 La responsabilitat social empre-
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Introducció

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

(ARCA) és la xarxa que engloba els 13 grups 

d’Acció Local catalans (GAL) seleccionats per a 

la gestió de la metodologia Leader dins del Pro-

grama de Desenvolupament Rural de Catalunya 

(PDR) per al període 2007-2013.

01 Les funcions d’ARCA

En l’actual període de programació ARCA ini-

cia la seva activitat l’any 2010 amb l’objectiu de 

representar els grups Leader davant d’entitats i 

institucions d’àmbit català, estatal i internacional, 

en col·laboració amb el Departament d’Agricultu-

ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM). ARCA duu a terme principalment tasques 

de coordinació i assistència tècnica als grups; els 

dóna suport en l’organització d’actes i jornades, i 

els facilita la formació i l’assessorament tècnic que 

necessiten en cada moment. 

L’entitat desenvolupa la seva activitat en quatre 

eixos de treball centrats en les funcions de re-

arCa 
associaciÓ d'iNiciatives rUrals de catalUNYa

Foto 1 i 2. Una manera de treballar i entendre el desenvolupament rural que passa de “compartir informació” a “actuar en comú” i “d’aprendre junts” a “fer junts”. 
Autor foto esquerra: projecte Rurart. Autor foto dreta: ARCA
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presentativitat i presència en altres estaments 

i organitzacions; el suport als grups GAL; la 

participació en projectes de desenvolupament 

rural i de cooperació, i la comunicació i difusió 

de projectes, Bones Pràctiques i metodologies.

És en l’àmbit de la comunicació i difusió on 

ARCA fa una especial incidència. El medi rural 

és un escenari ple d’oportunitats on es desen-

volupen projectes i iniciatives diverses i innova-

dores, però poc conegudes pel conjunt de la 

societat o que susciten poc interès encara en 

els mitjans de comunicació actuals. En aquest 

sentit, la xarxa treballa per donar a conèixer 

aquestes actuacions, iniciatives i projectes que 

es duen a terme en el medi rural, i per fer més 

visible, també, per al conjunt de la societat i els 

grups d’interès, l’impacte i la rellevància que té 

la metodologia Leader a les nostres zones rurals. 

ARCA també contribueix a fer extensiu el conei-

xement generat en el conjunt dels territoris rurals, 

més enllà de la metodologia Leader. En aquest 

sentit, es fomenta la participació dels grups GAL 

en diferents actes on s’exposin els projectes i les 

actuacions que es realitzen als seus territoris, a 

més d’implicar altres agents i entitats que també 

participen en el desenvolupament rural. 

A  t ravés  de  l a  p la ta fo rma de  t reba l l  

www.desenvolupamentrural.cat, ARCA contri-

bueix a millorar el grau de coneixement que és 

té dels grups d’Acció Local, de la metodologia 

Leader i dels seus impactes, i a fer visible la 

tasca que desenvolupen com a agents dina-

mitzadors del territori rural català.   

02 el valor de la cooperació

Els projectes de cooperació són clau per al  

desenvolupament de les zones rurals, ja que 

permeten emprendre accions conjuntes amb 

altres territoris i entitats que reforcen les estra-

tègies definides pels grups. En aquest sentit, 

la xarxa ARCA també dóna un cop de mà als 

grups i al mateix Departament d’Agricultura a 

l’hora de definir propostes de projectes de coo-

peració i traslladar-les, posteriorment, als grups 

d’acció local, o bé dóna suport als grups en el 

desenvolupament d’algunes accions.

Un exemple és el projecte Odisseu, on ARCA i 

la Fundació del Món Rural van tenir la iniciativa 

l’any 2010 de crear un programa que facilités el 

retorn i la inserció de joves al medi rural.

El projecte, impulsat per la Direcció General de 

Desenvolupament Rural, per la Direcció General 

de Joventut, per la Fundació del Món Rural i per 

ARCA, s’està treballant també entre els grups 

Leader en el marc de la Cooperació Catalana i 

amb una estreta col·laboració amb la xarxa de 

professionals de joventut dels territoris rurals.

Dades de contacte: 
Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya   
  
• Telèfon: + 34 973 48 17 52  
• Fax: + 34 973 48 11 34
• Carrer de la Pujada del 
Seminari, s/n 
25280 Solsona (Lleida)
• administracio@arca-dr.cat
• www.arca-dr.cat  

• www.desenvolupamentrural.cat  

Foto 3. Impulsem iniciatives conjuntes tenint en compte la idiosincràsia de cada territori. Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Una manera de treballar i 
entendre el desenvolupament 
rural que passa de “compartir 
informació” a “actuar en 
comú” i “d’aprendre junts” 
a “fer junts”
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Introducció

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

(ARCA) és la xarxa que engloba els 13 grups 

d’Acció Local catalans (GAL) seleccionats per a 

la gestió de la metodologia Leader dins del Pro-

grama de Desenvolupament Rural de Catalunya 

(PDR) per al període 2007-2013.

01 Les funcions d’ARCA

En l’actual període de programació ARCA ini-

cia la seva activitat l’any 2010 amb l’objectiu de 

representar els grups Leader davant d’entitats i 

institucions d’àmbit català, estatal i internacional, 

en col·laboració amb el Departament d’Agricultu-

ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM). ARCA duu a terme principalment tasques 

de coordinació i assistència tècnica als grups; els 

dóna suport en l’organització d’actes i jornades, i 

els facilita la formació i l’assessorament tècnic que 

necessiten en cada moment. 

L’entitat desenvolupa la seva activitat en quatre 

eixos de treball centrats en les funcions de re-

arCa 
associaciÓ d'iNiciatives rUrals de catalUNYa

Foto 1 i 2. Una manera de treballar i entendre el desenvolupament rural que passa de “compartir informació” a “actuar en comú” i “d’aprendre junts” a “fer junts”. 
Autor foto esquerra: projecte Rurart. Autor foto dreta: ARCA
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presentativitat i presència en altres estaments 

i organitzacions; el suport als grups GAL; la 

participació en projectes de desenvolupament 

rural i de cooperació, i la comunicació i difusió 

de projectes, Bones Pràctiques i metodologies.

És en l’àmbit de la comunicació i difusió on 

ARCA fa una especial incidència. El medi rural 

és un escenari ple d’oportunitats on es desen-

volupen projectes i iniciatives diverses i innova-

dores, però poc conegudes pel conjunt de la 

societat o que susciten poc interès encara en 

els mitjans de comunicació actuals. En aquest 

sentit, la xarxa treballa per donar a conèixer 

aquestes actuacions, iniciatives i projectes que 

es duen a terme en el medi rural, i per fer més 

visible, també, per al conjunt de la societat i els 

grups d’interès, l’impacte i la rellevància que té 

la metodologia Leader a les nostres zones rurals. 

ARCA també contribueix a fer extensiu el conei-

xement generat en el conjunt dels territoris rurals, 

més enllà de la metodologia Leader. En aquest 

sentit, es fomenta la participació dels grups GAL 

en diferents actes on s’exposin els projectes i les 

actuacions que es realitzen als seus territoris, a 

més d’implicar altres agents i entitats que també 

participen en el desenvolupament rural. 

A  t ravés  de  l a  p la ta fo rma de  t reba l l  

www.desenvolupamentrural.cat, ARCA contri-

bueix a millorar el grau de coneixement que és 

té dels grups d’Acció Local, de la metodologia 

Leader i dels seus impactes, i a fer visible la 

tasca que desenvolupen com a agents dina-

mitzadors del territori rural català.   

02 el valor de la cooperació

Els projectes de cooperació són clau per al  

desenvolupament de les zones rurals, ja que 

permeten emprendre accions conjuntes amb 

altres territoris i entitats que reforcen les estra-

tègies definides pels grups. En aquest sentit, 

la xarxa ARCA també dóna un cop de mà als 

grups i al mateix Departament d’Agricultura a 

l’hora de definir propostes de projectes de coo-

peració i traslladar-les, posteriorment, als grups 

d’acció local, o bé dóna suport als grups en el 

desenvolupament d’algunes accions.

Un exemple és el projecte Odisseu, on ARCA i 

la Fundació del Món Rural van tenir la iniciativa 

l’any 2010 de crear un programa que facilités el 

retorn i la inserció de joves al medi rural.

El projecte, impulsat per la Direcció General de 

Desenvolupament Rural, per la Direcció General 

de Joventut, per la Fundació del Món Rural i per 

ARCA, s’està treballant també entre els grups 

Leader en el marc de la Cooperació Catalana i 

amb una estreta col·laboració amb la xarxa de 

professionals de joventut dels territoris rurals.

Dades de contacte: 
Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya   
  
• Telèfon: + 34 973 48 17 52  
• Fax: + 34 973 48 11 34
• Carrer de la Pujada del 
Seminari, s/n 
25280 Solsona (Lleida)
• administracio@arca-dr.cat
• www.arca-dr.cat  

• www.desenvolupamentrural.cat  

Foto 3. Impulsem iniciatives conjuntes tenint en compte la idiosincràsia de cada territori. Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Una manera de treballar i 
entendre el desenvolupament 
rural que passa de “compartir 
informació” a “actuar en 
comú” i “d’aprendre junts” 
a “fer junts”
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PrOJeCTeS Leader 
a catalUNYa

01 Emprenedoria, noves oportunitats de negoci i TIC

- Nom del promotor: Maskopic Petfood, SL  

- Territori GAL: Consorci Grup d’Acció Local de la Noguera – el Segrià Nord 
- Descripció de la iniciativa:
L’ajut Leader ha permès la creació de l’empresa MASKOPIC PETFOOD, SL, dedicada tant a la comercialització internacional d’animals de 
companyia com a la dels seus articles complementaris. Els productes principals de l’empresa són: conills, fures, ocells i els seus elements 
complementaris com ara alimentació, dietètica i homeopàtica, i elements d’higiene, entre d’altres.

Maskopic treballa amb els proveïdors del 
territori amb l’objectiu de potenciar i va-
loritzar la resta d’empreses de la comarca, 
i el fet d’estar-hi en contacte permanent 
li permet oferir una gamma de productes 
en millora constant. 

L’objectiu general del projecte és dina-
mitzar econòmicament tant l’empresa 
com tot el seu entorn. En aquest sentit, 
la seva estratègia de màrqueting pre-
veu donar protagonisme i visibilitat als 
seus proveïdors davant dels seus clients. 
Seguint aquesta línia, i amb l’objectiu 
que els clients coneguin l’origen dels ani-
mals i dels productes que adquireixen, 
Maskopic organitza visites guiades a les 
empreses proveïdores.

•	CrEaCió	dE	l’EmPrEsa	maskoPiC	

Edifici principal de l'empresa Maskopic.
Autor: Maskopic

Edifici principal de l'empresa Maskopic.
Autor: Maskopic

Foto 1 i 2. Leader aposta per la transparència i l'ètica empresarial. Autor: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
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- Nom del promotor: Albert Navarrete Ruiz  

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

L’ajut Leader ha servit per adequar el local i adquirir les màquines de fitness i el material del gimnàs. Alter Sport és un projecte que 
combina, a parts iguals, les noves tecnologies i l’esport mitjançant un equip pluridisciplinari format per especialistes en activitat física 
(llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) i en tecnologies de la informació (enginyers informàtics). 

L’empresa neix de la necessitat detectada pels professionals del sector de l’activitat física de disposar d’un programari adient amb el qual poder dur 
a terme el seguiment, la planificació i l’avaluació dels resultats dels esportistes.

El projecte se centra tant en la creació de programari per a esportistes professio-
nals i aficionats en tot tipus de dispositius (ordinadors, dispositius mòbils i web) 
com en la professionalització i modernització de la pràctica esportiva i la promoció 
de l’esport com a eina saludable. 
D’aquesta manera, qualsevol tipus 
d’esportista disposa de les eines i 
els coneixements necessaris per a 
un millor entrenament. 

L’equip d’Alter Sport treballa per 
esdevenir un referent en l’aplicació 
de les noves tecnologies en tots els 
vessants de l’esport, i també en la 
promoció de les activitats esportives 
entre la població. Posa èmfasi tant 
en l’àmbit local, en relació amb els 
serveis esportius, com en el nacional 
i, fins i tot, internacional pel que fa 
a les noves tecnologies.

- Nom del promotor: Griselda Martínez Useleti  
- Territori GAL: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
- Descripció de la iniciativa: 

Carícies d’Oli és una empresa dedicada a l’elaboració artesanal de productes de cosmètica 
natural impulsada per tres joves emprenedores de la Terra Alta. L’ajut Leader ha permès 
la rehabilitació d’un espai per a convertir-lo en un laboratori on poder elaborar els seus 
productes cosmètics. L’empresa aposta per un procediment d’elaboració totalment artesa-
nal. Utilitza matèries primeres naturals i d’origen local per obtenir un producte de qualitat 
que respecti les funcions naturals de la pell. Actualment, l’empresa treballa per obtenir la 
certificació de cosmètica bio (ecològica).

Carícies d’Oli, en la seva estratègia empresarial, ha definit uns criteris de selecció per 
als seus proveïdors amb l’objectiu de prioritzar els productors locals. Amb aquesta ini-
ciativa, l’empresa vol valoritzar el treball dels agricultors del territori, a més de donar 
a conèixer les qualitats dels seus productes. Carícies d’Oli disposa de diverses línies de 
productes amb diferents finalitats, cosmètiques i terapèutiques. 

El projecte empresarial inclou la creació d’una botiga en línia que pretén ser un punt clau 
en la difusió i comercialització dels productes de Carícies d’Oli. 

•	CrEaCió	d’un	gimnàs	i	dissEny	d’aPliCaCions	informàtiquEs	aPliCadEs	a	l’EsPort	

•	CrEaCió	dE	l’EmPrEsa	dE	CosmètiCa	natural	CaríCiEs	d’oli

Instal·lacions Alter Sport. Autor: Associació 
pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Instal·lacions Alter Sport. Autor: Associació 
pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Gamma de productes de cosmètica natural de 
Carícies d'Oli. Autor: Carícies d'oli
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PrOJeCTeS Leader 
a catalUNYa

01 Emprenedoria, noves oportunitats de negoci i TIC

- Nom del promotor: Maskopic Petfood, SL  

- Territori GAL: Consorci Grup d’Acció Local de la Noguera – el Segrià Nord 
- Descripció de la iniciativa:
L’ajut Leader ha permès la creació de l’empresa MASKOPIC PETFOOD, SL, dedicada tant a la comercialització internacional d’animals de 
companyia com a la dels seus articles complementaris. Els productes principals de l’empresa són: conills, fures, ocells i els seus elements 
complementaris com ara alimentació, dietètica i homeopàtica, i elements d’higiene, entre d’altres.

Maskopic treballa amb els proveïdors del 
territori amb l’objectiu de potenciar i va-
loritzar la resta d’empreses de la comarca, 
i el fet d’estar-hi en contacte permanent 
li permet oferir una gamma de productes 
en millora constant. 

L’objectiu general del projecte és dina-
mitzar econòmicament tant l’empresa 
com tot el seu entorn. En aquest sentit, 
la seva estratègia de màrqueting pre-
veu donar protagonisme i visibilitat als 
seus proveïdors davant dels seus clients. 
Seguint aquesta línia, i amb l’objectiu 
que els clients coneguin l’origen dels ani-
mals i dels productes que adquireixen, 
Maskopic organitza visites guiades a les 
empreses proveïdores.

•	CrEaCió	dE	l’EmPrEsa	maskoPiC	

Edifici principal de l'empresa Maskopic.
Autor: Maskopic

Edifici principal de l'empresa Maskopic.
Autor: Maskopic

Foto 1 i 2. Leader aposta per la transparència i l'ètica empresarial. Autor: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
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- Nom del promotor: Albert Navarrete Ruiz  

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

L’ajut Leader ha servit per adequar el local i adquirir les màquines de fitness i el material del gimnàs. Alter Sport és un projecte que 
combina, a parts iguals, les noves tecnologies i l’esport mitjançant un equip pluridisciplinari format per especialistes en activitat física 
(llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) i en tecnologies de la informació (enginyers informàtics). 

L’empresa neix de la necessitat detectada pels professionals del sector de l’activitat física de disposar d’un programari adient amb el qual poder dur 
a terme el seguiment, la planificació i l’avaluació dels resultats dels esportistes.

El projecte se centra tant en la creació de programari per a esportistes professio-
nals i aficionats en tot tipus de dispositius (ordinadors, dispositius mòbils i web) 
com en la professionalització i modernització de la pràctica esportiva i la promoció 
de l’esport com a eina saludable. 
D’aquesta manera, qualsevol tipus 
d’esportista disposa de les eines i 
els coneixements necessaris per a 
un millor entrenament. 

L’equip d’Alter Sport treballa per 
esdevenir un referent en l’aplicació 
de les noves tecnologies en tots els 
vessants de l’esport, i també en la 
promoció de les activitats esportives 
entre la població. Posa èmfasi tant 
en l’àmbit local, en relació amb els 
serveis esportius, com en el nacional 
i, fins i tot, internacional pel que fa 
a les noves tecnologies.

- Nom del promotor: Griselda Martínez Useleti  
- Territori GAL: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
- Descripció de la iniciativa: 

Carícies d’Oli és una empresa dedicada a l’elaboració artesanal de productes de cosmètica 
natural impulsada per tres joves emprenedores de la Terra Alta. L’ajut Leader ha permès 
la rehabilitació d’un espai per a convertir-lo en un laboratori on poder elaborar els seus 
productes cosmètics. L’empresa aposta per un procediment d’elaboració totalment artesa-
nal. Utilitza matèries primeres naturals i d’origen local per obtenir un producte de qualitat 
que respecti les funcions naturals de la pell. Actualment, l’empresa treballa per obtenir la 
certificació de cosmètica bio (ecològica).

Carícies d’Oli, en la seva estratègia empresarial, ha definit uns criteris de selecció per 
als seus proveïdors amb l’objectiu de prioritzar els productors locals. Amb aquesta ini-
ciativa, l’empresa vol valoritzar el treball dels agricultors del territori, a més de donar 
a conèixer les qualitats dels seus productes. Carícies d’Oli disposa de diverses línies de 
productes amb diferents finalitats, cosmètiques i terapèutiques. 

El projecte empresarial inclou la creació d’una botiga en línia que pretén ser un punt clau 
en la difusió i comercialització dels productes de Carícies d’Oli. 

•	CrEaCió	d’un	gimnàs	i	dissEny	d’aPliCaCions	informàtiquEs	aPliCadEs	a	l’EsPort	

•	CrEaCió	dE	l’EmPrEsa	dE	CosmètiCa	natural	CaríCiEs	d’oli

Instal·lacions Alter Sport. Autor: Associació 
pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Instal·lacions Alter Sport. Autor: Associació 
pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Gamma de productes de cosmètica natural de 
Carícies d'Oli. Autor: Carícies d'oli
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- Nom del promotor: Ajuntament de Barberà de la Conca

- Territori GAL: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia

- Descripció de la iniciativa:

El Viver de Celleristes de la Conca de Barberà és un viver d’empreses especialitzat en l’elaboració de vins de qualitat que va iniciar la 
seva activitat durant la campanya de la verema de l’any 2007. Gràcies a l’ampliació, s’ha reformat l’edifici històric i s’hi ha incorporat 
nova maquinària, fet que ha permès ampliar el nombre d’empreses allotjades. Situat dins la Denominació d’Origen Conca de Barberà, 
el viver compta actualment amb 7 empreses elaboradores. Aquests viveristes, tot i actuar com a empreses independents, comparteixen 
espais, maquinària i coneixement; aprofiten així les sinergies que puguin generar. 

El viver està destinat a persones emprenedores que vulguin impulsar i desenvolupar un projecte empresarial propi minimitzant els riscos 
que suposa. L’objectiu és oferir la possibilitat d’engegar una empresa en un context econòmic i formatiu favorable i comprovar-ne així la 
viabilitat. Les instal·lacions del viver compten amb tota la maquinària i els espais necessaris per iniciar l’activitat empresarial enològica pròpia. 

L’entitat vol impulsar la creació de noves 
empreses del sector vinícola que tanquin 
el cercle productiu i aportin valor afe-
git al territori. Des de la seva posada en 
funcionament, dos emprenedors que van 
iniciar el seu projecte gràcies al viver han 
creat celler propi, amb la qual cosa han 
contribuït a augmentar l’activitat econò-
mica del territori. 

- Nom del promotor: Elias Lalaux Garcia

- Territori GAL: Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura

- Descripció de la iniciativa:

La iniciativa Leader consisteix a crear la seu de l’empresa Web 3.0 TV a la vila de Camprodon, amb l’objectiu d’elaborar les produccions 
audiovisuals de valldecamprodon.tv.

L’empresa compta amb el suport inicial, tant tècnic com d’assessorament, de la productora barcelonina MAKING OFF, amb més de 25 
anys d’experiència en el sector treballant per a les principals marques i agències de publicitat internacionals. 

Valldecamprodontv.com és la primera plataforma WEBTV de Catalunya que utilitza tots els recursos i avantatges d’Internet per promocio-
nar una zona geogràfica en concret, amb la qual cosa pot servir de model per a altres plataformes com Turisme RuralTV o la CerdanyaTV.

Aquest iniciativa vol potenciar la imatge 
de la vall de Camprodon en l’àmbit turístic, 
i posicionar-la com una zona geogràfica de 
màxim interès; i també potenciar la imat-
ge i els serveis de tots els ajuntaments, les 
entitats, les empreses, els establiments i els 
professionals de la vall. 

Valldecamprodontv.com és més que una 
televisió local i convencional; gràcies a 
Internet, tota la informació de la vall de 
Camprodon és a l’abast de tothom en tot 
moment, fet que l’ha convertida en el ca-
nal de comunicació entre els habitants de 
la vall de Camprodon.

•	amPliaCió	dEl	ViVEr	dE	CEllEristEs	dE	la	ConCa	dE	BarBErà

•	CrEaCió	dE	la	sEu	dE	la	ProduCtora	audioVisual	WEB	3.0	tV	a	CamProdon	

Instal·lacions del viver de celleristes. 
Autor: Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia

Interior de Web 3.0 TV . Autor: Associació per la 
Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Zona de microvinificació i experimentació. 
Autor: Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia

Interior de Web 3.0 TV . Autor: Associació per la 
Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
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- Nom del promotor: Marc Martí Alabart

- Territori GAL: Consorci Leader de l’Urgell – el Pla d’Urgell

- Descripció de la iniciativa:

Fisiològics Agramunt és un centre de fisioteràpia interdisciplinari destinat al tractament individualitzat i global de la persona. El centre 
ofereix un servei de qualitat que combina diferents mètodes de tractament i dóna prioritat a les tècniques de tipus manual a fi d’acon-
seguir uns resultats més satisfactoris.

Fisiològics Agramunt abasta diferents àrees de la rehabilitació: Traumatologia, com a gran pilar de tractament especialitzat, i, addicio-
nalment, Fisioteràpia neurològica, Fisioteràpia geriàtrica, Fisioteràpia craniomandibular, Fisioteràpia de l’esport, Fisioteràpia infantil, i 
Preparació al part i postpart. 

L’objectiu del centre és proporcionar a la 
ciutadania de la comarca de l’Urgell una 
atenció integral i professional en l’àmbit 
de la fisioteràpia per restablir, tant com 
sigui possible, el benestar i la salut que els 
manca, i, d’aquesta manera, millorar-ne 
la qualitat de vida. 

La filosofia de Fisiològics Agramunt es 
basa en una atenció personalitzada i in-
dividualitzada que valora les necessitats 
del pacient en cada moment i posa a dis-
posició seva tots els mitjans humans i tèc-
nics disponibles per a la seva recuperació.

 

- Nom del promotor: Etiquer, SL

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià

- Descripció de la iniciativa:

Aquest projecte aconsegueix revaloritzar l’empresa beneficiària, li dóna prestigi en el món de l’etiquetatge, amb una posició capdavantera 
al mercat nacional, al mateix temps que ofereix un servei de proximitat i de qualitat a totes les empreses del territori que ho requereixin.

La inversió Leader ha consistit en l’adquisició de maquinària d’alta tecnologia per elaborar etiquetatge industrial, amb un format de 
tirada curta i de qualitat.

Anteriorment, solament es confecciona-
ven etiquetatges en bobina industrial, 
amb sèries llargues i de qualitat estàn-
dard, orientades al mercat en general. 
Actualment, gràcies a l’adquisició de la 
nova maquinària, es treballa amb sèries 
més curtes i s’aconsegueix un producte 
de gamma alta i gran qualitat. 

Etiquer pot treballar amb l’etiquetatge 
de múltiples productes: oli, vi, productes 
fitosanitaris, etc., amb una àmplia oferta 
de varietats i models (relleus, estampats, 
coures...) que la converteixen en una em-
presa referent dins del sector. 

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	dE	fisiotEràPia	a	l’urgEll

•	adquisiCió	dE	maquinària	d’alta	tECnologia	PEr	a	EtiquEtatgE	industrial

Sala de treball del Centre Fisiològics Agramunt.
Autor: Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell

Instal·lacions de l’empresa Etiquer. 
Autor: ETIQUER SL.

Entrada Centre Fisiològics Agramunt.
Autor: Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell

Instal·lacions de l’empresa Etiquer.
Autor: ETIQUER SL.
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- Nom del promotor: Ajuntament de Barberà de la Conca

- Territori GAL: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia

- Descripció de la iniciativa:

El Viver de Celleristes de la Conca de Barberà és un viver d’empreses especialitzat en l’elaboració de vins de qualitat que va iniciar la 
seva activitat durant la campanya de la verema de l’any 2007. Gràcies a l’ampliació, s’ha reformat l’edifici històric i s’hi ha incorporat 
nova maquinària, fet que ha permès ampliar el nombre d’empreses allotjades. Situat dins la Denominació d’Origen Conca de Barberà, 
el viver compta actualment amb 7 empreses elaboradores. Aquests viveristes, tot i actuar com a empreses independents, comparteixen 
espais, maquinària i coneixement; aprofiten així les sinergies que puguin generar. 

El viver està destinat a persones emprenedores que vulguin impulsar i desenvolupar un projecte empresarial propi minimitzant els riscos 
que suposa. L’objectiu és oferir la possibilitat d’engegar una empresa en un context econòmic i formatiu favorable i comprovar-ne així la 
viabilitat. Les instal·lacions del viver compten amb tota la maquinària i els espais necessaris per iniciar l’activitat empresarial enològica pròpia. 

L’entitat vol impulsar la creació de noves 
empreses del sector vinícola que tanquin 
el cercle productiu i aportin valor afe-
git al territori. Des de la seva posada en 
funcionament, dos emprenedors que van 
iniciar el seu projecte gràcies al viver han 
creat celler propi, amb la qual cosa han 
contribuït a augmentar l’activitat econò-
mica del territori. 

- Nom del promotor: Elias Lalaux Garcia

- Territori GAL: Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura

- Descripció de la iniciativa:

La iniciativa Leader consisteix a crear la seu de l’empresa Web 3.0 TV a la vila de Camprodon, amb l’objectiu d’elaborar les produccions 
audiovisuals de valldecamprodon.tv.

L’empresa compta amb el suport inicial, tant tècnic com d’assessorament, de la productora barcelonina MAKING OFF, amb més de 25 
anys d’experiència en el sector treballant per a les principals marques i agències de publicitat internacionals. 

Valldecamprodontv.com és la primera plataforma WEBTV de Catalunya que utilitza tots els recursos i avantatges d’Internet per promocio-
nar una zona geogràfica en concret, amb la qual cosa pot servir de model per a altres plataformes com Turisme RuralTV o la CerdanyaTV.

Aquest iniciativa vol potenciar la imatge 
de la vall de Camprodon en l’àmbit turístic, 
i posicionar-la com una zona geogràfica de 
màxim interès; i també potenciar la imat-
ge i els serveis de tots els ajuntaments, les 
entitats, les empreses, els establiments i els 
professionals de la vall. 

Valldecamprodontv.com és més que una 
televisió local i convencional; gràcies a 
Internet, tota la informació de la vall de 
Camprodon és a l’abast de tothom en tot 
moment, fet que l’ha convertida en el ca-
nal de comunicació entre els habitants de 
la vall de Camprodon.

•	amPliaCió	dEl	ViVEr	dE	CEllEristEs	dE	la	ConCa	dE	BarBErà

•	CrEaCió	dE	la	sEu	dE	la	ProduCtora	audioVisual	WEB	3.0	tV	a	CamProdon	

Instal·lacions del viver de celleristes. 
Autor: Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia

Interior de Web 3.0 TV . Autor: Associació per la 
Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Zona de microvinificació i experimentació. 
Autor: Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia

Interior de Web 3.0 TV . Autor: Associació per la 
Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
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- Nom del promotor: Marc Martí Alabart

- Territori GAL: Consorci Leader de l’Urgell – el Pla d’Urgell

- Descripció de la iniciativa:

Fisiològics Agramunt és un centre de fisioteràpia interdisciplinari destinat al tractament individualitzat i global de la persona. El centre 
ofereix un servei de qualitat que combina diferents mètodes de tractament i dóna prioritat a les tècniques de tipus manual a fi d’acon-
seguir uns resultats més satisfactoris.

Fisiològics Agramunt abasta diferents àrees de la rehabilitació: Traumatologia, com a gran pilar de tractament especialitzat, i, addicio-
nalment, Fisioteràpia neurològica, Fisioteràpia geriàtrica, Fisioteràpia craniomandibular, Fisioteràpia de l’esport, Fisioteràpia infantil, i 
Preparació al part i postpart. 

L’objectiu del centre és proporcionar a la 
ciutadania de la comarca de l’Urgell una 
atenció integral i professional en l’àmbit 
de la fisioteràpia per restablir, tant com 
sigui possible, el benestar i la salut que els 
manca, i, d’aquesta manera, millorar-ne 
la qualitat de vida. 

La filosofia de Fisiològics Agramunt es 
basa en una atenció personalitzada i in-
dividualitzada que valora les necessitats 
del pacient en cada moment i posa a dis-
posició seva tots els mitjans humans i tèc-
nics disponibles per a la seva recuperació.

 

- Nom del promotor: Etiquer, SL

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià

- Descripció de la iniciativa:

Aquest projecte aconsegueix revaloritzar l’empresa beneficiària, li dóna prestigi en el món de l’etiquetatge, amb una posició capdavantera 
al mercat nacional, al mateix temps que ofereix un servei de proximitat i de qualitat a totes les empreses del territori que ho requereixin.

La inversió Leader ha consistit en l’adquisició de maquinària d’alta tecnologia per elaborar etiquetatge industrial, amb un format de 
tirada curta i de qualitat.

Anteriorment, solament es confecciona-
ven etiquetatges en bobina industrial, 
amb sèries llargues i de qualitat estàn-
dard, orientades al mercat en general. 
Actualment, gràcies a l’adquisició de la 
nova maquinària, es treballa amb sèries 
més curtes i s’aconsegueix un producte 
de gamma alta i gran qualitat. 

Etiquer pot treballar amb l’etiquetatge 
de múltiples productes: oli, vi, productes 
fitosanitaris, etc., amb una àmplia oferta 
de varietats i models (relleus, estampats, 
coures...) que la converteixen en una em-
presa referent dins del sector. 

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	dE	fisiotEràPia	a	l’urgEll

•	adquisiCió	dE	maquinària	d’alta	tECnologia	PEr	a	EtiquEtatgE	industrial

Sala de treball del Centre Fisiològics Agramunt.
Autor: Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell

Instal·lacions de l’empresa Etiquer. 
Autor: ETIQUER SL.

Entrada Centre Fisiològics Agramunt.
Autor: Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell

Instal·lacions de l’empresa Etiquer.
Autor: ETIQUER SL.
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- Nom del promotor: Rosó Macau

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya (ADRINOC)

- Descripció de la iniciativa:

Macau és una empresa que es dedica a la transformació de productes del sector primari per fer salses, cremes de verdures, brous, i fumets 
d’alta qualitat. L’empresa elabora els seus productes segons una recepta tradicional i en el seu procés de producció utilitza ingredients 
100% naturals i productes del territori, i aposta sempre per la qualitat i la garantia alimentària. 

La distribució dels productes es fa mitjançant establiments de proximitat, a partir d’aliances comercials amb empreses de distribució 
i comercialització del territori mateix. Així, per exemple, pertanyen al col·lectiu L’Empordà a la taula, un espai gastronòmic inclòs en 
l’agrobotiga de la cooperativa Empordàlia, SCCL, pensat per fomentar el comerç de proximitat i els productors de la zona amb una 
producció basada en la qualitat i els productes artesanals.

L’empresa també col·labora amb els col-
lectius de cuina local, com La cuina de 
l’empordanet i La cuina del vent. Pel que 
fa a la gamma de brous i fumets, s’ha 
establert un acord de col·laboració amb 
Els pescadors de Roses, i així s’elaboren els 
plats amb peix proporcionat directament 
per aquesta entitat associativa.

- Nom del promotor: L’Olivera, SCCL

- Territori GAL: Consorci Leader de l’Urgell – el Pla d’Urgell 

- Descripció de la iniciativa:

L’Olivera és una entitat dedicada al conreu de vinyes i oliveres per elaborar vins i olis. La finalitat de l’entitat és promoure noves inicia-
tives per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social en el món rural, considerant sempre que el 
treball és una experiència vital i emocional.

La subvenció ha servit per millorar els processos de transformació i comercialització dels productes agraris del territori Leader. Les actua-
cions han consistit en la millora del celler, la sala de tast i la zona de recepció, i d’altres millores tècniques.

L’Olivera treballa en dos eixos principals: la promoció social de les persones amb discapacitats psíquiques, especialment aquelles amb situa-
cions socials més desfavorides; i el plantejament de sortides econòmiques productives a partir dels valors propis de la zona.

L’eix social és al nucli del projecte. Al costat de les activitats productives i d’integració laboral, es duen a terme activitats socials 
amb la població amb la qual treballen, fonamentalment persones amb discapacitat psíquica, especialment aquelles en situacions 
socials més desfavorides. Aquestes persones formen part de la cooperativa com tothom i poden esdevenir socis de ple dret si així 
ho desitgen.

Pel que fa a l’activitat productiva, l’enti-
tat treballa respectant els cicles de la na-
tura i aplicant els criteris de l’agricultura 
ecològica. Es manté el treball manual 
sobre la vinya i les oliveres, s’etiqueten i 
es numeren a mà una a una les ampolles 
de vi i d’oli; fet que permet integrar les 
persones amb dificultats al treball de 
la cooperativa.

•	CrEaCió	d’una	noVa	gamma	dE	ProduCtEs	dE	Casa	Carriot	

•	millora	En	Els	ProCEssos	dE	transformaCió	i	ComErCialitzaCió	dE	l’oliVEra

Presentació de la nova gamma de productes 
de Casa Carriot a una agrobotiga.
Autor: Productes Alimentaris Macau

Celler de l'Olivera. Autor: L'Olivera

Gamma de productes Casa Carriot: 
cremes, salses i brous.
Autor: Productes Alimentaris Macau

Celler de l'Olivera. Autor: L'Olivera
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- Nom del promotor: Agrícola de l’Albi, SCCL

- Territori GAL: Consorci de les Garrigues per al Desenvolupament del Territori 

- Descripció de la iniciativa:

El projecte ha consistit a introduir millores tecnològiques a les instal·lacions de la cooperativa i a modernitzar el sistema de conservació 
i etiquetatge de l’oli d’oliva verge extra amb DOP les Garrigues.

Agrícola de l’Albi és una cooperativa productora d’oli d’oliva verge extra que, des de 1919, s’esforça perquè els productors de la 
matèria primera amb què treballen siguin els principals beneficiaris d’explotar-la. La cooperativa treballa diàriament per aconseguir 
l’excel·lència empresarial i per implantar mesures que garanteixin l’assoliment dels nous criteris de qualitat per augmentar el valor 
afegit dels seus productes.

En aquesta inversió, la cooperativa imple-
menta millores en la línia d’envasatge i 
taponament i en el procés d’emmagat-
zematge i etiquetatge de l’oli. Alhora, 
inverteix en una caldera de biomassa per 
aprofitar el pinyol d’oliva residual que 
genera l’activitat. Amb totes aquestes 
millores, Agrícola de l’Albi treballa per 
esdevenir una empresa més sostenible i 
per garantir els paràmetres físics i químics 
i les característiques organolèptiques del 
seu producte per fer que el seu oli sigui 
de millor qualitat.  

- Nom del promotor: Obach, SL

- Territori GAL: Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 

- Descripció de la iniciativa:

Embotits Obach és una fàbrica d’embotits artesans situada al municipi d’Or-
ganyà. El negoci familiar, fundat l’any 1915, s’adapta als nous temps i hàbits 
de consum, i amb el suport de l’ajut Leader crea una nova línia de productes 
de quinta gamma (productes precuinats). 

Aquests nous productes permeten diversificar l’activitat de l’empresa i obrir-se 
a un nou mercat, cosa que permetrà arribar a un major nombre de clients. 

Embotis Obach basa la seva activitat en la qualitat i l’artesania. El valor afegit 
dels seus productes es fonamenta en l’ús de matèries primeres de qualitat i 
un procés de producció artesà.

El saber fer acumulat per generacions s’extrapola a un nou sector que per-
met a l’empresa elaborar nous productes centrats en els embotits i els plats 
precuinats. La comercialització d’aquesta nova línia de productes es durà a 
terme a través de la botiga pròpia i de la xarxa de distribuïdors que l’empresa 
té a Catalunya.

Amb aquest projecte, s’impulsa la producció i comercialització dels productes 
del territori, a més de reforçar el teixit econòmic de la comarca.

•	millora	dE	lEs	instal·laCions	dE	la	CooPEratiVa	dE	l’alBi

•	CrEaCió	d’una	Planta	dE	ProduCCió	dE	ProduCtEs	dE	quinta	gamma

Façana principal de l'edifici de la Cooperativa de
L'Albi. Autor: Cooperativa de l'Albi

Vista interior de la vidriera de la façana 
principal de l'edifici de la Cooperativa.
Autor: Cooperativa de l'Albi

Procés d’assecat d’embotits.
Autor: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
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- Nom del promotor: Rosó Macau

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya (ADRINOC)

- Descripció de la iniciativa:

Macau és una empresa que es dedica a la transformació de productes del sector primari per fer salses, cremes de verdures, brous, i fumets 
d’alta qualitat. L’empresa elabora els seus productes segons una recepta tradicional i en el seu procés de producció utilitza ingredients 
100% naturals i productes del territori, i aposta sempre per la qualitat i la garantia alimentària. 

La distribució dels productes es fa mitjançant establiments de proximitat, a partir d’aliances comercials amb empreses de distribució 
i comercialització del territori mateix. Així, per exemple, pertanyen al col·lectiu L’Empordà a la taula, un espai gastronòmic inclòs en 
l’agrobotiga de la cooperativa Empordàlia, SCCL, pensat per fomentar el comerç de proximitat i els productors de la zona amb una 
producció basada en la qualitat i els productes artesanals.

L’empresa també col·labora amb els col-
lectius de cuina local, com La cuina de 
l’empordanet i La cuina del vent. Pel que 
fa a la gamma de brous i fumets, s’ha 
establert un acord de col·laboració amb 
Els pescadors de Roses, i així s’elaboren els 
plats amb peix proporcionat directament 
per aquesta entitat associativa.

- Nom del promotor: L’Olivera, SCCL

- Territori GAL: Consorci Leader de l’Urgell – el Pla d’Urgell 

- Descripció de la iniciativa:

L’Olivera és una entitat dedicada al conreu de vinyes i oliveres per elaborar vins i olis. La finalitat de l’entitat és promoure noves inicia-
tives per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social en el món rural, considerant sempre que el 
treball és una experiència vital i emocional.

La subvenció ha servit per millorar els processos de transformació i comercialització dels productes agraris del territori Leader. Les actua-
cions han consistit en la millora del celler, la sala de tast i la zona de recepció, i d’altres millores tècniques.

L’Olivera treballa en dos eixos principals: la promoció social de les persones amb discapacitats psíquiques, especialment aquelles amb situa-
cions socials més desfavorides; i el plantejament de sortides econòmiques productives a partir dels valors propis de la zona.

L’eix social és al nucli del projecte. Al costat de les activitats productives i d’integració laboral, es duen a terme activitats socials 
amb la població amb la qual treballen, fonamentalment persones amb discapacitat psíquica, especialment aquelles en situacions 
socials més desfavorides. Aquestes persones formen part de la cooperativa com tothom i poden esdevenir socis de ple dret si així 
ho desitgen.

Pel que fa a l’activitat productiva, l’enti-
tat treballa respectant els cicles de la na-
tura i aplicant els criteris de l’agricultura 
ecològica. Es manté el treball manual 
sobre la vinya i les oliveres, s’etiqueten i 
es numeren a mà una a una les ampolles 
de vi i d’oli; fet que permet integrar les 
persones amb dificultats al treball de 
la cooperativa.

•	CrEaCió	d’una	noVa	gamma	dE	ProduCtEs	dE	Casa	Carriot	

•	millora	En	Els	ProCEssos	dE	transformaCió	i	ComErCialitzaCió	dE	l’oliVEra

Presentació de la nova gamma de productes 
de Casa Carriot a una agrobotiga.
Autor: Productes Alimentaris Macau

Celler de l'Olivera. Autor: L'Olivera

Gamma de productes Casa Carriot: 
cremes, salses i brous.
Autor: Productes Alimentaris Macau

Celler de l'Olivera. Autor: L'Olivera
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- Nom del promotor: Agrícola de l’Albi, SCCL

- Territori GAL: Consorci de les Garrigues per al Desenvolupament del Territori 

- Descripció de la iniciativa:

El projecte ha consistit a introduir millores tecnològiques a les instal·lacions de la cooperativa i a modernitzar el sistema de conservació 
i etiquetatge de l’oli d’oliva verge extra amb DOP les Garrigues.

Agrícola de l’Albi és una cooperativa productora d’oli d’oliva verge extra que, des de 1919, s’esforça perquè els productors de la 
matèria primera amb què treballen siguin els principals beneficiaris d’explotar-la. La cooperativa treballa diàriament per aconseguir 
l’excel·lència empresarial i per implantar mesures que garanteixin l’assoliment dels nous criteris de qualitat per augmentar el valor 
afegit dels seus productes.

En aquesta inversió, la cooperativa imple-
menta millores en la línia d’envasatge i 
taponament i en el procés d’emmagat-
zematge i etiquetatge de l’oli. Alhora, 
inverteix en una caldera de biomassa per 
aprofitar el pinyol d’oliva residual que 
genera l’activitat. Amb totes aquestes 
millores, Agrícola de l’Albi treballa per 
esdevenir una empresa més sostenible i 
per garantir els paràmetres físics i químics 
i les característiques organolèptiques del 
seu producte per fer que el seu oli sigui 
de millor qualitat.  

- Nom del promotor: Obach, SL

- Territori GAL: Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 

- Descripció de la iniciativa:

Embotits Obach és una fàbrica d’embotits artesans situada al municipi d’Or-
ganyà. El negoci familiar, fundat l’any 1915, s’adapta als nous temps i hàbits 
de consum, i amb el suport de l’ajut Leader crea una nova línia de productes 
de quinta gamma (productes precuinats). 

Aquests nous productes permeten diversificar l’activitat de l’empresa i obrir-se 
a un nou mercat, cosa que permetrà arribar a un major nombre de clients. 

Embotis Obach basa la seva activitat en la qualitat i l’artesania. El valor afegit 
dels seus productes es fonamenta en l’ús de matèries primeres de qualitat i 
un procés de producció artesà.

El saber fer acumulat per generacions s’extrapola a un nou sector que per-
met a l’empresa elaborar nous productes centrats en els embotits i els plats 
precuinats. La comercialització d’aquesta nova línia de productes es durà a 
terme a través de la botiga pròpia i de la xarxa de distribuïdors que l’empresa 
té a Catalunya.

Amb aquest projecte, s’impulsa la producció i comercialització dels productes 
del territori, a més de reforçar el teixit econòmic de la comarca.

•	millora	dE	lEs	instal·laCions	dE	la	CooPEratiVa	dE	l’alBi

•	CrEaCió	d’una	Planta	dE	ProduCCió	dE	ProduCtEs	dE	quinta	gamma

Façana principal de l'edifici de la Cooperativa de
L'Albi. Autor: Cooperativa de l'Albi

Vista interior de la vidriera de la façana 
principal de l'edifici de la Cooperativa.
Autor: Cooperativa de l'Albi

Procés d’assecat d’embotits.
Autor: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
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- Nom del promotor: Vinyes Domènech, SCP

- Territori GAL: Consorci Leader del Priorat – el Baix Camp

- Descripció de la iniciativa:

La família Domènech, originària de Falset, ha volgut recuperar una de les finques més emblemàtiques de la comarca del Priorat, amb 
un interès renovat per descobrir i crear nous vins.  

L’ampliació del celler, fundat l’any 2002, ha consistit en millores d’adequació, accessibilitat, senyalització i gestió del celler. 

Vinyes Domènech ha construït el seu celler segons criteris de desenvolupament sostenible, ja presents en la constitució de l’empresa. 
L’edifici i l’entorn on es desenvolupa l’activitat contribueixen en gran mesura a un model sostenible basat a reduir al màxim els nivells 
de consum energètic, substituir totes les energies fòssils per renovables, utilitzar materials de construcció bioclimàtics i escollir els 
productes menys contaminants i acceptats per la vinya ecològica, i evitar al mateix temps tot el que suposa una degradació de l’entorn.

Vinyes Domènech ha apostat pel concep-
te GreenCeller, un concepte integral de 
tot el procés productiu que va des de la 
vinya ecològica fins a l’arquitectura bio-
climàtica i les tecnologies verdes.

La finca de Vinyes Domènech, situada a 
Capçanes, pertany a la DO Montsant des 
de l’any 2004 i compta amb ceps d’una 
edat compresa entre els 12 i els 70 anys. 
Les varietats amb què treballa el celler 
són: Garnatxa vella de 70 anys, Merlot, 
Cabernet Sauvignon i Syrah.

- Nom del Promotor: Celler Batlliu de Sort, SL

- Territori GAL: Consorci Centre de Desenvolupament Rural del Pallars – la Ribagorça

- Descripció de la iniciativa: 

L’ajut Leader ha consistit en la construcció de la cava del Celler Batlliu  de Sort.  

El Celler Batlliu és un projecte que neix de la mà de quatre socis amb l’objectiu de recuperar l’activitat vitivinícola en una zona de 
muntanya, el Pallars Sobirà.  

L’any 2008, els impulsors del projecte van iniciar la plantació de vinya en una finca situada al municipi de Sort, a una alçada d’entre 900 
i 1.000 metres. Es tracta d’un terreny on abunda la pissarra, i on el clima es caracteritza per una pluviometria alta amb vents continus 
que permeten la vinya desenvolupar-se amb normalitat. 

Cal subratllar que al Pallars ja hi havia hagut vinya. De fet, a la zona existeixen “bancals” que encara conserven el nom de la Vinya i en alguns 
llocs encara hi ha ceps autòctons que van sobreviure a la fil·loxera, circumstància que ha permès l’INCAVI iniciar un estudi sobre aquestes varietats.

En l’actualitat, el canvi climàtic fa que 
cada vegada s’intenti plantar vinya en co-
tes mes altes. Mentre la temperatura puja 
una mitjana d’1,2ºC a les zones vinícoles 
tradicionals, Itàlia planta vinyes als Alps i 
Alemanya comença a ser una referència. 
àustria	ja	fa	temps	que	cultiva	vins	de	
qualitat, i fins i tot al sud d’Anglaterra 
s’estan construint nous cellers. Aquest fet 
dóna una major rellevància al projecte 
Celler Batlliu, ja que és una proposta que 
està donant bons resultats i, per tant, pot 
obrir una nova possibilitat de desenvolu-
pament a tot el territori pirinenc.

•	amPliaCió	d’un	CEllEr	ECològiC	a	la	ComarCa	dEl	Priorat	

•	CrEaCió	dE	la	CaVa	dEl	CEllEr	Batlliu	dE	sort

Entrada a la finca de Vinyes Domènech.
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp

Equip del Celler Batlliu de Sort.
Autor: Celler Batlliu de Sort

Instal·lacions Vinyes Domènech.
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp

La borda i vinyes de Celler Batlliu de Sort.
Autor: Celler Batlliu de Sort
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- Nom del promotor: Virgina Parramon Ballesteros

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

- Descripció de l’activitat: 

L’objectiu de Logos Berguedà és iniciar una altra línia de servei dedicada al turisme i la cultura, amb l’objectiu de promoure la comarca 
del Berguedà. El projecte consisteix a crear un restaurant, una sala de conferències i projeccions i una llibreria especialitzada en una 
antiga colònia tèxtil del Berguedà. Paral·lelament, es preveu la creació d’una línia de marxandatge inspirada en temàtiques culturals 
relacionades amb la comarca.  L’objectiu d’aquesta iniciativa és revitalitzar el sector turístic del Berguedà donant a conèixer el patrimoni 
de què disposa el territori mitjançant la unió de la història, la cultura, l’artesania, l’art, la gastronomia i la naturalesa. 

El restaurant tindrà una cuina basada en el concepte de slow-food per promoure el consum d’aliments lligats al territori a fi de salva-
guardar-ne la biodiversitat. Serà una cuina on hi haurà una interacció amb el visitant, que podrà escollir els ingredients i els condiments, 
suggerir preguntes i, fins i tot, cuinar. 

La línia de serveis dedicada al turisme es 
concretarà amb la creació de rutes turísti-
ques guiades i l’organització de conferèn-
cies i ponències d’interès per al territori. 
Pel que fa a la llibreria de l’establiment, 
estarà especialitzada en el Berguedà, i 
s’hi podran trobar exemplars relacionats 
amb el turisme, el paisatge, la història, 
l’arquitectura, el patrimoni industrial, 
l’art, l’artesania, les tradicions i la gastro-
nomia, i amb tota la cultura que produeix 
actualment la comarca.

- Nom del Promotor: Clara Farriol Valette.

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

La iniciativa ha consistit a adequar un local i instal·lar equipaments i maquinària per posar en funcionament una formatgeria artesanal 
al municipi de Sant Llorenç de Morunys.

Formatgeria Valette elabora formatges artesans madurats de llet crua d’ovella d’alta qualitat i amb un alt valor afegit. Es tracta d’una 
formatgeria familiar, que opta pels productors locals comprant la llet a les granges de la zona i venent els seus productes en botigues 
especialitzades o delicatessen, amb una aposta sempre pel comerç de proximitat.  

La proposta sorgeix com a objectiu personal de la promotora i pel creixent interès pel món del formatge com un recurs artesà i turístic, 
a fi de consolidar l’activitat en un municipi de muntanya i afavorir l’aprofitament de la llet d’ovella com a producte ramader. 

Dels formatges que produeix Valette, en destaquen el Boïgot, un formatge de pasta semidura i de coagulació enzimàtica; i el Puit, de 
pasta tova, coagulació làctia i tres acabats: Puit rústic, amb la crosta natural, Puit blanc, amb la crosta blanca, i Puit rentat, amb la crosta 
rentada amb aigua i sal. També s’elabora un formatge fresc de coagulació làctia en forma de farcell.

En solament un any de funcionament, 
la producció de formatges de Valette ha 
aconseguit el reconeixement dels seus 
productes, i ha estat premiada a la Fira 
de Formatge de la Seu d’Urgell, un esde-
veniment de referència al sector. 

Un altre valor afegit del projecte ha estat 
la implantació de la Responsabilitat Social 
Empresarial en la gestió de l’activitat.

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	PEr	a	la	PromoCió	dE	la	Cultura	i	la	gastronomia	dEl	BErguEdà	

•	CrEaCió	d’una	formatgEria	artEsanal	al	solsonès	

Logotip Logos Berguedà.
Autor: Logos Berguedà

Obrador de la formatgeria Valette.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Façana entrada Logos Berguedà.
Autor: Logos Berguedà

Productes de la formatgeria Valette.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central
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- Nom del promotor: Vinyes Domènech, SCP

- Territori GAL: Consorci Leader del Priorat – el Baix Camp

- Descripció de la iniciativa:

La família Domènech, originària de Falset, ha volgut recuperar una de les finques més emblemàtiques de la comarca del Priorat, amb 
un interès renovat per descobrir i crear nous vins.  

L’ampliació del celler, fundat l’any 2002, ha consistit en millores d’adequació, accessibilitat, senyalització i gestió del celler. 

Vinyes Domènech ha construït el seu celler segons criteris de desenvolupament sostenible, ja presents en la constitució de l’empresa. 
L’edifici i l’entorn on es desenvolupa l’activitat contribueixen en gran mesura a un model sostenible basat a reduir al màxim els nivells 
de consum energètic, substituir totes les energies fòssils per renovables, utilitzar materials de construcció bioclimàtics i escollir els 
productes menys contaminants i acceptats per la vinya ecològica, i evitar al mateix temps tot el que suposa una degradació de l’entorn.

Vinyes Domènech ha apostat pel concep-
te GreenCeller, un concepte integral de 
tot el procés productiu que va des de la 
vinya ecològica fins a l’arquitectura bio-
climàtica i les tecnologies verdes.

La finca de Vinyes Domènech, situada a 
Capçanes, pertany a la DO Montsant des 
de l’any 2004 i compta amb ceps d’una 
edat compresa entre els 12 i els 70 anys. 
Les varietats amb què treballa el celler 
són: Garnatxa vella de 70 anys, Merlot, 
Cabernet Sauvignon i Syrah.

- Nom del Promotor: Celler Batlliu de Sort, SL

- Territori GAL: Consorci Centre de Desenvolupament Rural del Pallars – la Ribagorça

- Descripció de la iniciativa: 

L’ajut Leader ha consistit en la construcció de la cava del Celler Batlliu  de Sort.  

El Celler Batlliu és un projecte que neix de la mà de quatre socis amb l’objectiu de recuperar l’activitat vitivinícola en una zona de 
muntanya, el Pallars Sobirà.  

L’any 2008, els impulsors del projecte van iniciar la plantació de vinya en una finca situada al municipi de Sort, a una alçada d’entre 900 
i 1.000 metres. Es tracta d’un terreny on abunda la pissarra, i on el clima es caracteritza per una pluviometria alta amb vents continus 
que permeten la vinya desenvolupar-se amb normalitat. 

Cal subratllar que al Pallars ja hi havia hagut vinya. De fet, a la zona existeixen “bancals” que encara conserven el nom de la Vinya i en alguns 
llocs encara hi ha ceps autòctons que van sobreviure a la fil·loxera, circumstància que ha permès l’INCAVI iniciar un estudi sobre aquestes varietats.

En l’actualitat, el canvi climàtic fa que 
cada vegada s’intenti plantar vinya en co-
tes mes altes. Mentre la temperatura puja 
una mitjana d’1,2ºC a les zones vinícoles 
tradicionals, Itàlia planta vinyes als Alps i 
Alemanya comença a ser una referència. 
àustria	ja	fa	temps	que	cultiva	vins	de	
qualitat, i fins i tot al sud d’Anglaterra 
s’estan construint nous cellers. Aquest fet 
dóna una major rellevància al projecte 
Celler Batlliu, ja que és una proposta que 
està donant bons resultats i, per tant, pot 
obrir una nova possibilitat de desenvolu-
pament a tot el territori pirinenc.

•	amPliaCió	d’un	CEllEr	ECològiC	a	la	ComarCa	dEl	Priorat	

•	CrEaCió	dE	la	CaVa	dEl	CEllEr	Batlliu	dE	sort

Entrada a la finca de Vinyes Domènech.
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp

Equip del Celler Batlliu de Sort.
Autor: Celler Batlliu de Sort

Instal·lacions Vinyes Domènech.
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp

La borda i vinyes de Celler Batlliu de Sort.
Autor: Celler Batlliu de Sort
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- Nom del promotor: Virgina Parramon Ballesteros

- Territori GAL: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

- Descripció de l’activitat: 

L’objectiu de Logos Berguedà és iniciar una altra línia de servei dedicada al turisme i la cultura, amb l’objectiu de promoure la comarca 
del Berguedà. El projecte consisteix a crear un restaurant, una sala de conferències i projeccions i una llibreria especialitzada en una 
antiga colònia tèxtil del Berguedà. Paral·lelament, es preveu la creació d’una línia de marxandatge inspirada en temàtiques culturals 
relacionades amb la comarca.  L’objectiu d’aquesta iniciativa és revitalitzar el sector turístic del Berguedà donant a conèixer el patrimoni 
de què disposa el territori mitjançant la unió de la història, la cultura, l’artesania, l’art, la gastronomia i la naturalesa. 

El restaurant tindrà una cuina basada en el concepte de slow-food per promoure el consum d’aliments lligats al territori a fi de salva-
guardar-ne la biodiversitat. Serà una cuina on hi haurà una interacció amb el visitant, que podrà escollir els ingredients i els condiments, 
suggerir preguntes i, fins i tot, cuinar. 

La línia de serveis dedicada al turisme es 
concretarà amb la creació de rutes turísti-
ques guiades i l’organització de conferèn-
cies i ponències d’interès per al territori. 
Pel que fa a la llibreria de l’establiment, 
estarà especialitzada en el Berguedà, i 
s’hi podran trobar exemplars relacionats 
amb el turisme, el paisatge, la història, 
l’arquitectura, el patrimoni industrial, 
l’art, l’artesania, les tradicions i la gastro-
nomia, i amb tota la cultura que produeix 
actualment la comarca.

- Nom del Promotor: Clara Farriol Valette.

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

La iniciativa ha consistit a adequar un local i instal·lar equipaments i maquinària per posar en funcionament una formatgeria artesanal 
al municipi de Sant Llorenç de Morunys.

Formatgeria Valette elabora formatges artesans madurats de llet crua d’ovella d’alta qualitat i amb un alt valor afegit. Es tracta d’una 
formatgeria familiar, que opta pels productors locals comprant la llet a les granges de la zona i venent els seus productes en botigues 
especialitzades o delicatessen, amb una aposta sempre pel comerç de proximitat.  

La proposta sorgeix com a objectiu personal de la promotora i pel creixent interès pel món del formatge com un recurs artesà i turístic, 
a fi de consolidar l’activitat en un municipi de muntanya i afavorir l’aprofitament de la llet d’ovella com a producte ramader. 

Dels formatges que produeix Valette, en destaquen el Boïgot, un formatge de pasta semidura i de coagulació enzimàtica; i el Puit, de 
pasta tova, coagulació làctia i tres acabats: Puit rústic, amb la crosta natural, Puit blanc, amb la crosta blanca, i Puit rentat, amb la crosta 
rentada amb aigua i sal. També s’elabora un formatge fresc de coagulació làctia en forma de farcell.

En solament un any de funcionament, 
la producció de formatges de Valette ha 
aconseguit el reconeixement dels seus 
productes, i ha estat premiada a la Fira 
de Formatge de la Seu d’Urgell, un esde-
veniment de referència al sector. 

Un altre valor afegit del projecte ha estat 
la implantació de la Responsabilitat Social 
Empresarial en la gestió de l’activitat.

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	PEr	a	la	PromoCió	dE	la	Cultura	i	la	gastronomia	dEl	BErguEdà	

•	CrEaCió	d’una	formatgEria	artEsanal	al	solsonès	

Logotip Logos Berguedà.
Autor: Logos Berguedà

Obrador de la formatgeria Valette.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Façana entrada Logos Berguedà.
Autor: Logos Berguedà

Productes de la formatgeria Valette.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central
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- Nom del promotor: Lídia Caselles Castells 

- Territori GAL: Consorci Centre de Desenvolupament Rural del Pallars – la Ribagorça

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte ha consistit a reconstruir un paller per convertir-lo en un allotjament rural. Ubicat al poble de Montcortès, al bell mig del 
Pirineu català, l’Estisora de Casa l’Hereu és una iniciativa turística de referència a la comarca.  

En el procés de rehabilitació del paller, s’ha tingut en compte l’entorn i la integració en aquest entorn; s’ha mantingut una construcció 
senzilla i sense perdre de referència l’edifici original datat de l’any 1800. 

Una altra de les característiques de l’allot-
jament és l’ús de les energies renovables 
per al seu funcionament. S’utilitza la bio-
massa com a energia per escalfar l’aigua 
i la calefacció de la casa, l’aigua pluvial 
s’emmagatzema i s’utilitza en els banys i 
el jardí, i per l’aïllar les parets s’ha emprat 
llana d’ovella. És un allotjament que ha 
prioritzat la sostenibilitat de l’activitat 
que desenvolupa i el respecte envers 
l’entorn i el territori.

Cal subratllar que la impulsora del pro-
jecte és una jove que es vol establir a la 
zona, fet que dóna un valor afegit a la 
iniciativa i pot servir de referència a altres 
persones que vegin el fet d’establir-se en 
un entorn rural com una possibilitat.

- Nom del promotor: Belinda Jane Parris 

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte consisteix a fer les obres d’ampliació dels equipaments d’un hotel apartament que inclouen una nova sala polivalent, un saló 
social, una biblioteca i un despatx d’administració, i també altres estances complementàries.

L’Avenc de Tavertet és un projecte familiar amb un concepte clar des del principi: fer viable una iniciativa innovadora en si mateixa. 
El projecte, iniciat l’any 1997, cerca crear riquesa en el territori a partir de sinergies i col·laboracions amb proveïdors locals i petites 
empreses de la zona. L’empresa i la família promotora han vist potencial en un entorn abandonat i en un edifici en runes que han 
convertit en un “motor” d’una zona rural amb risc de despoblament permanent; s’han anticipat incorporant les energies renova-
bles quan encara eren “alternatives”; 
han esdevingut pioners a veure l’Avenc 
com a receptor i “trampolí” del visitant 
a Osona, la Garrotxa i Catalunya, i han 
vist “les altres empreses” de la zona i 
del seu entorn com a col·laboradors, no 
com a competidors. 

Així doncs, amb l’ampliació i inversió 
que suposa aquest projecte, l’empresa 
podrà desestacionalitzar les reserves pel 
fet de tenir zones cobertes i climatit-
zades, tant perquè es podrà fer servir 
tot l’any com perquè permetrà treba-
llar amb empreses, escoles i col·lectius 
entre setmana a més de comptar amb 
el turisme familiar els caps de setmana. 

•	CrEaCió	dE	l’allotjamEnt	rural	l’Estisora	dE	Casa	l’HErEu	

•	amPliaCió	dEls	EquiPamEnts	dE	l’HotEl	aPartamEnt	dE		l’aVEnC	dE	taVErtEt

Façana i jardí de Casa l'Hereu.
Autora: Lídia Caselles

Sala de banquets i celebracions de l'Avenc de 
Tavertet. Autor: L'Avenc de Tavertet

Interior de Casa l'Hereu.
Autor: Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars - Ribagorça

Vista panoràmica de les instal·lacions i 
equipaments de l'aparthotel l'Avenc de Tavertet.
Autor: L'Avenc de Tavertet

04 Turisme i patrimoni rural
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- Nom del promotor: Amfivia Outdoor Events Management, SL

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià

- Descripció de la iniciativa:

Aquest projecte aconsegueix revaloritzar un espai degradat, el transforma i ofereix una nova oportunitat empresarial, que esdevindrà 
un pas endavant per a la diversificació del sector turístic al territori. Dins del projecte global de via verda de l’antiga línia de tren 
de la Val de Zafán, s’ha recuperat l’antiga estació, distribuïda en quatre edificis: dos destinats a habitatge dels treballadors, l’edifici 
principal i l’antic moll de càrrega. La millora i adaptació de l’entorn natural de l’estació, juntament amb la restauració dels edificis, ha 
precedit la instal·lació definitiva dels serveis orientats al foment del turisme. Els edificis han estat rehabilitats de la manera següent: 

L’edifici principal, com a recepció, bar-restaurant i habitatge dels masovers. Al restaurant, tant a l’interior com a la seva terrassa, 
s’ofereix una cuina de mercat, senzilla i basada en els productes locals dels productors del territori. 

L’antic moll de càrrega, com a sala po-
livalent on encabir els actes culturals i 
festius de la zona.

Els dos edificis d’habitatges, com a pensió 
i alberg on es poden allotjar els visitants.

També s’ha habilitat un terreny d’acam-
pada perquè els visitants que ho desitgin 
puguin passar una nit diferent. El pro-
jecte és punter en la transformació de 
l’entorn natural i la recuperació del pa-
trimoni en l’enclavament de la via verda 
de la Val de Zafán.

- Nom del promotor: Sistemes Turístics Flix, SL

- Territori GAL: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte consisteix a reconvertir una antiga explotació agrícola i ramadera en desús en un hotel.

La situació de l’hotel en un entorn singular del riu Ebre ha fet que s’hagi tingut una cura especial en la seva integració paisatgística; 
s’han rehabilitat les construccions existents tenint en compte les característiques de les antigues edificacions de la zona, i s’ha con-
servat la morfologia del paisatge.

Aquesta iniciativa diversifica l’economia local, fins al moment molt dependent del sector secundari, i impulsa un dels objectius marcats 
a l’Agenda 21 de Flix, centrat a promoure noves activitats econòmiques basades en l’aprofitament sostenible dels recursos autòctons 
del territori. Alhora, l’hotel Vilar Riu de Baix dóna un valor afegit a les altres empreses turístiques i d’oci existents al territori, amb 
algunes de les quals s’han establert vincles de cooperació interempresarial. 

Cal subratllar que l’hotel té un contrac-
te de cessió d’una part de la finca amb 
l’entitat Grup de Natura Freixe, membre 
de la Xarxa de Custòdia del Territori. 
Aquest acord s’emmarca dins el projec-
te Programa triennal de custòdia a la 
Reserva Natural de Sebes i meandre de 
Flix, que pretén que aquesta finca si-
gui una experiència pilot de custòdia on 
s’elaborin estudis específics de millora i 
expansió de l’hàbitat del bosc de ribera, 
millora paisatgística de l’entorn i elimi-
nació i/o control d’espècies exòtiques, 
entre d’altres.

•	rEConVErsió	dE	l’antiga	EstaCió	dE	trEn	dE	BEnifallEt	En	un	allotjamEnt	rural

•	CrEaCió	dE	l’HotEl	Vilar	riu	dE	Baix	a	flix	

Façana de l'edifici principal de l'antiga 
estació de Benifallet. Autor: Vicent Ibàñez Martí

Recepció de l'Hotel Vilar Riu de Baix.
Autor: Sistemes Turístics Flix

Entorn de l'antiga estació de Benifallet.
Autor: Vicent Ibàñez Martí

Sala Polivalent de l'Hotel Vilar Riu de Baix.
Autor: Sistemes Turístics Flix
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- Nom del promotor: Lídia Caselles Castells 

- Territori GAL: Consorci Centre de Desenvolupament Rural del Pallars – la Ribagorça

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte ha consistit a reconstruir un paller per convertir-lo en un allotjament rural. Ubicat al poble de Montcortès, al bell mig del 
Pirineu català, l’Estisora de Casa l’Hereu és una iniciativa turística de referència a la comarca.  

En el procés de rehabilitació del paller, s’ha tingut en compte l’entorn i la integració en aquest entorn; s’ha mantingut una construcció 
senzilla i sense perdre de referència l’edifici original datat de l’any 1800. 

Una altra de les característiques de l’allot-
jament és l’ús de les energies renovables 
per al seu funcionament. S’utilitza la bio-
massa com a energia per escalfar l’aigua 
i la calefacció de la casa, l’aigua pluvial 
s’emmagatzema i s’utilitza en els banys i 
el jardí, i per l’aïllar les parets s’ha emprat 
llana d’ovella. És un allotjament que ha 
prioritzat la sostenibilitat de l’activitat 
que desenvolupa i el respecte envers 
l’entorn i el territori.

Cal subratllar que la impulsora del pro-
jecte és una jove que es vol establir a la 
zona, fet que dóna un valor afegit a la 
iniciativa i pot servir de referència a altres 
persones que vegin el fet d’establir-se en 
un entorn rural com una possibilitat.

- Nom del promotor: Belinda Jane Parris 

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte consisteix a fer les obres d’ampliació dels equipaments d’un hotel apartament que inclouen una nova sala polivalent, un saló 
social, una biblioteca i un despatx d’administració, i també altres estances complementàries.

L’Avenc de Tavertet és un projecte familiar amb un concepte clar des del principi: fer viable una iniciativa innovadora en si mateixa. 
El projecte, iniciat l’any 1997, cerca crear riquesa en el territori a partir de sinergies i col·laboracions amb proveïdors locals i petites 
empreses de la zona. L’empresa i la família promotora han vist potencial en un entorn abandonat i en un edifici en runes que han 
convertit en un “motor” d’una zona rural amb risc de despoblament permanent; s’han anticipat incorporant les energies renova-
bles quan encara eren “alternatives”; 
han esdevingut pioners a veure l’Avenc 
com a receptor i “trampolí” del visitant 
a Osona, la Garrotxa i Catalunya, i han 
vist “les altres empreses” de la zona i 
del seu entorn com a col·laboradors, no 
com a competidors. 

Així doncs, amb l’ampliació i inversió 
que suposa aquest projecte, l’empresa 
podrà desestacionalitzar les reserves pel 
fet de tenir zones cobertes i climatit-
zades, tant perquè es podrà fer servir 
tot l’any com perquè permetrà treba-
llar amb empreses, escoles i col·lectius 
entre setmana a més de comptar amb 
el turisme familiar els caps de setmana. 

•	CrEaCió	dE	l’allotjamEnt	rural	l’Estisora	dE	Casa	l’HErEu	

•	amPliaCió	dEls	EquiPamEnts	dE	l’HotEl	aPartamEnt	dE		l’aVEnC	dE	taVErtEt

Façana i jardí de Casa l'Hereu.
Autora: Lídia Caselles

Sala de banquets i celebracions de l'Avenc de 
Tavertet. Autor: L'Avenc de Tavertet

Interior de Casa l'Hereu.
Autor: Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars - Ribagorça

Vista panoràmica de les instal·lacions i 
equipaments de l'aparthotel l'Avenc de Tavertet.
Autor: L'Avenc de Tavertet

04 Turisme i patrimoni rural
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- Nom del promotor: Amfivia Outdoor Events Management, SL

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià

- Descripció de la iniciativa:

Aquest projecte aconsegueix revaloritzar un espai degradat, el transforma i ofereix una nova oportunitat empresarial, que esdevindrà 
un pas endavant per a la diversificació del sector turístic al territori. Dins del projecte global de via verda de l’antiga línia de tren 
de la Val de Zafán, s’ha recuperat l’antiga estació, distribuïda en quatre edificis: dos destinats a habitatge dels treballadors, l’edifici 
principal i l’antic moll de càrrega. La millora i adaptació de l’entorn natural de l’estació, juntament amb la restauració dels edificis, ha 
precedit la instal·lació definitiva dels serveis orientats al foment del turisme. Els edificis han estat rehabilitats de la manera següent: 

L’edifici principal, com a recepció, bar-restaurant i habitatge dels masovers. Al restaurant, tant a l’interior com a la seva terrassa, 
s’ofereix una cuina de mercat, senzilla i basada en els productes locals dels productors del territori. 

L’antic moll de càrrega, com a sala po-
livalent on encabir els actes culturals i 
festius de la zona.

Els dos edificis d’habitatges, com a pensió 
i alberg on es poden allotjar els visitants.

També s’ha habilitat un terreny d’acam-
pada perquè els visitants que ho desitgin 
puguin passar una nit diferent. El pro-
jecte és punter en la transformació de 
l’entorn natural i la recuperació del pa-
trimoni en l’enclavament de la via verda 
de la Val de Zafán.

- Nom del promotor: Sistemes Turístics Flix, SL

- Territori GAL: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 

- Descripció de la iniciativa: 

El projecte consisteix a reconvertir una antiga explotació agrícola i ramadera en desús en un hotel.

La situació de l’hotel en un entorn singular del riu Ebre ha fet que s’hagi tingut una cura especial en la seva integració paisatgística; 
s’han rehabilitat les construccions existents tenint en compte les característiques de les antigues edificacions de la zona, i s’ha con-
servat la morfologia del paisatge.

Aquesta iniciativa diversifica l’economia local, fins al moment molt dependent del sector secundari, i impulsa un dels objectius marcats 
a l’Agenda 21 de Flix, centrat a promoure noves activitats econòmiques basades en l’aprofitament sostenible dels recursos autòctons 
del territori. Alhora, l’hotel Vilar Riu de Baix dóna un valor afegit a les altres empreses turístiques i d’oci existents al territori, amb 
algunes de les quals s’han establert vincles de cooperació interempresarial. 

Cal subratllar que l’hotel té un contrac-
te de cessió d’una part de la finca amb 
l’entitat Grup de Natura Freixe, membre 
de la Xarxa de Custòdia del Territori. 
Aquest acord s’emmarca dins el projec-
te Programa triennal de custòdia a la 
Reserva Natural de Sebes i meandre de 
Flix, que pretén que aquesta finca si-
gui una experiència pilot de custòdia on 
s’elaborin estudis específics de millora i 
expansió de l’hàbitat del bosc de ribera, 
millora paisatgística de l’entorn i elimi-
nació i/o control d’espècies exòtiques, 
entre d’altres.

•	rEConVErsió	dE	l’antiga	EstaCió	dE	trEn	dE	BEnifallEt	En	un	allotjamEnt	rural

•	CrEaCió	dE	l’HotEl	Vilar	riu	dE	Baix	a	flix	

Façana de l'edifici principal de l'antiga 
estació de Benifallet. Autor: Vicent Ibàñez Martí

Recepció de l'Hotel Vilar Riu de Baix.
Autor: Sistemes Turístics Flix

Entorn de l'antiga estació de Benifallet.
Autor: Vicent Ibàñez Martí

Sala Polivalent de l'Hotel Vilar Riu de Baix.
Autor: Sistemes Turístics Flix
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- Nom del promotor: Eulàlia Puig Garcia

- Territori GAL: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia

- Descripció de la iniciativa: 

Drac Actiu és una empresa especialitzada en l’oferta d’activitats d’oci que combinen esport, esbarjo, salut i cultura. L’empresa organitza 
activitats guiades esportives i de natura pensades a mida per a grups, famílies, joves i infants, com el senderisme, el tir amb arc, les 
excursions amb quads, jocs... amb l’objectiu d’unir l’esport i el lleure amb el coneixement del territori.

Aquesta iniciativa aprofita els actius natu-
rals i culturals de la zona per oferir nous 
serveis que impulsin la diversificació tu-
rística del territori. 

L’empresa compta amb més de nou anys 
d’experiència organitzant, dissenyant 
i duent a terme l’organització i direc-
ció de diversos programes. Drac Actiu 
realitza tasques de direcció d’activitats 
extraescolars, monitoratge i socorristes 
aquàtics en diferents centres educatius, 
AMPA i piscines municipals de diferents 
pobles i ciutats de les comarques de Ca-
talunya, i també per a col·lectius, centres 
i empreses.

Amb la construcció del rocòdrom i la mi-
llora de les instal·lacions, Drac Actiu am-
plia l’oferta de serveis i activitats. Això 
permet la pràctica de l’escalada a tots els 
nivells i durant tot l’any.

- Nom de promotor: Ajuntament d’Aguilar de Segarra

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

L’Ajuntament del municipi d’Aguilar de Segarra, a la comarca del Bages, ha fet un esforç en els darrers anys per consolidar l’estructura 
del Castell de Castellar i evitar-ne l’esfondrament.

El castell se situa en un turó, i forma un conjunt monumental amb l’església parroquial de Sant Miquel de Castellar, la rectoria i el molí. 

Gràcies al programa Leader, s’ha habilitat una part de l’espai del castell com a centre d’interpretació i local d’usos polivalents del municipi. 
S’ha actuat en la consolidació de l’estructura i el condicionament dels espais de l’entrada al castell, el pati interior i la sala noble, a més 
d’instal·lar els elements interpretatius i un audiovisual hologràfic sobre la història del castell i l’evolució del municipi.

Les obres han consistit en l’excavació dels 
espais i la neteja de la runa, la consolida-
ció de l’estructura, la neteja i el rejuntat 
de la pedra, la realització de les instal-
lacions de llum i so, i la instal·lació del 
mobiliari de l’espai expositiu.

Aquesta iniciativa busca preservar un 
dels elements patrimonials més carac-
terístics del territori i convertir-lo en un 
actiu turístic que complementi l’oferta 
de la comarca, a més de sensibilitzar la 
població sobre la importància dels re-
cursos de què disposa.  

•	ConstruCCió	dEl	roCòdrom	CoBErt	més	alt	dE	Catalunya	a	draC	aCtiu	

•	rEstauraCió	i	musEïtzaCió	dEl	CastEll	dE	CastEllar	

Instal·lacions Drac Actiu. Autor: Consorci de 
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

Entrada principal Castell de Castellar.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Instal·lacions Drac Actiu. Autor: Consorci de Desen-
volupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

Sala principal del Castell de Castellar.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

05 El medi natural com a actiu per al turisme rural
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- Nom del promotor: Associació La Sabina

- Territori GAL: Consorci Grup d’Acció Local de la Noguera – el Segrià Nord 

- Descripció de la iniciativa:

L’Associació per a la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura La Sabina treballa per a la conservació de la biodiversitat i la natura 
en tots els seus àmbits, i, en especial, en el de les aus silvestres; promou, entre d’altres: rutes ornitològiques, activitats d’observació i 
coneixement de la natura i dels diferents tipus d’ecosistemes, rehabilitació d’espais per gaudir de la biodiversitat, rutes turístiques i 
lúdiques no agressives...

La creació del portal www.lasabina.cat cerca atraure els possibles visitants de turisme rural interessants en l’ornitologia i les rutes d’ob-
servació de la natura.

Aquest projecte també pretén avançar en la creació de productes turístics vinculats a la cultura i la natura en els territoris rurals. Vol potenciar 
aquells serveis i activitats relacionats amb l’oferta turística complementària que conformen les rutes d’observació de la natura i d’aspectes 
ornitològics, i crear al seu voltant motius 
variats, innovadors i atractius que hi aportin 
sostenibilitat.

L’objectiu general del projecte és crear 
noves vies de dinamització de l’activitat 
empresarial turística a partir d’elements 
nous i atractius, al voltant de les rutes de 
natura i ornitologia, com a noves opor-
tunitats de negoci a través d’accions que 
promoguin la sostenibilitat i l’equilibri 
econòmic a la zona.

- Nom del promotor: Socarrel Ambiental, SLL

- Territori GAL: Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 

- Descripció de la iniciativa:

Socarrel és un gabinet tècnic forestal i ambiental que ofereix serveis de consultoria i execució de treballs en diferents camps relacionats 
amb el medi natural. 

La iniciativa del Centre Innovador en Gestió d’Experiències Turístiques al Territori respon a una necessitat de diversificació econòmica a 
través de la creació d’una nova línia empresarial. D’una banda, es crea un centre de gestió d’experiències turístiques i lloguer i venda 
de bicicletes rurals elèctriques a la Seu d’Urgell, i, d’altra banda, a Montellà de Cadí, es crea una plataforma en línia per a la difusió, 
promoció i comercialització de serveis i productes agroforestals i experiències ecoturístiques locals.

A la capital de l’Alt Urgell, s’ha adequat i 
equipat un centre comercial  amb una idea 
innovadora lligada a la bicicleta rural elèc-
trica i a les noves tecnologies, la Burricleta. 
Es tracta d’una iniciativa, nascuda al Lluça-
nès, que apropa els usuaris a la naturalesa 
de manera divulgativa i conciliadora. Una 
activitat turística sostenible adequada a 
tots els públics que democratitza l’ús de 
la bicicleta per a tot tipus de persones. 

Amb la Burricleta, es vol consolidar un 
model d’ecoturisme de qualitat, reforçar 
els valors de la sostenibilitat, la preser-
vació i l’apreciació del medi natural i 
cultural de la zona, i també dinamitzar 
les poblacions locals a través de l’impuls 
de sinergies comunes.

•	CrEaCió	d’un	Portal	WEB	on	PromourE	rutEs		d’oBsErVaCió	dE	la	naturalEsa	

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	innoVador	En	gEstió	d’ExPEriènCiEs	turístiquEs	al	tErritori

Mallarenga carbonera. Jardí dels Ocells 
a Montsonís. Autor: Jordi Bas

Inauguració de les instal·lacions 
de Socarrel a la Seu d’Urgell. Autor: Socarrel

Oriols a Montsonís. 
Autor: Jordi Bas

Sortida amb burricleta al Baridà.
Autor: Socarrel
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- Nom del promotor: Eulàlia Puig Garcia

- Territori GAL: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia

- Descripció de la iniciativa: 

Drac Actiu és una empresa especialitzada en l’oferta d’activitats d’oci que combinen esport, esbarjo, salut i cultura. L’empresa organitza 
activitats guiades esportives i de natura pensades a mida per a grups, famílies, joves i infants, com el senderisme, el tir amb arc, les 
excursions amb quads, jocs... amb l’objectiu d’unir l’esport i el lleure amb el coneixement del territori.

Aquesta iniciativa aprofita els actius natu-
rals i culturals de la zona per oferir nous 
serveis que impulsin la diversificació tu-
rística del territori. 

L’empresa compta amb més de nou anys 
d’experiència organitzant, dissenyant 
i duent a terme l’organització i direc-
ció de diversos programes. Drac Actiu 
realitza tasques de direcció d’activitats 
extraescolars, monitoratge i socorristes 
aquàtics en diferents centres educatius, 
AMPA i piscines municipals de diferents 
pobles i ciutats de les comarques de Ca-
talunya, i també per a col·lectius, centres 
i empreses.

Amb la construcció del rocòdrom i la mi-
llora de les instal·lacions, Drac Actiu am-
plia l’oferta de serveis i activitats. Això 
permet la pràctica de l’escalada a tots els 
nivells i durant tot l’any.

- Nom de promotor: Ajuntament d’Aguilar de Segarra

- Territori GAL: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

- Descripció de la iniciativa:

L’Ajuntament del municipi d’Aguilar de Segarra, a la comarca del Bages, ha fet un esforç en els darrers anys per consolidar l’estructura 
del Castell de Castellar i evitar-ne l’esfondrament.

El castell se situa en un turó, i forma un conjunt monumental amb l’església parroquial de Sant Miquel de Castellar, la rectoria i el molí. 

Gràcies al programa Leader, s’ha habilitat una part de l’espai del castell com a centre d’interpretació i local d’usos polivalents del municipi. 
S’ha actuat en la consolidació de l’estructura i el condicionament dels espais de l’entrada al castell, el pati interior i la sala noble, a més 
d’instal·lar els elements interpretatius i un audiovisual hologràfic sobre la història del castell i l’evolució del municipi.

Les obres han consistit en l’excavació dels 
espais i la neteja de la runa, la consolida-
ció de l’estructura, la neteja i el rejuntat 
de la pedra, la realització de les instal-
lacions de llum i so, i la instal·lació del 
mobiliari de l’espai expositiu.

Aquesta iniciativa busca preservar un 
dels elements patrimonials més carac-
terístics del territori i convertir-lo en un 
actiu turístic que complementi l’oferta 
de la comarca, a més de sensibilitzar la 
població sobre la importància dels re-
cursos de què disposa.  

•	ConstruCCió	dEl	roCòdrom	CoBErt	més	alt	dE	Catalunya	a	draC	aCtiu	

•	rEstauraCió	i	musEïtzaCió	dEl	CastEll	dE	CastEllar	

Instal·lacions Drac Actiu. Autor: Consorci de 
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

Entrada principal Castell de Castellar.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central

Instal·lacions Drac Actiu. Autor: Consorci de Desen-
volupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

Sala principal del Castell de Castellar.
Autor: Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central
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- Nom del promotor: Associació La Sabina

- Territori GAL: Consorci Grup d’Acció Local de la Noguera – el Segrià Nord 

- Descripció de la iniciativa:

L’Associació per a la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura La Sabina treballa per a la conservació de la biodiversitat i la natura 
en tots els seus àmbits, i, en especial, en el de les aus silvestres; promou, entre d’altres: rutes ornitològiques, activitats d’observació i 
coneixement de la natura i dels diferents tipus d’ecosistemes, rehabilitació d’espais per gaudir de la biodiversitat, rutes turístiques i 
lúdiques no agressives...

La creació del portal www.lasabina.cat cerca atraure els possibles visitants de turisme rural interessants en l’ornitologia i les rutes d’ob-
servació de la natura.

Aquest projecte també pretén avançar en la creació de productes turístics vinculats a la cultura i la natura en els territoris rurals. Vol potenciar 
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- Nom del promotor: Socarrel Ambiental, SLL

- Territori GAL: Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 

- Descripció de la iniciativa:

Socarrel és un gabinet tècnic forestal i ambiental que ofereix serveis de consultoria i execució de treballs en diferents camps relacionats 
amb el medi natural. 
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•	CrEaCió	d’un	Portal	WEB	on	PromourE	rutEs		d’oBsErVaCió	dE	la	naturalEsa	

•	CrEaCió	d’un	CEntrE	innoVador	En	gEstió	d’ExPEriènCiEs	turístiquEs	al	tErritori

Mallarenga carbonera. Jardí dels Ocells 
a Montsonís. Autor: Jordi Bas

Inauguració de les instal·lacions 
de Socarrel a la Seu d’Urgell. Autor: Socarrel

Oriols a Montsonís. 
Autor: Jordi Bas

Sortida amb burricleta al Baridà.
Autor: Socarrel
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- Nom del promotor: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura   

- Territori GAL: Associació per a la Gestió del Programa Leader del Ripollès-Ges-Bisaura

- Descripció de la iniciativa:

L’ajut Leader ha permès l’execució de les obres del Centre de Desenvolupament Forestal i l’adequació de l’espai museogràfic i interpretatiu.

El Centre sorgeix de la necessitat de posar en valor el sector forestal del territori com a gestor del paisatge i element fonamental d’atracció 
turística. L’entitat ha de permetre incidir en la conservació del paisatge a través de la seva tasca de sensibilització ambiental basada en 
el coneixement del bosc i el seu ús forestal.

El Centre de Desenvolupament Forestal és un projecte innovador, únic i diferenciador al territori i a Catalunya, on la superfície 
forestal supera el 60% del territori. Els principals objectius de l’entitat se centren en la recuperació del patrimoni arquitectònic 
rural en desús, la millora de les condicions econòmiques del territori i la dignificació dels treballs del bosc, per acostar-los a la 
població en general.  

L’entitat es basa en un seguit d’eixos es-
tratègics de treball: 

1. Espai museogràfic - observatori de l’ús 
forestal del bosc

2. Espai de cooperació entre els diversos 
agents del territori

3. Ús de les energies renovables 

4. Aula taller per a la professionalització   
de les tasques forestals per a la millora 
de l’ocupació.

- Nom del promotor: Vies Altes, SCP

- Territori GAL: Consorci Leader del Priorat – el Baix Camp

- Descripció de la iniciativa:

Vies Altes és una empresa de nova creació dedicada a les activitats d’oci i lleure en un entorn natural.

El projecte, pioner a la zona, consisteix a construir i comercialitzar un parc acrobàtic d’altura a Porrera. L’actuació inclou l’adequació 
del terreny, la zona d’acollida, la construcció dels itineraris (passarel·les, ponts, xarxes i ponts tirolesos −tirolines- de fins a 150 metres) 
i l’adquisició del material de seguretat. El parc de Vies Altes és una zona de lleure on es pot fer esport en un entorn natural. Un parc 
d’aventura on es pot gaudir d’una jornada emocionant, tot creuant el bosc d’arbre en arbre a través de camins aeris fets de fusta i corda. 
El parc disposa de quatre vies segons la dificultat:

oCircuit infantil: és el circuit per als menuts. És un recorregut de 9 jocs a, aproximadament, 1 metre d’alçada, que permet a l’adult 
acompanyar el menut en tot el recorregut, tret del pont tirolès final que és més alt però al qual pot accedir per ajudar i controlar.

oCircuit blau: circuit de dificultat mitjana 
pensat per a tothom. Consta de 10 jocs 
amb les plataformes situades a una mit-
jana de 3 a 4 metres d’alçada.

oCircuit vermell: circuit per a qui en vul-
gui més. Aquest recorregut és més físic. 
De dificultat alta, consta de 12 jocs a una 
alçada que, a trams, supera els 6 metres.

oCircuit de ponts tirolesos: per a intrèpids 
sense por a les alçades i amants de la velo-
citat aèria. Circuit format per 5 ponts tiro-
lesos d’entre 90 i 130 metres de llargada.

•	CrEaCió	dEl	CEntrE	dE	dEsEnVoluPamEnt	forEstal	

•	CrEaCió	d’un	ParC	EsPortiu	aCroBàtiC	a	PorrEra	

Interior del Centre de Desenvolupament Forestal. 
Autor: Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura

Vista de les instal·lacions del parc. 
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp

Interior del Centre de Desenvolupament Forestal. 
Autor: Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura

Vista de les instal·lacions del parc. 
Autor: Consorci Leader Priorat - Baix Camp
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- Nom del promotor: La Manreana, SL

- Territori GAL: Consorci de les Garrigues per al Desenvolupament del Territori 

- Descripció de la iniciativa:

La iniciativa ha consistit en la creació d’un centre de teràpia eqüestre i zooteràpia a les terres de ponent per a persones amb disminució. 

La Manreana és una granja-escola que ha creat un centre de teràpia eqüestre i zooteràpia per tal d’oferir un espai de desenvolupament 
i millora global a les persones amb discapacitats diverses (neuromotores, físiques, psíquiques, sensorials, etc.), així com un programa de 
treball d’adquisició d’habilitats d’ajust social adreçat a persones en situació de risc d’exclusió. 

Es tracta d’un projecte destinat a pro-
porcionar una oferta complementària 
d’activitats i serveis de lleure a persones 
discapacitades, a més de promoure la for-
mació, innovació i investigació en l’àmbit 
de les activitats assistides amb animals, 
tant en el vessant terapèutic com psicoe-
ducatiu o de lleure.

La teràpia amb animals és una activitat 
que millora les condicions de vida dels 
usuaris, els estimula mentalment i en mi-
llora la comunicació.

La fundació també treballa en la recerca 
de la col·laboració econòmica entre ins-
titucions, empreses i particulars per becar 
part del cost de les teràpies als usuaris que 
més ho necessiten.

•	CrEaCió	i	millorEs	d’aCCEssiBilitat	d’aCCEssiBilitat	dEl	CEntrE	dE	tEràPia	EqüEstrE	i	zootEràPia	la	manrEana	

Vista general de la granja escola.
Autor: Granja escola La Manreana

Instal·lacions de la granja escola.
Autor: Granja escola La Manreana
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07.01 Emprenedoria, noves oportunitats de negoci i TIC
Maskopic: http:// www.cunipic.com
Cosmètica natural Carícies d’Oli: http:// www.caricies.com
Alter Sport: http:// www.altersportgim.com
Productora audiovisual Web 3.0 TV a Camprodon: http://www.valldecamprodontv.com
Viver de Celleristes de la Conca de Barberà: http://viverdecelleristes.concadebarbera.cat

07.02 Serveis per al medi rural: qualitat de vida i integració social
Etiquer, SL: http:// www.querolgrup.com
Centre de fisioteràpia a l’Urgell: http://www.fisiologicsagramunt.com
L’Olivera, SCCL: http:// www.olivera.org

07.03 Producció agrària local: augment del valor afegit dels productes autòctons
Casa Carriot: http:// www.casacarriot.com
Agrícola de l’Albi, SCCL: http:// www.agricolaalbi.net
Celler Batlliu de Sort, SL: http://www.batlliudesort.cat 
Vinyes Domènech, SCP: http:// www.vinyesdomenech.com
Formatgeria Valette: http:// www.valette.cat

07.04 Turisme i patrimoni rural
Hotel apartament de  l’Avenc de Tavertet: http:// www.avenc.com
Allotjament rural l’Estisora de Casa l’Hereu: http:// www.casalhereu.com
Hotel Vilar Riu de Baix: http:// www.vilarriudebaix.com
Antiga estació de tren de Benifallet: http:// www.estaciodebenifallet.com
Castell de Castellar: http:// www.castelldecastellar.cat

07.05 El medi natural com a actiu per al turisme rural
Rocòdrom Drac Actiu: http:// www.dracactiu.com
Socarrel Ambiental, SLL: http://www.socarrel.com
Associació La Sabina: http:// www.lasabina.cat
Vies Altes, SCP: http:// www.viesaltes.com

07.06 Formació i desenvolupament dels sectors agrari i forestal
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura: http://  www.gesbisaura.cat http://www.formacioforestal.cat
Centre de teràpia eqüestre i zooteràpia La Manreana: http:// www.lamanreana.com

07 Per saber-ne més
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Jordi vilalta móra
Gerent 
Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central
gerencia@lcc.cat

mariangels rius  robres 
Gerent 
Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars- Ribagorça 
gerencia@cederpirineus.cat

mireia Font gras 
Gerent 
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 
mfont@cauc.cat

Lluís torrentó calmet 
Gerent 
Associació pel Desenvolupament Rural 
de la Catalunya Central 
gerencia@catcentral.cat

Albert puigvert tuneu 
Gerent 
Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura 
gerencia@ripollesgesbisaura.org

Jordi terrades Burniol 
Gerent 
ADRINOC 
jterrades@adrinoc.cat

gemma cortada torrent  
Gerent 
Consorci Grup d’Acció Local 
Noguera - Segrià Nord 
gcortada@noguerasegrianord.cat

Joan torrent solsona 
Gerent 
Consorci Leader Urgell- Pla d’Urgell 
jtorrent@consorcileader.cat

ignasi perramon palacios 
Gerent 
Consorci Garrigues per al 
Desenvolupament del Territori 
consorci@garrigues.cat

Jordi parís gabarró 
Gerent 
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia 
jparis@concadebarbera.cat

Begoña garcia Barco 
Gerent 
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques 
gerencia@cisriberaebre-terraalta.org

clara santiveri gassó  
Gerent 
Consorci Leader Priorat - Baix Camp 
csantiveri@priorat-baixcamp.cat

Lluís simó sabaté 
Gerent 
Consorci per al Desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià 
llsimo@leader.cat 

Laura ibànyez ramon 
Gerent 
Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
gerencia@arca-dr.cat

gemma ribalta sala 
Tècnica Comunicació / Administració 
Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
comunicacio@arca-dr.cat, 
administracio@arca-dr.cat

Laura Dalmau pol  
Subdirectora General de Planificació Rural
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 
laura.dalmau@gencat.cat

Josep mª martí climent 
Cap del Servei Programació i Dinamització Rural 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 
jmmarti@gencat.cat

Adolf seró prior
Tècnic de la Subdirecció General de Planificació Rural
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
aserop@gencat.cat

aUTOrS

els autors de tots els articles 
d’aquest dossier tècnic són:
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Durant l’anualitat 2011, el Programa Leader a 
Catalunya ha impulsat 412 projectes amb una 
dotació de 18.195.000 euros. Aquest fet supo-
sa un augment del 84 per cent en el nombre 
de projectes presentats respecte de la convo-
catòria de l’any anterior. Quina lectura podem 
fer d’aquests resultats?  
L’augment del nombre de projectes ens demostra 
la validesa de la metodologia Leader i l’empenta 
d’emprenedors i empreses a l’hora d’engegar i tirar 
endavant els seus negocis i projectes en territoris 
rurals, malgrat el context de crisi econòmica i finan-
cera en què ens trobem actualment.
El que sí que hem observat és que, en termes ge-
nerals, els imports de les inversions són quelcom 
inferiors als de 2009 i 2010, fet que demostra que 
els projectes que es presenten estan més pensats, 
més madurats respecte a la quantitat que cal inver-
tir realment per endegar o ampliar un negoci, tenint 
en compte l’accés al finançament.
D’altra banda, el treball i l’acompanyament proper 
i continu dels equips tècnics dels grups Leader 
durant tot el procés de sol·licitud, execució i certifi-
cació de l’ajut a aquests emprenedors i empreses, i 

el fet que aquests beneficiaris cobrin els ajuts en un 
curt termini de temps després de la certificació, han 
fet que el programa Leader funcioni i que vagi gua-
nyant reconeixement als territoris rurals on s’aplica. 

Cada grup Leader defineix una estratègia 
de desenvolupament local que analitza les 
oportunitats i les necessitats del seu territori. 
Quines altres accions han impulsat els grups 
per donar suport i consolidar aquestes estra-
tègies, i promoure així llurs territoris?
Els grups GAL, a més de gestionar els ajuts Leader, 
impulsen i participen en projectes o actuacions que 
els permeten reforçar les estratègies territorials, i 
treballar-les amb altres entitats i agents. Un exemple 
n’és el projecte Energia i Turisme, coordinat per 
l’Associació per a la Gestió del Programa Leader 
Ripollès-Ges-Bisaura, en el marc de l’Euroregió Pi-
rineus- Mediterrània, que, entre d’altres objectius, 
treballa per implantar les energies renovables als 
establiments turístics dels territoris rurals. També 
podem parlar del projecte de joves ODISSEU, un 
programa a mitjà-llarg termini per facilitar el retorn 
i la inserció laboral de joves al medi rural i el com-
promís del jovent amb el seu territori d’origen. Dues 
entitats van començar a treballar aquest projecte 
l’any 2011, la Fundació del Món Rural i la mateixa 
ARCA, i aquest 2012 ha desplegat les primeres 
accions a 13 comarques que són territori Leader 
(7 i 6 comarques respectivament a dos ritmes dife-
rents). Compta amb la col·laboració i el seguiment 
de tots els grups Leader catalans i de la xarxa de 
professionals de joventut, amb el reconeixement 
implícit de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural i de la Direcció General de Joventut.
També podem destacar altres accions com la 
iniciativa Leader connecta’t!, impulsada pel Con-
sorci GAL l’Alt Urgell - la Cerdanya, que posa en 
contacte empreses de diferents sectors i activitats 
econòmiques per poder establir vincles comercials. 
D’exemples, en trobaríem a tots els territoris.

Les mesures que el programa Leader actual 
pot subvencionar a Catalunya són les inversi-
ons per a la millora dels processos de trans-
formació i comercialització dels productes 
agraris, la creació i el desenvolupament de mi-
croempreses, el foment de les activitats turís-
tiques, i la conservació i millora del patrimoni 
rural, aquesta última adreçada als ens locals. 
Després d’aquests anys de funcionament del 
Leader, què creus que els ha faltat als grups 
per acabar de consolidar llur estratègia? 

Aquestes mesures que es gestionen sota el pro-
grama Leader s’adrecen a la inversió, a la millora 
de la competitivitat i a la creació i consolidació de 
llocs de treball; en definitiva, a generar ocupació al 
medi rural. Les estratègies de desenvolupament 
dels territoris Leader tenen aquesta prioritat però 
també en tenen d’altres, i és ben cert que els grups 
tenim el regust de no haver acabat de desplegar o 
executar tot allò que es pretenia fer. Aquest tema 
s’ha tractat amb el Departament d’Agricultura a 
través d’un grup de treball intern amb els grups 
Leader ‘Leader 2014-2020’, impulsat pel Departa-
ment mateix i l’ARCA. Les primeres sessions han 
analitzat i valorat la implementació i la gestió de la 
metodologia Leader en el que portem de període 
amb la intenció de detectar els aspectes que cal 
reforçar i/o modificar, i proposar millores de cara 
al pròxim període de programació. Un dels punts 
que s’ha debatut és justament la inclusió de noves 
mesures, en àmbits forestals o del sector agrari 
mateix, o en mesures de serveis a la població i de 
formació, per exemple, i mesures que permetin als 
grups fer projectes propis per consolidar les estra-
tègies territorials. Un altre tema sorgit d’aquestes 
sessions és que les entitats membres dels grups 
Leader tinguin un paper més actiu i s’impliquin en 
les accions que promouen els grups; cal que les 
entitats se sentin més partícips en la presa de de-
cisions que afecten llur territori.

“Els grups tenim el regust de no haver aca-
bat de desplegar o executar tot allò que es 
pretenia fer. Aquest tema s’ha tractat amb el 
Departament d’Agricultura a través d’un grup 
de treball intern amb els grups Leader ‘Leader 
2014-2020’, impulsat pel Departament mateix 
i l’ARCA”

De cara al pròxim període de programació, 
quins són els reptes del Leader? 
Crec que un dels reptes més importants per al 
pròxim període 2014-2020 és ampliar l’àmbit de 
treball del Leader, i, per tant, dels grups mateixos. 
El Leader ha de continuar contribuint a generar i 
consolidar llocs de treball al medi rural, però ha 
d’ampliar també la seva ambició social i ambiental; 
tractar àmbits com la innovació i el coneixement, 
i l’emprenedoria social; incloure més la joventut i 
col·lectius amb risc d’exclusió, i tenir més incidència 
en sectors o activitats relacionades amb la ‘gestió’ 
dels territoris com els sectors forestal i el del medi 
ambient, potencials generadors de noves activitats 
econòmiques.

Miquel Rovira i Comas va néixer a 

Vic l’agost de 1960 i, tot i que el seu 

camp professional és la medicina, es 

va comprometre amb el món del des-

envolupament rural l’any 2011, quan va 

ser nomenat president del Grup Leader 

‘Associació per a la Gestió del Progra-

ma Leader Ripollès-Ges-Bisaura’. 

La força d’una entitat és la suma de 

multitud de petits factors interrelaci-

onats. Aquesta podria ser una de les 

conclusions d’aquesta entrevista amb 

Miquel Rovira i Comas, president de 

l’Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya (ARCA). Rovira parla de les 

necessitats quotidianes dels territoris 

rurals catalans, però també de projec-

ció internacional i del paper que en tot 

plegat poden tenir les accions consen-

suades, és a dir, la cooperació

“COOPERAR éS SUMAR, éS CONEIxEMENT I éS APRENDRE A 
TREbALLAR AMb DIFERENTS AGENTS I ENTITATS” 
Extracte de l'entrevista publicada en www.ruralcat.cat

Miquel Rovira i Comas
President de l'Associació d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA)
Solsona (Solsonès)

L’eNTreVISTa

DT59.indd   28 02/12/13   11:17

www.ruralcat.net
www.gencat.cat/agricultura

www.ruralcat.net

 

DOSSIER
CONREU DE PANÍS PER A GRA
VARIETATS. INCIDÈNCIA DE LES VIROSIS 
EN LA PRODUCCIÓ

60

Abril 2013

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

P03 Noves varietats de blat de moro per a gra P16 Incidència de les virosis en la producció de 
panís gra a Catalunya

DT60.indd   1 02/12/13   11:17



255 DOSSIERN34 

DOSSIERTÈCNIC

www.ruralcat.net

IS
S

N
: 1

69
9-

54
65

D
.L

.: 
B

-1
67

86
-0

5

Durant l’anualitat 2011, el Programa Leader a 
Catalunya ha impulsat 412 projectes amb una 
dotació de 18.195.000 euros. Aquest fet supo-
sa un augment del 84 per cent en el nombre 
de projectes presentats respecte de la convo-
catòria de l’any anterior. Quina lectura podem 
fer d’aquests resultats?  
L’augment del nombre de projectes ens demostra 
la validesa de la metodologia Leader i l’empenta 
d’emprenedors i empreses a l’hora d’engegar i tirar 
endavant els seus negocis i projectes en territoris 
rurals, malgrat el context de crisi econòmica i finan-
cera en què ens trobem actualment.
El que sí que hem observat és que, en termes ge-
nerals, els imports de les inversions són quelcom 
inferiors als de 2009 i 2010, fet que demostra que 
els projectes que es presenten estan més pensats, 
més madurats respecte a la quantitat que cal inver-
tir realment per endegar o ampliar un negoci, tenint 
en compte l’accés al finançament.
D’altra banda, el treball i l’acompanyament proper 
i continu dels equips tècnics dels grups Leader 
durant tot el procés de sol·licitud, execució i certifi-
cació de l’ajut a aquests emprenedors i empreses, i 

el fet que aquests beneficiaris cobrin els ajuts en un 
curt termini de temps després de la certificació, han 
fet que el programa Leader funcioni i que vagi gua-
nyant reconeixement als territoris rurals on s’aplica. 

Cada grup Leader defineix una estratègia 
de desenvolupament local que analitza les 
oportunitats i les necessitats del seu territori. 
Quines altres accions han impulsat els grups 
per donar suport i consolidar aquestes estra-
tègies, i promoure així llurs territoris?
Els grups GAL, a més de gestionar els ajuts Leader, 
impulsen i participen en projectes o actuacions que 
els permeten reforçar les estratègies territorials, i 
treballar-les amb altres entitats i agents. Un exemple 
n’és el projecte Energia i Turisme, coordinat per 
l’Associació per a la Gestió del Programa Leader 
Ripollès-Ges-Bisaura, en el marc de l’Euroregió Pi-
rineus- Mediterrània, que, entre d’altres objectius, 
treballa per implantar les energies renovables als 
establiments turístics dels territoris rurals. També 
podem parlar del projecte de joves ODISSEU, un 
programa a mitjà-llarg termini per facilitar el retorn 
i la inserció laboral de joves al medi rural i el com-
promís del jovent amb el seu territori d’origen. Dues 
entitats van començar a treballar aquest projecte 
l’any 2011, la Fundació del Món Rural i la mateixa 
ARCA, i aquest 2012 ha desplegat les primeres 
accions a 13 comarques que són territori Leader 
(7 i 6 comarques respectivament a dos ritmes dife-
rents). Compta amb la col·laboració i el seguiment 
de tots els grups Leader catalans i de la xarxa de 
professionals de joventut, amb el reconeixement 
implícit de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural i de la Direcció General de Joventut.
També podem destacar altres accions com la 
iniciativa Leader connecta’t!, impulsada pel Con-
sorci GAL l’Alt Urgell - la Cerdanya, que posa en 
contacte empreses de diferents sectors i activitats 
econòmiques per poder establir vincles comercials. 
D’exemples, en trobaríem a tots els territoris.

Les mesures que el programa Leader actual 
pot subvencionar a Catalunya són les inversi-
ons per a la millora dels processos de trans-
formació i comercialització dels productes 
agraris, la creació i el desenvolupament de mi-
croempreses, el foment de les activitats turís-
tiques, i la conservació i millora del patrimoni 
rural, aquesta última adreçada als ens locals. 
Després d’aquests anys de funcionament del 
Leader, què creus que els ha faltat als grups 
per acabar de consolidar llur estratègia? 

Aquestes mesures que es gestionen sota el pro-
grama Leader s’adrecen a la inversió, a la millora 
de la competitivitat i a la creació i consolidació de 
llocs de treball; en definitiva, a generar ocupació al 
medi rural. Les estratègies de desenvolupament 
dels territoris Leader tenen aquesta prioritat però 
també en tenen d’altres, i és ben cert que els grups 
tenim el regust de no haver acabat de desplegar o 
executar tot allò que es pretenia fer. Aquest tema 
s’ha tractat amb el Departament d’Agricultura a 
través d’un grup de treball intern amb els grups 
Leader ‘Leader 2014-2020’, impulsat pel Departa-
ment mateix i l’ARCA. Les primeres sessions han 
analitzat i valorat la implementació i la gestió de la 
metodologia Leader en el que portem de període 
amb la intenció de detectar els aspectes que cal 
reforçar i/o modificar, i proposar millores de cara 
al pròxim període de programació. Un dels punts 
que s’ha debatut és justament la inclusió de noves 
mesures, en àmbits forestals o del sector agrari 
mateix, o en mesures de serveis a la població i de 
formació, per exemple, i mesures que permetin als 
grups fer projectes propis per consolidar les estra-
tègies territorials. Un altre tema sorgit d’aquestes 
sessions és que les entitats membres dels grups 
Leader tinguin un paper més actiu i s’impliquin en 
les accions que promouen els grups; cal que les 
entitats se sentin més partícips en la presa de de-
cisions que afecten llur territori.

“Els grups tenim el regust de no haver aca-
bat de desplegar o executar tot allò que es 
pretenia fer. Aquest tema s’ha tractat amb el 
Departament d’Agricultura a través d’un grup 
de treball intern amb els grups Leader ‘Leader 
2014-2020’, impulsat pel Departament mateix 
i l’ARCA”

De cara al pròxim període de programació, 
quins són els reptes del Leader? 
Crec que un dels reptes més importants per al 
pròxim període 2014-2020 és ampliar l’àmbit de 
treball del Leader, i, per tant, dels grups mateixos. 
El Leader ha de continuar contribuint a generar i 
consolidar llocs de treball al medi rural, però ha 
d’ampliar també la seva ambició social i ambiental; 
tractar àmbits com la innovació i el coneixement, 
i l’emprenedoria social; incloure més la joventut i 
col·lectius amb risc d’exclusió, i tenir més incidència 
en sectors o activitats relacionades amb la ‘gestió’ 
dels territoris com els sectors forestal i el del medi 
ambient, potencials generadors de noves activitats 
econòmiques.

Miquel Rovira i Comas va néixer a 

Vic l’agost de 1960 i, tot i que el seu 

camp professional és la medicina, es 

va comprometre amb el món del des-

envolupament rural l’any 2011, quan va 

ser nomenat president del Grup Leader 

‘Associació per a la Gestió del Progra-

ma Leader Ripollès-Ges-Bisaura’. 

La força d’una entitat és la suma de 

multitud de petits factors interrelaci-

onats. Aquesta podria ser una de les 

conclusions d’aquesta entrevista amb 

Miquel Rovira i Comas, president de 

l’Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya (ARCA). Rovira parla de les 

necessitats quotidianes dels territoris 

rurals catalans, però també de projec-

ció internacional i del paper que en tot 

plegat poden tenir les accions consen-

suades, és a dir, la cooperació

“COOPERAR éS SUMAR, éS CONEIxEMENT I éS APRENDRE A 
TREbALLAR AMb DIFERENTS AGENTS I ENTITATS” 
Extracte de l'entrevista publicada en www.ruralcat.cat

Miquel Rovira i Comas
President de l'Associació d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA)
Solsona (Solsonès)

L’eNTreVISTa
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En un entorn cada cop més exigent i més com-

petitiu en tots els àmbits, també en el món agra-

ri, on cal optimitzar al màxim tots els recursos 

i fer tot el possible per trobar un equilibri entre 

la rendibilitat dels cultius i el compliment dels 

requeriments mediambientals, és imprescindible 

donar un major valor a la professionalització, 

independentment de la dimensió de les explo-

tacions i del sistema de producció adoptat. En 

aquest context, la transferència tecnològica als 

diferents sectors productors agraris hi juga un 

paper fonamental, amb la finalitat de donar infor-

macions útils que facilitin la presa de decisions 

als professionals. Els Dossiers Tècnics publicats 

pel DAAM tenen la pretensió de constituir-se en 

una eina de treball, que aporti una informació útil 

i assequible, i que a la pràctica es vegi reflectida 

en el dia a dia de l’agricultura que ens envolta.

El blat de moro, amb més de 42.000 ha conre-

ades a Catalunya, és una peça clau del nostre 

sistema de producció perfectament adaptat a 

les condicions que caracteritzen els nostres re-

gadius extensius. És una alternativa prioritària 

per molts agricultors d’aquests indrets, refor-

çada per una conjuntura, sobretot la passada 

campanya, en un context de matèries prime-

res a l’alça, que apunta a una certa continuïtat 

de preus alts. No podem oblidar, però, que es 

tracta d’una espècie força tecnificada i exigent, 

entenent amb això que cal filar molt prim en 

cadascuna de les decisions que es prenen. La 

inversió necessària és prou important com per 

deixar massa caps per lligar.

Amb l’arribada de la primavera es posa en marxa 

l’engranatge del cultiu del blat de moro, que 

comprèn des de la preparació del terreny, la 

fertilització i l’elecció de les varietats fins a la 

collita, passant per tot un conjunt de tasques 

de manteniment durant un cicle de cultiu que 

s’allarga fins a ben entrada la tardor. Per aquest 

motiu, i com ve sent habitual en aquestes dates, 

li hem volgut dedicar aquest monogràfic.

Per un costat, des de l’IRTA es presenten les 

recomanacions varietals per a les diferents zones 

geogràfiques, fruit d’un seguit d’assajos realit-

zats en els indrets on té lloc la major superfície 

conreada que es vénen repetint any rere any. El 

blat de moro està subjecte a una gran dinàmi-

ca varietal com a conseqüència d’un procés de 

millora continu, i no hi ha dubte que disposar 

d’aquesta informació de primera mà facilita en 

gran mesura la tasca dels agricultors. De l’altre, i 

considerant la incidència que tenen les virosis en 

aquest cultiu, en uns llocs més que en altres, hem 

cregut oportú incloure quina és la seva situació 

actual a Catalunya i com es pot dur a terme el 

seu control, dades aportades pels tècnics del 

Servei de Sanitat Vegetal del DAAM. Acabo la 

presentació d’aquest Dossier Tècnic amb el desig 

que en treieu el màxim de profit del seu contingut 

i que tingueu una campanya molt profitosa.
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01 Resum de la campanya 2012

01.01 Superfície sembrada

Durant la campanya 2012 s’han sembrat a 

Catalunya 42.769 ha de blat de moro (DAAM, 

2013), un 15% més que la campanya prece-

dent. Aquesta superfície ha estat una de les més 

elevades dels darrers anys, similar a la de les 

campanyes 2003, 2004 i 2008 (Figura 1).

Més de la meitat de la superfície (concretament 

el 56,1%) ha estat sembrada amb llavor de vari-

etats de blat de moro modificades genèticament 

(MG), derivades de l’event MON810. Així doncs, 

durant les darreres campanyes es manté esta-

ble la proporció entre varietats convencionals i 

modificades, respecte el total cultivat. 

NOVES VARIETATS DE BLAT DE MORO 
PER A GRA

Foto 1. Camp d’avaluació de nous híbrids de blat de moro abans de recol·lecció. El Poal, 2012
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida

Figura 1. Evolució de la superfície de blat de moro total (convencional i modificat genèticament) i modificat genèticament a Catalunya 
entre els anys 2003 i 2012  (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).

50000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Superfície (ha)

13%

38% 44% 40% 46%

48% 51%

51%

56%
56%

Blat de moro MG Blat de moro 

DT60.indd   3 02/12/13   11:17



257 DOSSIERN34 DOSSIERN60

DOSSIERTÈCNIC

02

En un entorn cada cop més exigent i més com-

petitiu en tots els àmbits, també en el món agra-

ri, on cal optimitzar al màxim tots els recursos 

i fer tot el possible per trobar un equilibri entre 

la rendibilitat dels cultius i el compliment dels 

requeriments mediambientals, és imprescindible 

donar un major valor a la professionalització, 

independentment de la dimensió de les explo-

tacions i del sistema de producció adoptat. En 

aquest context, la transferència tecnològica als 

diferents sectors productors agraris hi juga un 

paper fonamental, amb la finalitat de donar infor-

macions útils que facilitin la presa de decisions 

als professionals. Els Dossiers Tècnics publicats 

pel DAAM tenen la pretensió de constituir-se en 

una eina de treball, que aporti una informació útil 

i assequible, i que a la pràctica es vegi reflectida 

en el dia a dia de l’agricultura que ens envolta.

El blat de moro, amb més de 42.000 ha conre-

ades a Catalunya, és una peça clau del nostre 

sistema de producció perfectament adaptat a 

les condicions que caracteritzen els nostres re-

gadius extensius. És una alternativa prioritària 

per molts agricultors d’aquests indrets, refor-

çada per una conjuntura, sobretot la passada 

campanya, en un context de matèries prime-

res a l’alça, que apunta a una certa continuïtat 

de preus alts. No podem oblidar, però, que es 

tracta d’una espècie força tecnificada i exigent, 

entenent amb això que cal filar molt prim en 

cadascuna de les decisions que es prenen. La 

inversió necessària és prou important com per 

deixar massa caps per lligar.

Amb l’arribada de la primavera es posa en marxa 

l’engranatge del cultiu del blat de moro, que 

comprèn des de la preparació del terreny, la 

fertilització i l’elecció de les varietats fins a la 

collita, passant per tot un conjunt de tasques 

de manteniment durant un cicle de cultiu que 

s’allarga fins a ben entrada la tardor. Per aquest 

motiu, i com ve sent habitual en aquestes dates, 

li hem volgut dedicar aquest monogràfic.

Per un costat, des de l’IRTA es presenten les 

recomanacions varietals per a les diferents zones 

geogràfiques, fruit d’un seguit d’assajos realit-

zats en els indrets on té lloc la major superfície 

conreada que es vénen repetint any rere any. El 

blat de moro està subjecte a una gran dinàmi-

ca varietal com a conseqüència d’un procés de 

millora continu, i no hi ha dubte que disposar 

d’aquesta informació de primera mà facilita en 

gran mesura la tasca dels agricultors. De l’altre, i 

considerant la incidència que tenen les virosis en 

aquest cultiu, en uns llocs més que en altres, hem 

cregut oportú incloure quina és la seva situació 

actual a Catalunya i com es pot dur a terme el 

seu control, dades aportades pels tècnics del 

Servei de Sanitat Vegetal del DAAM. Acabo la 

presentació d’aquest Dossier Tècnic amb el desig 

que en treieu el màxim de profit del seu contingut 

i que tingueu una campanya molt profitosa.
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01 Resum de la campanya 2012

01.01 Superfície sembrada

Durant la campanya 2012 s’han sembrat a 

Catalunya 42.769 ha de blat de moro (DAAM, 

2013), un 15% més que la campanya prece-

dent. Aquesta superfície ha estat una de les més 

elevades dels darrers anys, similar a la de les 

campanyes 2003, 2004 i 2008 (Figura 1).

Més de la meitat de la superfície (concretament 

el 56,1%) ha estat sembrada amb llavor de vari-

etats de blat de moro modificades genèticament 

(MG), derivades de l’event MON810. Així doncs, 

durant les darreres campanyes es manté esta-

ble la proporció entre varietats convencionals i 

modificades, respecte el total cultivat. 

NOVES VARIETATS DE BLAT DE MORO 
PER A GRA

Foto 1. Camp d’avaluació de nous híbrids de blat de moro abans de recol·lecció. El Poal, 2012
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida

Figura 1. Evolució de la superfície de blat de moro total (convencional i modificat genèticament) i modificat genèticament a Catalunya 
entre els anys 2003 i 2012  (Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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El cultiu del blat de moro s’ha localitzat majorità-

riament a la província de Lleida (72% del total), 

i en menor mesura a Girona (24%) (Figura 2). 

Pel que fa al cultiu de blat de moro modificat 

genèticament, aquest es concentra en les zones 

on tradicionalment s’ha detectat la presència de 

barrinadors del blat de moro (Sesamia nonagri-

oides Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn.), sobretot als 

regadius de Lleida i al litoral de Girona. Durant 

la campanya 2012, a la demarcació de Lleida 

el cultiu de varietats modificades ha representat 

el 60% del total, concentrat sobretot a les co-

marques del Pla d’Urgell (66%), el Segrià (71%), 

la Noguera (49%), l’Urgell (55%) i les Garrigues 

(64%). A la zona de Girona el cultiu de varietats 

MG ha representat el 55% de la superfície to-

tal. Les comarques amb una major implantació 

d’aquest tipus de varietats han estat el Baix Em-

pordà (75%), l’Alt Empordà (70%), el Gironès 

(39%) i la Selva (35%).

01.02 Varietats modificades genèticament 

A la Unió Europea, l’única modificació genètica 

autoritzada per a la sembra és l’anomenada 

MON810. Aquest ‘event’ que s’incorpora a va-

rietats de blat de moro ofereix una resistència 

total a l’atac dels barrinadors. Totes les varietats 

MG que en l’actualitat es sembren a Catalunya 

deriven d’aquesta modificació.

Durant la campanya 2012, les varietats 

MG més cultivades han estat PR33Y72, 

PR31N28, DKC6667YG, PR33D48, PR33P67, 

DKC6451YG, CARELLA YG, PR34N44 i 

PR33W86, que han representat el 75% de la 

superfície total cultivada amb aquest tipus d’hí-

brids (Figura 3).

Figura 2. Superfície de blat de moro a Catalunya per demarcacions. Campanya 2012.
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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Figura 3. Superfície de blat de moro modificat genèticament a Catalunya, segons varietats. Campanya 2012. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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Autor: A. López Querol. IRTA Lleida
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01.03 Climatologia

Els productors de determinades zones del Pla 

d’Urgell recordaran la campanya 2012 per  les 

fortes ventades que van arribar a tombar va-

rietats sensibles en vegetació i, sobretot, per 

l’excepcional pedregada enregistrada en les 

zones de producció properes a Mollerussa (Pla 

d’Urgell) que va destruir bona part dels camps 

de blat de moro afectats.

A banda d’aquestes inclemències, la climato-

logia de la campanya de blat de moro 2012 ha 

estat caracteritzada per l’elevat règim de tempe-

ratures enregistrades a la zona de regadius de 

Lleida. En concret, durant els mesos de maig, 

juny i agost, es van enregistrar temperatures 

especialment elevades durant períodes llargs 

de dies. Les temperatures mitjanes en aquests 

mesos han estat entre 2 i 3ºC superiors a les 

mitjanes plurianuals en la zona. Aquest elevat 

règim tèrmic ha comportat alhora una elevada 

integral tèrmica a la zona, que ha condicionat 

part del comportament fisiològic del cultiu. En 

la Figura 5 s’observa com el valor de la integral 

tèrmica de 2012 ha estat la més elevada amb 

diferència dels últims 13 anys. En concret, els 

2.572ºC d’aquest valor en 2012 superen en 

182ºC els 2.390ºC del valor mitjà plurianual de 

la integral tèrmica a la zona. També pot obser-

var-se l’increment progressiu d’aquest valor al 

llarg de la sèrie d’anys analitzada.

Les conseqüències han estat bàsicament dues: 

un avançament de la maduresa del gra i per 

tant de la recol·lecció, així com una humitat del 

gra recol·lectat molt baixa. En bastants casos 

s’ha pogut comercialitzar el gra sense necessitat 

d’assecatge.

Figura 4. Sèrie plurianual d’integrals tèrmiques, entre el 20 de març i el 15 de setembre. Anys 1992 a 2012. Estacions agrometeoro-
lògiques de la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cabanes (Alt Empordà) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT).
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una elevada integral tèrmica 

a la zona, que ha condicionat 

part del comportament 

fisiològic del cultiu.

Les conseqüències de 

l’elevada integral tèrmica de 

la campanya als regadius de 

Lleida ha estat la precocitat 

en la maduració i una humitat 

del gra molt baixa.

Foto 3. Visita tècnica al camp d’avaluació de noves varietats de blat de moro. El Poal (el Pla d’Urgell).
Autor:  A. López Querol. IRTA Lleida
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El cultiu del blat de moro s’ha localitzat majorità-

riament a la província de Lleida (72% del total), 

i en menor mesura a Girona (24%) (Figura 2). 

Pel que fa al cultiu de blat de moro modificat 

genèticament, aquest es concentra en les zones 

on tradicionalment s’ha detectat la presència de 

barrinadors del blat de moro (Sesamia nonagri-

oides Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn.), sobretot als 

regadius de Lleida i al litoral de Girona. Durant 

la campanya 2012, a la demarcació de Lleida 

el cultiu de varietats modificades ha representat 

el 60% del total, concentrat sobretot a les co-

marques del Pla d’Urgell (66%), el Segrià (71%), 

la Noguera (49%), l’Urgell (55%) i les Garrigues 

(64%). A la zona de Girona el cultiu de varietats 

MG ha representat el 55% de la superfície to-

tal. Les comarques amb una major implantació 

d’aquest tipus de varietats han estat el Baix Em-

pordà (75%), l’Alt Empordà (70%), el Gironès 

(39%) i la Selva (35%).

01.02 Varietats modificades genèticament 

A la Unió Europea, l’única modificació genètica 

autoritzada per a la sembra és l’anomenada 

MON810. Aquest ‘event’ que s’incorpora a va-

rietats de blat de moro ofereix una resistència 

total a l’atac dels barrinadors. Totes les varietats 

MG que en l’actualitat es sembren a Catalunya 

deriven d’aquesta modificació.

Durant la campanya 2012, les varietats 

MG més cultivades han estat PR33Y72, 

PR31N28, DKC6667YG, PR33D48, PR33P67, 

DKC6451YG, CARELLA YG, PR34N44 i 

PR33W86, que han representat el 75% de la 

superfície total cultivada amb aquest tipus d’hí-

brids (Figura 3).

Figura 2. Superfície de blat de moro a Catalunya per demarcacions. Campanya 2012.
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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Figura 3. Superfície de blat de moro modificat genèticament a Catalunya, segons varietats. Campanya 2012. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM).
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01.03 Climatologia

Els productors de determinades zones del Pla 

d’Urgell recordaran la campanya 2012 per  les 

fortes ventades que van arribar a tombar va-

rietats sensibles en vegetació i, sobretot, per 

l’excepcional pedregada enregistrada en les 

zones de producció properes a Mollerussa (Pla 

d’Urgell) que va destruir bona part dels camps 

de blat de moro afectats.

A banda d’aquestes inclemències, la climato-

logia de la campanya de blat de moro 2012 ha 

estat caracteritzada per l’elevat règim de tempe-

ratures enregistrades a la zona de regadius de 

Lleida. En concret, durant els mesos de maig, 

juny i agost, es van enregistrar temperatures 

especialment elevades durant períodes llargs 

de dies. Les temperatures mitjanes en aquests 

mesos han estat entre 2 i 3ºC superiors a les 

mitjanes plurianuals en la zona. Aquest elevat 

règim tèrmic ha comportat alhora una elevada 

integral tèrmica a la zona, que ha condicionat 

part del comportament fisiològic del cultiu. En 

la Figura 5 s’observa com el valor de la integral 

tèrmica de 2012 ha estat la més elevada amb 

diferència dels últims 13 anys. En concret, els 

2.572ºC d’aquest valor en 2012 superen en 

182ºC els 2.390ºC del valor mitjà plurianual de 

la integral tèrmica a la zona. També pot obser-

var-se l’increment progressiu d’aquest valor al 

llarg de la sèrie d’anys analitzada.

Les conseqüències han estat bàsicament dues: 

un avançament de la maduresa del gra i per 

tant de la recol·lecció, així com una humitat del 

gra recol·lectat molt baixa. En bastants casos 

s’ha pogut comercialitzar el gra sense necessitat 

d’assecatge.

Figura 4. Sèrie plurianual d’integrals tèrmiques, entre el 20 de març i el 15 de setembre. Anys 1992 a 2012. Estacions agrometeoro-
lògiques de la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cabanes (Alt Empordà) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT).
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A la zona litoral de Girona, la climatologia de la 

campanya ha estat relativament normal, sense 

temperatures tan elevades com les patides a 

Ponent. La integral tèrmica en aquesta zona s’ha 

situat en valors mitjans. La Figura 4 mostra l’evo-

lució d’aquest paràmetre a la zona productora 

de Girona Litoral durant els darrers 20 anys. El 

valor enregistrat en 2012 ha estat de 2.343ºC, 

tan sols 9ºC inferior a la mitjana de la sèrie de 

20 anys estudiada.

01.04 Virosis

La pressió de virosi del mosaïc (Maize dwarf mo-

saic virus) no ha estat especialment destacable 

tampoc durant la campanya 2012. Seguint la 

tònica enregistrada des de fa unes campanyes, 

els nivells d’infecció i danys en el blat de moro es 

manté en nivells bastant baixos, tret de varietats 

que hi mostren una clara sensibilitat. En gene-

ral, la introducció de resistències a aquest tipus 

de virosi en els nous híbrids juntament amb la 

utilització d’herbicides que controlen la canyota 

(Sorghum halepense), han ajudat a reduir sensi-

blement els danys que aquest tipus causava en 

les nostres zones productores, i especialment 

en les de Lleida. 

Una situació ben diferent s’ha viscut, però, 

amb el virus del nanisme rugós o MRDV 

(Maize rough mosaic virus), que ha provocat 

seriosos danys en zones de les comarques 

productores de Lleida i, més en concret, en 

els nous regadius del canal Algerri-Balaguer. 

La presència del virus, fins ara poc important, 

ha provocat pèrdues de collita considerables. 

En molts casos han arribat al 80% i, en ca-

sos puntuals, s’ha hagut d’aixecar el cultiu. 

Caldrà estar atent en les zones afectades a 

potencials infeccions fortes com les patides 

en 2012, i considerar la realització de mesures 

profilàctiques preventives, com per exemple la 

data de sembra, algun tractament insecticida 

durant els primers estadis del cultiu o la sem-

bra de varietats que mostrin un major grau de 

tolerància a aquest problema.

01.05 Barrinadors del blat de moro

El cultiu del blat de moro es veu afectat per di-

verses plagues que, en determinades ocasions, 

en poden arribar a condicionar la rendibilitat. 

Una d’aquestes són els barrinadors del blat de 

moro, nom genèric amb què es coneixen dues 

espècies de lepidòpters: Sesamia nonagrioides 

Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn. Aquestes espècies 

fan la posta en plantes de blat de moro i les 

larves resultants s’alimenten de les plantes, cau-

sant importants danys i pèrdues econòmiques 

considerables.

La introducció de varietats de blat de moro 

MG amb resistència a aquests barrinadors 

ha contribuït al control d’aquesta plaga de 

manera significativa. A la figura 7 s’observa la 

diferència de producció de varietats convenci-

onals i les seves isogèniques transgèniques; 

així com el nombre de larves de barrinadors 

Figura 5. Sèrie plurianual d’integrals tèrmiques, entre el 20 de març i el 15 de setembre. Anys 2000 a 2012. Estacions 
agrometeorològiques de Gimenells (Segrià) i el Poal (Pla d’Urgell) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de METEOCAT).
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Foto 4. Camp d’avaluació de noves varietats de blat de moro al Poal (el Pla d’Urgell).
Autor: J.A. Betbesé. IRTA Lleida
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que s’ha trobat a les plantes. Durant les 

darreres quatre campanyes, la presència de 

barrinadors ha estat molt baixa. En aquestes 

situacions, es detecten poques diferències 

de producció entre varietats convencionals i 

varietats modificades genèticament.

01.06 Micotoxines

Les micotoxines són toxines (metabòlits 

secundaris) produïdes per fongs. El blat de 

moro pot estar afectat per diferents tipus 

de micotoxines que es poden produir tant 

durant el període vegetatiu (micotoxines de 

camp) com una vegada collitat (micotoxines 

de post-collita).

En les nostres condicions ambientals, les 

micotoxines més importants en el cultiu del 

blat de moro, entre les que tenen el seu ori-

gen a camp, són les fumonisines. Aquestes 

són produïdes pel fong Fusarium verticilloi-

des, que pot afectar els grans de blat de 

moro abans de la recol·lecció. En les figures 

7 i 8 es poden observar els continguts en 

micotoxines que s’han obtingut en els as-

saigs realitzats a la Tallada d’Empordà i als 

Regadius de Lleida. La majoria dels anys 

els continguts obtinguts han estat inferiors 

a 4 µg/kg, que és el llindar màxim admès 

en la major part del blat de moro no elabo-

rat amb destinació a l’alimentació humana. 

L’any 2012 els continguts observats a les 

dues zones han estat baixos, principalment 

a la zona de Lleida.

Figura 6. Producció mitjana de varietats modificades genèticament i de les seves isogèniques convencionals, en funció del nivell 
d’atac de barrinadores del blat de moro a la Tallada d’Empordà.
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Figura 7. Contingut mitjà en fumonisines en les varietats ELEONORA i HELEN en els assaigs realitzats a la Tallada d’Empordà 
(Girona litoral) les campanyes 2007 a 2012.
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Foto 4. Camp d’avaluació de noves varietats de blat de moro al Poal (el Pla d’Urgell).
Autor: J.A. Betbesé. IRTA Lleida
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que s’ha trobat a les plantes. Durant les 

darreres quatre campanyes, la presència de 

barrinadors ha estat molt baixa. En aquestes 

situacions, es detecten poques diferències 

de producció entre varietats convencionals i 

varietats modificades genèticament.

01.06 Micotoxines

Les micotoxines són toxines (metabòlits 

secundaris) produïdes per fongs. El blat de 

moro pot estar afectat per diferents tipus 

de micotoxines que es poden produir tant 

durant el període vegetatiu (micotoxines de 

camp) com una vegada collitat (micotoxines 

de post-collita).

En les nostres condicions ambientals, les 

micotoxines més importants en el cultiu del 

blat de moro, entre les que tenen el seu ori-

gen a camp, són les fumonisines. Aquestes 

són produïdes pel fong Fusarium verticilloi-

des, que pot afectar els grans de blat de 

moro abans de la recol·lecció. En les figures 

7 i 8 es poden observar els continguts en 

micotoxines que s’han obtingut en els as-

saigs realitzats a la Tallada d’Empordà i als 

Regadius de Lleida. La majoria dels anys 

els continguts obtinguts han estat inferiors 

a 4 µg/kg, que és el llindar màxim admès 

en la major part del blat de moro no elabo-

rat amb destinació a l’alimentació humana. 

L’any 2012 els continguts observats a les 

dues zones han estat baixos, principalment 

a la zona de Lleida.

Figura 6. Producció mitjana de varietats modificades genèticament i de les seves isogèniques convencionals, en funció del nivell 
d’atac de barrinadores del blat de moro a la Tallada d’Empordà.
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Figura 7. Contingut mitjà en fumonisines en les varietats ELEONORA i HELEN en els assaigs realitzats a la Tallada d’Empordà 
(Girona litoral) les campanyes 2007 a 2012.
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Tots els anys s’ha observat un contingut en 

fumonisines més alt en les varietats convencio-

nals, que en les seves isogèniques modificades 

genèticament (figura 9). La presència de barrina-

dors, encara que sigui amb un nombre baix de 

larves per planta, afavoreix l’atac de Fusarium 

verticilloides i conseqüentment la formació de 

fumonisines. La utilització de varietats modifi-

cades genèticament és probablement una de 

les millors opcions per minimitzar el contingut 

en fumonisines. 

02 Resultats de l’experimentació 
en varietats

Durant les darreres campanyes, l’IRTA ha re-

alitzat assaigs per a l’avaluació de les noves 

varietats comercials de blat de moro. Aquests 

s’han localitzat a les dues principals zones pro-

ductores de Catalunya: els regadius de Lleida 

i les comarques litorals de Girona. Els assaigs 

s’han realitzat en parcel·la petita (24 m2) amb 

un disseny en blocs a l’atzar o en fila-columna 

llatinitzat, amb tres o quatre repeticions. La data 

de sembra ha estat el mes d’abril i de recol-

lecció normalment a finals de setembre. Tots els 

assaigs s’han realitzat en condicions de regadiu.

En 2012 s’han sembrat dos assaigs localitzats 

a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i el Poal 

(Pla d’Urgell). S’han avaluat 57 varietats, la 

majoria d’elles de cicles FAO 700 i 600, tant 

convencionals com modificades genèticament 

(37%). Aquestes darreres incorporen la modifi-

cació MON810, que els confereix una resistència 

total als barrinadors del blat de moro (Sesamia 

nonagrioides i Ostrinia nubilalis) i és l’única mo-

dificació genètica autoritzada pel cultiu en blat 

de moro a Catalunya.  

A les figures 19 i 20 es mostren els resultats 

productius obtinguts amb l’agrupació de les 

varietats en sèries de quatre, tres i dos anys, 

segons els nombre de campanyes que han estat 

assajades. Quant major és el nombre d’anys 

considerats, també més precisa és la informa-

ció disponible. Normalment, les recomanacions 

es fan considerant un mínim de tres o quatre 

anys d’assaig, per la qual cosa cal considerar 

els resultats de dos anys com a únicament in-

formatius. 

Els resultats obtinguts a les comarques lito-

Foto 5. Camp d’avaluació de nous híbrids de blat de moro abans de recol·lecció. El Poal (el Pla d’Urgell).
Autor:  A. López Querol. IRTA Lleida

Figura 9. Contingut mitjà en fumonisines en varietats modificades genèticament i les seves isogèniques convencionals als assaigs 
realitzats al litoral de Girona i als regadius de Lleida les campanyes 2008 a 2012.
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Figura 10. Índexs productius respecte a ELEONORA de les varietats de blat de moro assajades durant els darrers quatre, tres i dos anys als regadius del litoral de Girona.
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fumonisines més alt en les varietats convencio-
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Figura 10. Índexs productius respecte a ELEONORA de les varietats de blat de moro assajades durant els darrers quatre, tres i dos anys als regadius del litoral de Girona.
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Figura 11. Índexs productius respecte a ELEONORA de les varietats de blat de moro assajades durant els darrers quatre, tres i dos anys als regadius de Lleida.
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Els híbrids GM que estan 

mostrant millors resultats a 

les comarques de regadiu de 

Lleida són PR32G49, PR33Y72, 

PR31N28, DKC 6667YG, DKC 

6451YG, entre altres.

Els híbrids convencionals que 

estan mostrant millors resultats 

a les comarques de regadiu 

de Lleida són PR32B41, LG 

36.27, GUADIANA, DKC 6666, 

PR32W86, PR33Y74, entre 

altres.

Els híbrids GM que estan 

mostrant millors resultats a les 

comarques litorals de Girona 

són PR33Y72, DKC 6451YG, 

HELEN Bt, PR32G49, PR31N28, 

entre altres.

Figura 12. Rendiment mitjà de les varietats de blat de moro assajades al litoral de Girona i als regadius de Lleida les campanyes 
2010, 2011 i 2012.

Figura 13. Índex productiu respecte a la varietat testimoni ELEONORA i humitat del gra de les varietats de blat de moro assajades 
al litoral de Girona i als regadius de Lleida, les campanyes 2010, 2011 i 2012.

Figura 14. Altura de la planta i altura d’inserció de la panotxa de les varietats de blat de moro assajades al litoral de Girona i als 
regadius de Lleida, les campanyes 2010, 2011 i 2012.
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Figura 11. Índexs productius respecte a ELEONORA de les varietats de blat de moro assajades durant els darrers quatre, tres i dos anys als regadius de Lleida.
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rals de Girona indiquen que amb quatre anys 

d’assaig les varietats PR33Y74, GUADIANA, 

DKC6451YG, HELEN Bt, PR32T16, PR32W86, 

PR31N28, HELEN, ANTISS, DKC6666 i 

DKC6667YG han format el grup amb uns majors 

rendiments. D’aquestes, PR33Y74, GUADIANA, 

DKC6451YG, HELEN Bt i PR32T16 han supe-

rat significativament el testimoni ELEONORA. 

Amb  tres anys d’assaig s’afegeixen al grup de 

varietats amb majors rendiments PR33Y72, 

NOAH, LG 36.27, VIVANI YG, PR33W82 i KO-

RIMBOS. D’aquestes, només PR33Y72 i NOAH 

han superat significativament els rendiments del 

testimoni ELEONORA. Amb només dos anys 

d’assaig també cal destacar LG 30.681, ANTIS 

YG, KOPIAS, KWS KENDRAS YG, ROSEDO i 

INDACO, varietats de les quals caldrà acabar de 

contrastar-ne el comportament en propers anys. 

Si es compara el rendiment de varietats GM amb 

les seves isogèniques convencionals (PR33Y72/

PR33Y74, HELEN Bt/HELEN, ANTISS/ANTI-

SSYG, DKC6667YG/DKC6666 i BELES SUR/

SANCIA), en cap cas no s’han observat dife-

rències significatives a les comarques litorals de 

Girona, probablement per la baixa pressió de 

barrinadors del blat de moro (Sesamia nona-

grioides i Ostrinia nubilalis), que s’ha observat 

aquests darrers anys en els assaigs. 

Als regadius de Lleida, considerant els resul-

tats dels quatre darrers anys d’assaig, han 

destacat les varietats PR31N28, DKC6667YG, 

DKC6451YG, GUADIANA, DKC6666, PR32W86, 

PR33Y74, HELEN Bt, ANTISS, LG 37.11YG, 

PR32T16, BELES SUR i ELEONORA, que formen 

el grup amb rendiments més elevats. Les varie-

PR33Y72, PR33Y74 i 

GUADIANA mostren un bon 

comportament productiu i 

un contingut en humitat del 

gra relativament baix.

Foto 6. El cultiu de blat de moro per a gra en 2a collita sol implicar la seva sembra immediata després de la recol·lecció del cultiu 
anterior. En aquests casos, la sembra directa resulta molt útil.
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida.

Figura 15. Nombre de grans per panotxa i pes de 1.000 grans de les varietats de blat de moro assajades al litoral de Girona i als 
regadius de Lleida, les campanyes 2010, 2011 i 2012.
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tats MG DKC6667 YG, HELEN Bt i BELES SUR 

han presentat produccions que no han diferit sig-

nificativament de les seves respectives isogèni-

ques convencionals DKC6666, HELEN i SANCIA, 

malgrat que aquestes dues darreres no estan 

en el grup més productiu. L’anàlisi dels resultats 

dels assaigs dels darrers tres anys ha mostrat 

com a varietats més productives a DKC6451YG, 

PR33Y72, PR31N28, DKC6667YG, LG 36.27, 

GUADIANA, DKC6666, NOAH i VIVANI YG. 

D’aquestes, les dues primeres han superat sig-

nificativament el testimoni ELEONORA. 

Tot i que en general s’observa un comporta-

ment similar de les varietats en les dues zones 

d’estudi (regadius de Lleida i litoral de Girona), 

Taula 1. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 700.

Una data de floració precoç 

i una baixa humitat del gra 

caracteritzen el cicle curt de 

PR33W82.

VARIETATS EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

PRECOCITAT 
DE FLORACIÓ 

FEMENINA
HUMITAT

CARACTERÍSTIQUES
 DE LA PLANTA

STAY-GREEN

COMPONENTS DEL RENDIMENT

ALTURA
TOTAL

INSERCIÓ
PANOTXA

FILES PER
 PANOTXA

GRANS PER 
FILA PES GRA

ANTISS LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Precoç a 
Mitjana Mitjana Baixa a 

Mitjana Baixa Baix a Mitjà Mitjà Mitjà 
a Alt

Mitjà 
a Alt

DKC6451YG MONSANTO Molt precoç a 
Precoç Mitjana Mitjana Baixa Mitjà Mitjà Mitjà Mitjà 

a Alt

DKC6666 MONSANTO Precoç a 
Mitjana

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Mitjà 
a Alt Mitjà

DKC6667YG MONSANTO Molt precoç a 
Precoç

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Mitjà 
a Alt Mitjà

ELEONORA PIONEER 
HI-BRED

Mitjana a 
Tardana

Baixa a 
Mitjana

Mitjana a 
Alta

Mitjana a 
Alta Bo Mitjà a Alt Baix Alt

GUADIANA LIMAGRAIN 
IBÉRICA - LG

Molt precoç a 
Precoç

Baixa a 
Mitjana

Alta a Molt 
alta Alta Bo Mitjà Alt Mitjà 

HELEN LIMAGRAIN 
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a Alta
Alta a Molt 

alta
Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà 

HELEN Bt LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Molt precoç a 
Precoç 

Mitjana 
a Alta

Mitjana a 
Alta Mitjana Bo Mitjà a Alt Mitjà 

a Alt Mitjà

LG 37.11 YG LIMAGRAIN 
IBÉRICA – LG

Molt precoç a 
Precoç

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà 

PR31N28 PIONEER HI-BRED Mitjana Mitjana Alta Mitjana a 
Alta Bo Baix a 

Mitjà Mitjà Mitjà 
a Alt

PR32T16 PIONEER HI-BRED Precoç Baixa a 
Mitjana Mitjana Baixa Bo Mitjà a Alt Alt a 

Molt alt Baix

PR32W86 PIONEER HI-BRED Mitjana Baixa Molt alta Alta a Molt 
alta Mitjà Mitjà Alt Mitjà
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nificativament de les seves respectives isogèni-

ques convencionals DKC6666, HELEN i SANCIA, 

malgrat que aquestes dues darreres no estan 

en el grup més productiu. L’anàlisi dels resultats 

dels assaigs dels darrers tres anys ha mostrat 

com a varietats més productives a DKC6451YG, 

PR33Y72, PR31N28, DKC6667YG, LG 36.27, 

GUADIANA, DKC6666, NOAH i VIVANI YG. 

D’aquestes, les dues primeres han superat sig-

nificativament el testimoni ELEONORA. 

Tot i que en general s’observa un comporta-

ment similar de les varietats en les dues zones 

d’estudi (regadius de Lleida i litoral de Girona), 

Taula 1. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 700.

Una data de floració precoç 

i una baixa humitat del gra 

caracteritzen el cicle curt de 

PR33W82.

VARIETATS EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

PRECOCITAT 
DE FLORACIÓ 

FEMENINA
HUMITAT

CARACTERÍSTIQUES
 DE LA PLANTA

STAY-GREEN

COMPONENTS DEL RENDIMENT

ALTURA
TOTAL

INSERCIÓ
PANOTXA

FILES PER
 PANOTXA

GRANS PER 
FILA PES GRA

ANTISS LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Precoç a 
Mitjana Mitjana Baixa a 

Mitjana Baixa Baix a Mitjà Mitjà Mitjà 
a Alt

Mitjà 
a Alt

DKC6451YG MONSANTO Molt precoç a 
Precoç Mitjana Mitjana Baixa Mitjà Mitjà Mitjà Mitjà 

a Alt

DKC6666 MONSANTO Precoç a 
Mitjana

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Mitjà 
a Alt Mitjà

DKC6667YG MONSANTO Molt precoç a 
Precoç

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Mitjà 
a Alt Mitjà

ELEONORA PIONEER 
HI-BRED

Mitjana a 
Tardana

Baixa a 
Mitjana

Mitjana a 
Alta

Mitjana a 
Alta Bo Mitjà a Alt Baix Alt

GUADIANA LIMAGRAIN 
IBÉRICA - LG

Molt precoç a 
Precoç

Baixa a 
Mitjana

Alta a Molt 
alta Alta Bo Mitjà Alt Mitjà 

HELEN LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA Precoç Mitjana 

a Alta
Alta a Molt 

alta
Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà 

HELEN Bt LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Molt precoç a 
Precoç 

Mitjana 
a Alta

Mitjana a 
Alta Mitjana Bo Mitjà a Alt Mitjà 

a Alt Mitjà

LG 37.11 YG LIMAGRAIN 
IBÉRICA – LG

Molt precoç a 
Precoç

Mitjana 
a Alta Alta Mitjana Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà 

PR31N28 PIONEER HI-BRED Mitjana Mitjana Alta Mitjana a 
Alta Bo Baix a 

Mitjà Mitjà Mitjà 
a Alt

PR32T16 PIONEER HI-BRED Precoç Baixa a 
Mitjana Mitjana Baixa Bo Mitjà a Alt Alt a 

Molt alt Baix

PR32W86 PIONEER HI-BRED Mitjana Baixa Molt alta Alta a Molt 
alta Mitjà Mitjà Alt Mitjà
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hi ha algunes diferències que pot ser interes-

sant tenir en consideració (figura 12). Així, les 

varietats PR33Y72, GUADIANA, PR33Y74 i 

DKC6451YG, entre altres, han mostrat un bon 

potencial productiu a les dues zones avalua-

des durant les tres darreres campanyes. A la 

zona del Litoral de Girona, els híbrids HELEN 

Bt, HELEN i PR32T16 s’han inclòs en el grup 

de varietats més productives; en canvi, no ho 

han estat a la zona dels Regadius de Lleida. 

Tot i que el potencial productiu d’una varietat 

és una de les característiques agronòmiques 

més destacables a l’hora de decidir què sem-

brem, hi ha altres paràmetres molt importants i 

que poden condicionar la rendibilitat del cultiu. 

Així doncs, és important conèixer per exemple, 

la humitat del gra en el moment de la collita. 

Les varietats més interessants són aquelles 

que mostren alhora un elevat potencial pro-

ductiu i una humitat baixa en el moment de la 

recol·lecció. A la figura 13 es pot observar la 

relació entre aquests dos paràmetres de les 

varietats de blat de moro assajades les tres 

darreres campanyes. Destaca el comportament 

dels híbrids PR33Y72, PR33Y74 i GUADIANA, 

entre d’altres, que han mostrat un bon com-

portament productiu i un contingut en humitat 

relativament baix.

Un altre paràmetre important en el moment 

d’escollir una varietat de sembra és la seva al-

tura, tant l’altura total que assoleix la planta com 

l’altura on es produeix la inserció de la panotxa 

principal. Ambdós paràmetres estan molt rela-

cionats amb la resistència al trencament de la 

canya, sobretot en aquelles zones on es pro-

dueixen ventades importants.

A la figura 14 s’observa la classificació de les 

varietats en funció de la seva altura de planta i 

d’inserció de la panotxa, amb els resultats dels 

assaigs realitzats durant les tres darreres cam-

panyes. En general, les varietats més altes són 

també les que presenten una major altura d’in-

serció de la panotxa. Destaca l’elevada altura de 

PR32W86, NOAH i GUADIANA, entre d’altres. 

A la figura 15 es mostren els valors del pes de 

mil grans i el nombre de grans per panotxa de 

les varietats assajades durant les tres darreres 

campanyes. Les varietats poden seguir bàsi-

cament dues estratègies per tal d’obtenir pro-

duccions elevades: presentar un elevat pes del 

gra o bé mostrar un elevat nombre de grans per 

panotxa. En aquest cas, els híbrids ELEONORA, 

PR33Y72, PR31N28, entre d’altres, destaquen 

pel seu elevat pes del gra, mentre que PR32T16 

Taula 2. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 600.

VARIETATS EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

PRECOCITAT 
DE FLORACIÓ 

FEMENINA
HUMITAT

CARACTERÍSTIQUES
 DE LA PLANTA

STAY-GREEN

COMPONENTS DEL RENDIMENT

ALTURA
TOTAL

INSERCIÓ
PANOTXA

FILES PER
 PANOTXA

GRANS PER 
FILA PES GRA

BELES SUR LIMAGRAIN 
IBERICA - LG

Molt precoç a 
precoç Mitjana Mitjana a 

Alta Mitjana Mitjà a Bo Mitjà Alt Mitjà

KORIMBOS K.W.S. Mitjana Molt baixa 
a Baixa Mitjana Mitjana Baix a Mitjà Alt Baix a 

Mitjà
Baix a 
Mitjà

LG 36.27 LIMAGRAIN 
IBERICA - LG Precoç Baixa Molt Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Alt Mitjà

NOAH LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Precoç Baixa Molt Alta Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Alt Baix a 
Mitjà

PR33Y72 PIONEER 
HI-BRED

Precoç a 
Mitjana Baixa Alta Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà a Alt

PR33Y74 PIONEER
HI-BRED Mitjana Baixa Alta Alta Mitjà Mitjà a Alt Mitjà Mitjà a Alt

PR33W82 PIONEER
HI-BRED Molt precoç Baixa Baixa a 

Mitjana
Molt baixa a 

Baixa Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Baix

PR33W86 PIONEER
HI-BRED Molt precoç Baixa Baixa a 

Mitjana
Molt baixa a 

Baixa Mitjà a Alt Mitjà Baix

VIVANI YG SEMILLAS 
CAUSSADE

Molt precoç a 
Precoç

Mitjana a 
Alta Mitjana Mitjana Mitjà a Bo Baix a 

Mitjà Alt Baix
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i NOAH han mostrat els valors més elevats de 

grans per panotxa.

03 Característiques de les varietats 
més destacades

A les taules 1 i 2 es presenten uns resums de les 

característiques de les varietats més destacades 

de cicle 700 i 600, respectivament.

La varietat PR33W82 és una de les de cicle més 

curt, ja que ha presentat simultàniament una 

data de floració molt precoç i humitat a collita 

baixa. Les varietats VIVANI YG i BELES SUR, 

també de cicle 600, han presentat una data 

de floració bastant precoç, però proporcional-

ment una humitat a collita bastant més alta. Al 

contrari, la varietat de cicle 700, PR32W86, ha 

presentat una data de floració bastant tardana, 

però una humitat a collita bastant baixa.

Els híbrids més baixos han estat PR33W82, 

ANTISS, DKC6451YG i PR32T16. 

La capacitat de mantenir-se la planta verda des-

prés de la maduresa fisiològica es coneix com a 

‘stay-green’. Normalment, es considera un ca-

ràcter positiu, que està relacionat amb el cicle, 

però també amb la sanitat de la planta. Les va-

rietats de cicle 700 que han mostrat més verdor 

a maduresa han estat ELEONORA, GUADIANA, 

HELEN Bt, LG 37.11YG, PR31N28 i PR32T16. 

La varietat KORIMBOS és la que ha mostrat un 

nombre més elevat de files per panotxa, mentre 

que PR31N28 i VIVANI YG els més baixos. La 

varietat que ha mostrat un major nombre de 

grans per filera ha estat PR32T16.  

04 Autors

Foto 7. La forta  pedregada enregistrada en les zones de producció properes a Mollerussa (el Pla d’Urgell) el mes de juliol, va destruir bona part dels camps de blat de moro afectats.
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida

Capellades Pericas, Gemma
IRTA Mas Badia.
gemma.capellades@irta.cat

López Querol, Antoni
IRTA, Lleida.
antoni.lopez@irta.cat

Serra Gironella, Joan
IRTA, Mas Badia.
joan.serra@irta.cat

Betbesé Lucas, Josep Anton
IRTA, Lleida.
josepanton.betbese@irta.cat

DT60.indd   15 02/12/13   11:17



269DOSSIERN60

DOSSIERTÈCNIC

14

hi ha algunes diferències que pot ser interes-
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varietats PR33Y72, GUADIANA, PR33Y74 i 

DKC6451YG, entre altres, han mostrat un bon 

potencial productiu a les dues zones avalua-

des durant les tres darreres campanyes. A la 

zona del Litoral de Girona, els híbrids HELEN 

Bt, HELEN i PR32T16 s’han inclòs en el grup 

de varietats més productives; en canvi, no ho 

han estat a la zona dels Regadius de Lleida. 

Tot i que el potencial productiu d’una varietat 

és una de les característiques agronòmiques 

més destacables a l’hora de decidir què sem-

brem, hi ha altres paràmetres molt importants i 

que poden condicionar la rendibilitat del cultiu. 

Així doncs, és important conèixer per exemple, 

la humitat del gra en el moment de la collita. 

Les varietats més interessants són aquelles 

que mostren alhora un elevat potencial pro-

ductiu i una humitat baixa en el moment de la 

recol·lecció. A la figura 13 es pot observar la 

relació entre aquests dos paràmetres de les 

varietats de blat de moro assajades les tres 

darreres campanyes. Destaca el comportament 

dels híbrids PR33Y72, PR33Y74 i GUADIANA, 

entre d’altres, que han mostrat un bon com-

portament productiu i un contingut en humitat 

relativament baix.

Un altre paràmetre important en el moment 

d’escollir una varietat de sembra és la seva al-

tura, tant l’altura total que assoleix la planta com 

l’altura on es produeix la inserció de la panotxa 

principal. Ambdós paràmetres estan molt rela-

cionats amb la resistència al trencament de la 

canya, sobretot en aquelles zones on es pro-

dueixen ventades importants.

A la figura 14 s’observa la classificació de les 

varietats en funció de la seva altura de planta i 

d’inserció de la panotxa, amb els resultats dels 

assaigs realitzats durant les tres darreres cam-

panyes. En general, les varietats més altes són 

també les que presenten una major altura d’in-

serció de la panotxa. Destaca l’elevada altura de 

PR32W86, NOAH i GUADIANA, entre d’altres. 

A la figura 15 es mostren els valors del pes de 

mil grans i el nombre de grans per panotxa de 

les varietats assajades durant les tres darreres 

campanyes. Les varietats poden seguir bàsi-

cament dues estratègies per tal d’obtenir pro-

duccions elevades: presentar un elevat pes del 

gra o bé mostrar un elevat nombre de grans per 

panotxa. En aquest cas, els híbrids ELEONORA, 

PR33Y72, PR31N28, entre d’altres, destaquen 

pel seu elevat pes del gra, mentre que PR32T16 

Taula 2. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 600.

VARIETATS EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

PRECOCITAT 
DE FLORACIÓ 

FEMENINA
HUMITAT

CARACTERÍSTIQUES
 DE LA PLANTA

STAY-GREEN

COMPONENTS DEL RENDIMENT

ALTURA
TOTAL

INSERCIÓ
PANOTXA

FILES PER
 PANOTXA

GRANS PER 
FILA PES GRA

BELES SUR LIMAGRAIN 
IBERICA - LG

Molt precoç a 
precoç Mitjana Mitjana a 

Alta Mitjana Mitjà a Bo Mitjà Alt Mitjà

KORIMBOS K.W.S. Mitjana Molt baixa 
a Baixa Mitjana Mitjana Baix a Mitjà Alt Baix a 

Mitjà
Baix a 
Mitjà

LG 36.27 LIMAGRAIN 
IBERICA - LG Precoç Baixa Molt Alta Mitjana a 

Alta Mitjà a Bo Mitjà Alt Mitjà

NOAH LIMAGRAIN 
IBÉRICA ADVANTA

Precoç Baixa Molt Alta Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Alt Baix a 
Mitjà

PR33Y72 PIONEER 
HI-BRED

Precoç a 
Mitjana Baixa Alta Alta Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Mitjà a Alt

PR33Y74 PIONEER
HI-BRED Mitjana Baixa Alta Alta Mitjà Mitjà a Alt Mitjà Mitjà a Alt

PR33W82 PIONEER
HI-BRED Molt precoç Baixa Baixa a 

Mitjana
Molt baixa a 

Baixa Mitjà a Bo Mitjà a Alt Mitjà Baix

PR33W86 PIONEER
HI-BRED Molt precoç Baixa Baixa a 

Mitjana
Molt baixa a 

Baixa Mitjà a Alt Mitjà Baix

VIVANI YG SEMILLAS 
CAUSSADE

Molt precoç a 
Precoç

Mitjana a 
Alta Mitjana Mitjana Mitjà a Bo Baix a 

Mitjà Alt Baix
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i NOAH han mostrat els valors més elevats de 

grans per panotxa.

03 Característiques de les varietats 
més destacades

A les taules 1 i 2 es presenten uns resums de les 

característiques de les varietats més destacades 

de cicle 700 i 600, respectivament.

La varietat PR33W82 és una de les de cicle més 

curt, ja que ha presentat simultàniament una 

data de floració molt precoç i humitat a collita 

baixa. Les varietats VIVANI YG i BELES SUR, 

també de cicle 600, han presentat una data 

de floració bastant precoç, però proporcional-

ment una humitat a collita bastant més alta. Al 

contrari, la varietat de cicle 700, PR32W86, ha 

presentat una data de floració bastant tardana, 

però una humitat a collita bastant baixa.

Els híbrids més baixos han estat PR33W82, 

ANTISS, DKC6451YG i PR32T16. 

La capacitat de mantenir-se la planta verda des-

prés de la maduresa fisiològica es coneix com a 

‘stay-green’. Normalment, es considera un ca-

ràcter positiu, que està relacionat amb el cicle, 

però també amb la sanitat de la planta. Les va-

rietats de cicle 700 que han mostrat més verdor 

a maduresa han estat ELEONORA, GUADIANA, 

HELEN Bt, LG 37.11YG, PR31N28 i PR32T16. 

La varietat KORIMBOS és la que ha mostrat un 

nombre més elevat de files per panotxa, mentre 

que PR31N28 i VIVANI YG els més baixos. La 

varietat que ha mostrat un major nombre de 

grans per filera ha estat PR32T16.  

04 Autors

Foto 7. La forta  pedregada enregistrada en les zones de producció properes a Mollerussa (el Pla d’Urgell) el mes de juliol, va destruir bona part dels camps de blat de moro afectats.
Autor: A. López Querol. IRTA Lleida

Capellades Pericas, Gemma
IRTA Mas Badia.
gemma.capellades@irta.cat

López Querol, Antoni
IRTA, Lleida.
antoni.lopez@irta.cat

Serra Gironella, Joan
IRTA, Mas Badia.
joan.serra@irta.cat

Betbesé Lucas, Josep Anton
IRTA, Lleida.
josepanton.betbese@irta.cat
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01 Introducció

La important incidència del virus del nanisme 

rugós (MRDV) durant la campanya de panís 

2012 en algunes zones productores de Lleida 

i les pèrdues de producció que ha provocat, 

han fet que les virosis que afecten els conreus 

de panís a Catalunya hagin pres protagonis-

me durant la campanya i que aquest problema 

fitopatològic estigui molt present a l’hora de 

pensar en la nova sembra, sobretot a les zones 

afectades el 2012.

La vall de l’Ebre ha estat tradicionalment la zona 

productora d’Espanya on aquest problema és 

més important i pot causar més danys al cultiu. 

Des de fa aproximadament 15 anys, algunes 

zones de regadiu de la província d’Osca, rela-

tivament properes a Lleida, venen patint greus 

problemes de virosi en la producció de panís, 

amb importants disminucions de la producció. El 

virus del nanisme rugós o Maize rough dwarf virus 

(MRDV) ha estat el més freqüent i alhora el més 

greu en aquella zona productora, on ha acabat 

convertint-se en endèmic (vegeu figures  1 i 2).

INCIDèNCIA DE LES VIROSIS 
EN LA PRODUCCIÓ DE PANíS GRA A CATALUNyA

Foto 1. Planta de panís infectada pel virus MDMV. S’observa el típic mosaic amb decoloració 
groguenca estriada del parènquima foliar. Foto: A. López Querol.

Foto 2. Planta de panís infectada pel virus MRDV. El característic escurçament dels entrenusos és 
el símptoma més clar que mostren les plantes infectades. Foto: M.A. Achón.

La Vall de l’Ebre ha estat 

tradicionalment la zona 

productora d’Espanya on 

les virosis del panís són més 

importants i poden causar 

més danys al cultiu.

DT60.indd   16 02/12/13   11:17

270

CONREU DE PANÍS PER A GRA

DOSSIERN60 17

Fins ara a Catalunya no hi havia hagut greus 

problemes amb aquest virus, però la important 

freqüència i nivell d’infeccions sofertes en aques-

ta passada campanya 2012 en les esmentades 

zones fan preveure un increment de la seva pre-

sència en el futur.

Els problemes de virosis més freqüents en les 

zones productores de panís a casa nostra han 

estat els provocats pel virus del mosaic o Mai-

ze dwarf mosaic virus (MDMV). Ja fa uns 30 

anys, aquest virus va començar a fer disminuir 

ostensiblement les produccions dels camps de 

panís situats aproximadament en el triangle for-

mat entre les poblacions de Lleida, Balaguer i 

Mollerussa, fins al punt que, en moltes finques 

tradicionalment productores, es va haver de dei-

xar de conrear-lo. Les millores en resistència i/o 

tolerància a aquest patogen introduïdes per la 

millora vegetal en els nous híbrids, juntament 

amb l’adopció de pràctiques agrícoles  profi-

làctiques, han fet que actualment l’MDMV no 

causi danys importants en els cultius de panís 

de la zona, tot i ser-hi present. En l’actualitat, 

les varietats amb possibilitats de ser conreades 

comercialment a tota la vall de l’Ebre no poden 

ser susceptibles a MDMV.

A la resta de zones productores catalanes i, 

sobretot a les comarques litorals de Girona, 

aquests dos tipus de virus esmentats no han 

estat fins ara un problema important per a la 

producció, tot i que també hi són presents. La 

zona interior de Girona, amb sembres de panís 

més tardanes, ha tingut en alguna campanya 

problemes quelcom més significatius, però 

sense arribar a ser determinants en descensos 

productius destacables per aquest motiu.

02 Les virosis en panís més fre-
qüents a casa nostra

Les afectacions per virus en panís poden provo-

car malalties i pèrdues importants en el cul-

tiu. De virosis que hi podem trobar arreu, n’hi ha 

moltes però, com hem dit, només algunes són 

importants a Catalunya, i aquestes són les pro-

vocades pel que anomenem MDMV, el MRDV 

i també més recentment l’SCMV. El problema 

més important que hem tingut durant la darrera 

campanya del 2012 és d’MRDV.

Per tal de poder infectar una planta sana, els 

virus necessiten d’una via de transmissió, 

mitjançant el contacte amb les mans, les eines 

o, amb molta més freqüència, per agents trans-

missors que solen ser insectes vectors.

02.01 L’MDMV o virus del nanisme i mosaic 

del panís

El nom d’MDMV ve del terme Maize dwarf mo-

saic virus, i és també una de les virosis més 

importants i difoses a tot el món.

Els símptomes són un mosaic al llarg dels 
nervis de les fulles del panís, d’aspecte rat-

llat, amb zones més clares que unes altres i un 

efecte de decoloració a bandes o ratlles. Quan 

la infecció de la planta és important i aquesta 

és jove, les panotxes produïdes acaben sent 

petites, poc granades i fàcilment es podreixen 

per fongs.

El virus és transmès per diverses espècies de 

pugons, sobretot per les espècies Rhopalo-

siphum maidis Fitch, Rhopalosiphum padi (L.) 

Els problemes de virosis més 

freqüents fins ara en les zones 

productores catalanes han 

estat els provocats pel virus 

del mosaic o Maize dwarf 
mosaic virus (MDMV).

Les afectacions per virus 

en panís poden provocar 

malalties i pèrdues importants 

en el cultiu.

Figura 1. Distribució geogràfica de les zones de la Vall de l’Ebre amb problemes per MDMV. Figura 2. Distribució geogràfica de les zones de la Vall de l’Ebre amb problemes per MRDV.

Zones amb incidència de MDMV

Zones amb alta incidència de MDMV 

Zones amb incidència baixa de MRDV 

Zones amb incidència mitjana de MRDV 

Zones amb incidència alta de MRDV 
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01 Introducció
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i les pèrdues de producció que ha provocat, 

han fet que les virosis que afecten els conreus 

de panís a Catalunya hagin pres protagonis-

me durant la campanya i que aquest problema 

fitopatològic estigui molt present a l’hora de 

pensar en la nova sembra, sobretot a les zones 

afectades el 2012.

La vall de l’Ebre ha estat tradicionalment la zona 

productora d’Espanya on aquest problema és 

més important i pot causar més danys al cultiu. 

Des de fa aproximadament 15 anys, algunes 

zones de regadiu de la província d’Osca, rela-

tivament properes a Lleida, venen patint greus 

problemes de virosi en la producció de panís, 

amb importants disminucions de la producció. El 

virus del nanisme rugós o Maize rough dwarf virus 

(MRDV) ha estat el més freqüent i alhora el més 

greu en aquella zona productora, on ha acabat 

convertint-se en endèmic (vegeu figures  1 i 2).

INCIDèNCIA DE LES VIROSIS 
EN LA PRODUCCIÓ DE PANíS GRA A CATALUNyA

Foto 1. Planta de panís infectada pel virus MDMV. S’observa el típic mosaic amb decoloració 
groguenca estriada del parènquima foliar. Foto: A. López Querol.

Foto 2. Planta de panís infectada pel virus MRDV. El característic escurçament dels entrenusos és 
el símptoma més clar que mostren les plantes infectades. Foto: M.A. Achón.

La Vall de l’Ebre ha estat 

tradicionalment la zona 

productora d’Espanya on 

les virosis del panís són més 

importants i poden causar 

més danys al cultiu.
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Fins ara a Catalunya no hi havia hagut greus 

problemes amb aquest virus, però la important 

freqüència i nivell d’infeccions sofertes en aques-

ta passada campanya 2012 en les esmentades 

zones fan preveure un increment de la seva pre-

sència en el futur.

Els problemes de virosis més freqüents en les 

zones productores de panís a casa nostra han 

estat els provocats pel virus del mosaic o Mai-

ze dwarf mosaic virus (MDMV). Ja fa uns 30 

anys, aquest virus va començar a fer disminuir 

ostensiblement les produccions dels camps de 

panís situats aproximadament en el triangle for-

mat entre les poblacions de Lleida, Balaguer i 

Mollerussa, fins al punt que, en moltes finques 

tradicionalment productores, es va haver de dei-

xar de conrear-lo. Les millores en resistència i/o 

tolerància a aquest patogen introduïdes per la 

millora vegetal en els nous híbrids, juntament 

amb l’adopció de pràctiques agrícoles  profi-

làctiques, han fet que actualment l’MDMV no 

causi danys importants en els cultius de panís 

de la zona, tot i ser-hi present. En l’actualitat, 

les varietats amb possibilitats de ser conreades 

comercialment a tota la vall de l’Ebre no poden 

ser susceptibles a MDMV.

A la resta de zones productores catalanes i, 

sobretot a les comarques litorals de Girona, 

aquests dos tipus de virus esmentats no han 

estat fins ara un problema important per a la 

producció, tot i que també hi són presents. La 

zona interior de Girona, amb sembres de panís 

més tardanes, ha tingut en alguna campanya 

problemes quelcom més significatius, però 

sense arribar a ser determinants en descensos 

productius destacables per aquest motiu.

02 Les virosis en panís més fre-
qüents a casa nostra

Les afectacions per virus en panís poden provo-

car malalties i pèrdues importants en el cul-

tiu. De virosis que hi podem trobar arreu, n’hi ha 

moltes però, com hem dit, només algunes són 

importants a Catalunya, i aquestes són les pro-

vocades pel que anomenem MDMV, el MRDV 

i també més recentment l’SCMV. El problema 

més important que hem tingut durant la darrera 

campanya del 2012 és d’MRDV.

Per tal de poder infectar una planta sana, els 

virus necessiten d’una via de transmissió, 

mitjançant el contacte amb les mans, les eines 

o, amb molta més freqüència, per agents trans-

missors que solen ser insectes vectors.

02.01 L’MDMV o virus del nanisme i mosaic 

del panís

El nom d’MDMV ve del terme Maize dwarf mo-

saic virus, i és també una de les virosis més 

importants i difoses a tot el món.

Els símptomes són un mosaic al llarg dels 
nervis de les fulles del panís, d’aspecte rat-

llat, amb zones més clares que unes altres i un 

efecte de decoloració a bandes o ratlles. Quan 

la infecció de la planta és important i aquesta 

és jove, les panotxes produïdes acaben sent 

petites, poc granades i fàcilment es podreixen 

per fongs.

El virus és transmès per diverses espècies de 

pugons, sobretot per les espècies Rhopalo-

siphum maidis Fitch, Rhopalosiphum padi (L.) 

Els problemes de virosis més 

freqüents fins ara en les zones 

productores catalanes han 

estat els provocats pel virus 

del mosaic o Maize dwarf 
mosaic virus (MDMV).

Les afectacions per virus 

en panís poden provocar 

malalties i pèrdues importants 

en el cultiu.

Figura 1. Distribució geogràfica de les zones de la Vall de l’Ebre amb problemes per MDMV. Figura 2. Distribució geogràfica de les zones de la Vall de l’Ebre amb problemes per MRDV.

Zones amb incidència de MDMV

Zones amb alta incidència de MDMV 

Zones amb incidència baixa de MRDV 

Zones amb incidència mitjana de MRDV 

Zones amb incidència alta de MRDV 
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i Szichaphis graminum (Rodani). L’insecte, un 

cop ha succionat la saba d’una planta malal-

ta per la virosi, pot passar el virus succionat 

picant i alimentant-se d’una altra planta, i així 

successivament.

L'MDMV és un paràsit que no sap viure sinó 

és infectant una planta. La forma de sobreviure 

quan no hi ha el cultiu instal·lat és buscant plan-

tes hoste compatibles, normalment gramínies 

com la canyota (Sorghum halepense), la panis-

sola o pota de gall (Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv), l’escaiola (Phalaris arundinacea L.), 

l’aferradís o herba del lladre (Setaria verticillata 

(L.) P. Beauv.) o el fenàs o mill bord (Panicum 

spp.).

02.02  L’MRDV o virus del nanisme rugós 

del panís

El nom d’MRDV li ve de Maize rough dwarf vi-

rus, i és una virosi menys coneguda i difosa 

que l’anterior. Es distribueix principalment per 

tota l’Europa mediterrània, l’Argentina, Corea 

del Sud, Israel i la Xina. A Espanya s’ha trobat 

a totes les zones productores de panís.

Els símptomes en panís són d’un nanisme se·
ver si la infecció es produeix quan la planta és 

encara molt jove, a la formació de les primeres 

fulles. En aquests casos no se sol produir pa-

notxa o bé aquesta és molt petita i poc granada. 

Quan la infecció es produeix en estadis més 

avançats del cultiu, els símptomes no són tan 

severs i la planta produeix gra, però es nota 

una davallada del rendiment de la parcel·la in-

fectada, que sol oscil·lar entre el 20 i el 80%. 

Les plantes severament infectades presenten a 

les fulles unes petites tumoracions, anomena-

des ‘enacions’, al revers de les fulles i de tacte 

rugós. En tots els casos, les plantes infectades 

presenten un característic escurçament dels 
entrenusos.

En el cas de l’MRDV, l’únic vector conegut a 

Espanya i Europa és un insecte xuclador de 

saba anomenat Laodelphax striatellus (Fallen). 

Aquest insecte transmet el virus de forma molt 

eficient i un cop s’hagi alimentat d’una planta 

infectada anirà transmetent el virus a la resta 

fins a morir. 

Els hostes naturals més coneguts i també més 

afectats són el panís, l’ordi, la civada, la forca-

della (Digitaria sanguinalis (L.) Scop), la panis-

sola o pota de gall (Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv.) i l’aferradís o herba del lladre (Setaria 

verticillata (L.) P. Beauv.).

02.03 L’SCMV o virus del mosaic de la ca-

nya de sucre

L’SCMV és un virus també molt distribuït per tot 

el món. El seu nom li ve de Sugarcane mosaic 

virus perquè es va identificar inicialment a la ca-

nya de sucre i després es va veure com també 

podia afectar altres espècies vegetals, sobretot 

de la família de les gramínies. 

Els símptomes són mosaics similars als des-

crits en el cas de l’MDMV. El mosaic es mani-

festa més en forma de bandes cloròtiques a 

les plantes joves i en aspecte de coloracions 

vermelloses a les plantes adultes. En funció de 

l’etapa de desenvolupament del cultiu podria 

aparèixer un grau elevat de nanisme i una major 

esterilitat de les panotxes que sovint acabaran 

també deformades.

El virus és transmès per diverses espècies de 

pugons, essent les espècies transmissores 

més eficients Metopophium dirhodum (Walker), 

Szichaphis graminum (Rodani) i Sitobion ave-

nae (Fabricius). També poden ser transmissors 

Rophalosiphum maidis Fitch. i Rophalosiphum 

padi L. Així mateix es pot transmetre per la llavor, 

però les taxes de transmissió són molt baixes i 

no serien responsables d’epidèmies anuals en 

una àrea determinada. Tan sols explicarien la 

seva introducció a partir de nivells molt baixos 

de malaltia.

L’SCMV se sol trobar associat amb altres virus 

semblants a ell com l’MDMV (ja citat abans),       

l’SrMV (Sorghum mosaic virus) i el JGMV (John-

songrass mosaic virus), per la qual cosa tam-

bé els podem trobar a la mateixa planta. Totes 

aquestes variants del virus produeixen símpto-

mes similars. En l’anàlisi de mostres de plantes 

infectades de la zona productora de Lleida, 

s’han trobat sovint associats l’SCMV i l’MDMV 

en les mateixes mostres.

03 Qüestions que hem de conèixer

03.01 Com es produeixen les infeccions 

del panís per virosis i com es propaga la 

malaltia?

Els diferents tipus de virus que poden afectar el 

panís en les nostres condicions de cultiu neces-

siten plantes vives per parasitar i viure d’elles. És 

llavors quan es diu que la planta està infectada.

Si bé és possible la infecció de la planta per 

algun altre mitjà, la immensa majoria d’infeccions 

Les plantes infectades 

per MRDV presenten un 

característic escurçament 

dels entrenusos.

Foto 3. Planta de panís infectada per MRDV. A més de 
quedar nanes i amb un marcat escurçament dels seus 
entrenusos, la planta produeix panotxes molt petites i amb 
molt pocs grans que es tradueixen en notables pèrdues de 
producció. Foto: A. López Querol.
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en les nostres zones productores es produeixen 

per picades d’insectes portadors del virus 

(vectors). En el cas d’MDMV i SCMV, els princi-

pals insectes transmissors són diverses espè-

cies de pugons (vegeu apartat 02.01.) habituals 

en altres cultius tradicionals d’aquestes zones. 

Fora del cicle normal de conreu, quan no hi 

ha plantes de panís vives, aquests virus viuen 

i es reprodueixen en plantes hostes existents 

en la pròpia parcel·la, en les veïnes o en els 

marges. En el cas de l’MDMV, el virus sobreviu 

en algunes gramínies d’estiu, principalment en 

la canyota o milloca (Sorghum halepense). És 

la succió de saba dels pugons sobre aquestes 

males herbes la que introdueix el virus en els 

pugons i quan aquests passen a alimentar-se 

de les plantes de panís, transmeten el pato-

gen, infectant-les. És per aquest motiu que les 

primeres zones de la parcel·la on es mostren 

els símptomes de plantes infectades solen ser 

les del seu perímetre, ja que són les primeres 

plantes a on arriben els pugons. 

En el cas de l’MRDV, el circuit és similar, però 

amb actors diferents. En aquest cas, tan sols 
sembla haver un insecte conegut fins ara 

que fa de vector o transmissor de la ma·
laltia. Es tracta d’un insecte fulgòrid anomenat 

vulgarment mosquit del panís (Laodelphax stri-

atellus) (vegeu apartat 02.02). Aquest insecte 

adquireix aquest virus de les plantes hostes i 

infecta les plantes de panís en picar les seves 

fulles per a alimentar-se. En aquest cas, la pro-

pagació de la infecció és més ràpida a causa de 

la major mobilitat d’aquest insecte. Les plantes 

hoste on el virus viu mentre no hi ha panís al 

camp són, en aquest cas, algunes males herbes 

d’estiu, però sobretot gramínies com ara ordi, 
blat o civada existents als marges de les 
parcel·les o com a renadiu del cultiu an·
terior. Aquest és un dels motius pels quals les 

sembres de segona collita tenen habitualment 

més probabilitats d’infecció si el cultiu anterior 

ha estat ordi o blat i no s’ha enterrat molt bé el 

rostoll abans de sembrar el panís, per tal d’evitar 

la presència de renadiu.

És important tenir present que els virus necessi-

ten viure en plantes vives. Per tant, encara que 

una parcel·la hagi estat infectada un any, el virus 

no queda present en els canyots del rostoll ni en 

fulles, ja que aquestes parts de la planta ja estan 

seques i els seus teixits morts. Així doncs, el fet 

La immensa majoria 

d’infeccions en les nostres 

zones productores es 

produeixen per picades 

d’insectes portadors del virus 

(vectors).

En el cas del MRDV, tan sols 

sembla haver un insecte 

conegut fins ara que fa de 

vector o transmissor de la 

malaltia. Es tracta de l’insecte 

anomenat vulgarment 

“mosquit del panís”  

(Laodelphax striatellus).

Foto 4. Varietat molt susceptible a MRDV (2 rengs centrals). Gairebé el 100% de les plantes han estat infectades i mostren un marcat nanisme respecte a les varietats veïnes (2 rengs sembrats/vari-
etat). En zones amb risc d’atac de MRDV és molt important la sembra de varietats tolerants o que mostrin una menor susceptibilitat al virus. Foto: A. López Querol.
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i Szichaphis graminum (Rodani). L’insecte, un 

cop ha succionat la saba d’una planta malal-

ta per la virosi, pot passar el virus succionat 

picant i alimentant-se d’una altra planta, i així 

successivament.

L'MDMV és un paràsit que no sap viure sinó 

és infectant una planta. La forma de sobreviure 

quan no hi ha el cultiu instal·lat és buscant plan-

tes hoste compatibles, normalment gramínies 

com la canyota (Sorghum halepense), la panis-

sola o pota de gall (Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv), l’escaiola (Phalaris arundinacea L.), 

l’aferradís o herba del lladre (Setaria verticillata 

(L.) P. Beauv.) o el fenàs o mill bord (Panicum 

spp.).

02.02  L’MRDV o virus del nanisme rugós 

del panís

El nom d’MRDV li ve de Maize rough dwarf vi-

rus, i és una virosi menys coneguda i difosa 

que l’anterior. Es distribueix principalment per 

tota l’Europa mediterrània, l’Argentina, Corea 

del Sud, Israel i la Xina. A Espanya s’ha trobat 

a totes les zones productores de panís.

Els símptomes en panís són d’un nanisme se·
ver si la infecció es produeix quan la planta és 

encara molt jove, a la formació de les primeres 

fulles. En aquests casos no se sol produir pa-

notxa o bé aquesta és molt petita i poc granada. 

Quan la infecció es produeix en estadis més 

avançats del cultiu, els símptomes no són tan 

severs i la planta produeix gra, però es nota 

una davallada del rendiment de la parcel·la in-

fectada, que sol oscil·lar entre el 20 i el 80%. 

Les plantes severament infectades presenten a 

les fulles unes petites tumoracions, anomena-

des ‘enacions’, al revers de les fulles i de tacte 

rugós. En tots els casos, les plantes infectades 

presenten un característic escurçament dels 
entrenusos.

En el cas de l’MRDV, l’únic vector conegut a 

Espanya i Europa és un insecte xuclador de 

saba anomenat Laodelphax striatellus (Fallen). 

Aquest insecte transmet el virus de forma molt 

eficient i un cop s’hagi alimentat d’una planta 

infectada anirà transmetent el virus a la resta 

fins a morir. 

Els hostes naturals més coneguts i també més 

afectats són el panís, l’ordi, la civada, la forca-

della (Digitaria sanguinalis (L.) Scop), la panis-

sola o pota de gall (Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv.) i l’aferradís o herba del lladre (Setaria 

verticillata (L.) P. Beauv.).

02.03 L’SCMV o virus del mosaic de la ca-

nya de sucre

L’SCMV és un virus també molt distribuït per tot 

el món. El seu nom li ve de Sugarcane mosaic 

virus perquè es va identificar inicialment a la ca-

nya de sucre i després es va veure com també 

podia afectar altres espècies vegetals, sobretot 

de la família de les gramínies. 

Els símptomes són mosaics similars als des-

crits en el cas de l’MDMV. El mosaic es mani-

festa més en forma de bandes cloròtiques a 

les plantes joves i en aspecte de coloracions 

vermelloses a les plantes adultes. En funció de 

l’etapa de desenvolupament del cultiu podria 

aparèixer un grau elevat de nanisme i una major 

esterilitat de les panotxes que sovint acabaran 

també deformades.

El virus és transmès per diverses espècies de 

pugons, essent les espècies transmissores 

més eficients Metopophium dirhodum (Walker), 

Szichaphis graminum (Rodani) i Sitobion ave-

nae (Fabricius). També poden ser transmissors 

Rophalosiphum maidis Fitch. i Rophalosiphum 

padi L. Així mateix es pot transmetre per la llavor, 

però les taxes de transmissió són molt baixes i 

no serien responsables d’epidèmies anuals en 

una àrea determinada. Tan sols explicarien la 

seva introducció a partir de nivells molt baixos 

de malaltia.

L’SCMV se sol trobar associat amb altres virus 

semblants a ell com l’MDMV (ja citat abans),       

l’SrMV (Sorghum mosaic virus) i el JGMV (John-

songrass mosaic virus), per la qual cosa tam-

bé els podem trobar a la mateixa planta. Totes 

aquestes variants del virus produeixen símpto-

mes similars. En l’anàlisi de mostres de plantes 

infectades de la zona productora de Lleida, 

s’han trobat sovint associats l’SCMV i l’MDMV 

en les mateixes mostres.

03 Qüestions que hem de conèixer

03.01 Com es produeixen les infeccions 

del panís per virosis i com es propaga la 

malaltia?

Els diferents tipus de virus que poden afectar el 

panís en les nostres condicions de cultiu neces-

siten plantes vives per parasitar i viure d’elles. És 

llavors quan es diu que la planta està infectada.

Si bé és possible la infecció de la planta per 

algun altre mitjà, la immensa majoria d’infeccions 

Les plantes infectades 

per MRDV presenten un 

característic escurçament 

dels entrenusos.

Foto 3. Planta de panís infectada per MRDV. A més de 
quedar nanes i amb un marcat escurçament dels seus 
entrenusos, la planta produeix panotxes molt petites i amb 
molt pocs grans que es tradueixen en notables pèrdues de 
producció. Foto: A. López Querol.
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en les nostres zones productores es produeixen 

per picades d’insectes portadors del virus 

(vectors). En el cas d’MDMV i SCMV, els princi-

pals insectes transmissors són diverses espè-

cies de pugons (vegeu apartat 02.01.) habituals 

en altres cultius tradicionals d’aquestes zones. 

Fora del cicle normal de conreu, quan no hi 

ha plantes de panís vives, aquests virus viuen 

i es reprodueixen en plantes hostes existents 

en la pròpia parcel·la, en les veïnes o en els 

marges. En el cas de l’MDMV, el virus sobreviu 

en algunes gramínies d’estiu, principalment en 

la canyota o milloca (Sorghum halepense). És 

la succió de saba dels pugons sobre aquestes 

males herbes la que introdueix el virus en els 

pugons i quan aquests passen a alimentar-se 

de les plantes de panís, transmeten el pato-

gen, infectant-les. És per aquest motiu que les 

primeres zones de la parcel·la on es mostren 

els símptomes de plantes infectades solen ser 

les del seu perímetre, ja que són les primeres 

plantes a on arriben els pugons. 

En el cas de l’MRDV, el circuit és similar, però 

amb actors diferents. En aquest cas, tan sols 
sembla haver un insecte conegut fins ara 

que fa de vector o transmissor de la ma·
laltia. Es tracta d’un insecte fulgòrid anomenat 

vulgarment mosquit del panís (Laodelphax stri-

atellus) (vegeu apartat 02.02). Aquest insecte 

adquireix aquest virus de les plantes hostes i 

infecta les plantes de panís en picar les seves 

fulles per a alimentar-se. En aquest cas, la pro-

pagació de la infecció és més ràpida a causa de 

la major mobilitat d’aquest insecte. Les plantes 

hoste on el virus viu mentre no hi ha panís al 

camp són, en aquest cas, algunes males herbes 

d’estiu, però sobretot gramínies com ara ordi, 
blat o civada existents als marges de les 
parcel·les o com a renadiu del cultiu an·
terior. Aquest és un dels motius pels quals les 

sembres de segona collita tenen habitualment 

més probabilitats d’infecció si el cultiu anterior 

ha estat ordi o blat i no s’ha enterrat molt bé el 

rostoll abans de sembrar el panís, per tal d’evitar 

la presència de renadiu.

És important tenir present que els virus necessi-

ten viure en plantes vives. Per tant, encara que 

una parcel·la hagi estat infectada un any, el virus 

no queda present en els canyots del rostoll ni en 

fulles, ja que aquestes parts de la planta ja estan 

seques i els seus teixits morts. Així doncs, el fet 

La immensa majoria 

d’infeccions en les nostres 

zones productores es 

produeixen per picades 

d’insectes portadors del virus 

(vectors).

En el cas del MRDV, tan sols 

sembla haver un insecte 

conegut fins ara que fa de 

vector o transmissor de la 

malaltia. Es tracta de l’insecte 

anomenat vulgarment 

“mosquit del panís”  

(Laodelphax striatellus).

Foto 4. Varietat molt susceptible a MRDV (2 rengs centrals). Gairebé el 100% de les plantes han estat infectades i mostren un marcat nanisme respecte a les varietats veïnes (2 rengs sembrats/vari-
etat). En zones amb risc d’atac de MRDV és molt important la sembra de varietats tolerants o que mostrin una menor susceptibilitat al virus. Foto: A. López Querol.
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d’haver tingut problemes de virosi un any 
no implica necessàriament que la parcel·
la en torni a tenir durant l’any següent per 
causa de les restes seques del rostoll.

Una altra creença relativament estesa és que 

aquests virus vénen transmesos per la llavor 

de panís. Això pot ser possible en alguns ca-

sos quan es tracta d’SCMV, però fins avui no 
s’ha pogut constatar que MDMV ni MRDV 
es puguin transmetre per la llavor.

03.02 Danys que provoquen

Quan el virus infecta la planta, va a parasitar 

les seves cèl·lules. Les funcions vegetatives 

de la planta es veuen doncs alterades i, en 

funció de l’estadi en què es troba el panís en 

el moment de ser infectat, l’alteració del seu 

cicle normal i desenvolupament vegetatiu serà 

més o menys afectat, i els danys en la planta 

més o menys greus. Així, en el cas d’MDMV, 

poden veure’s plantes infectades amb els 

mosaics característics, però d’una altura 

normal, amb la seva panotxa més o menys 

formada, i alhora, plantes infectades, amb 

els mateixos mosaics, però que han quedat 

nanes, amb desenvolupament vegetatiu molt 

baix i que no han arribat a produir panotxa. 

En el primer cas, les pèrdues en la producció 

no solen ser greus, mentre que en el segon 

poden arribar a ser importants.

D’altra banda, la pròpia infecció que pateix la 

planta i la pèrdua de vigor que sol comportar, 

faciliten la presència d’altres malalties, sobretot 

d’origen fúngic, que afegeixen els seus danys 

als que provoca la pròpia infecció vírica.

La infecció del panís per MRDV pot com·
portar danys molt més importants. El normal 

desenvolupament vegetatiu es veu greument 

alterat, apreciant-se clarament les plantes in-

fectades en quedar nanes i amb un caracterís-

tic escurçament dels seus entrenusos. La 

producció d’aquestes plantes es veu sempre 

afectada. Es poden observar panotxes petites, 

gairebé raquítiques, amb alguns grans o sense, 

i panotxes quelcom més grans, però amb molts 

pocs grans. En parcel·les atacades per MRDV 

de manera més o menys uniforme, la dismi·
nució de la producció pot anar del 20% al 
80% en funció de la gravetat de l’atac. En els 

casos més greus,  fins i tot cal aixecar el cultiu. 

04 Control de les virosis

A diferència de les malalties fúngiques, és impor-

tant saber que les infeccions per virus no es 
poden curar amb cap tipus de tractament 

El fet d’haver tingut 

problemes de virosi un any 

no implica necessàriament 

que la parcel·la en torni a 

tenir durant l’any següent 

per causa de les restes 

seques del rostoll.

La infecció del panís per MRDV pot comportar danys 

molt importants en la producció, que pot veure’s 

disminuïda entre un 20% i un 80%, en funció de la 

gravetat de l’atac.

Fins avui no s’ha pogut 

constatar que MDMV ni 

MRDV es puguin transmetre 

per la llavor.

Foto 5. Les plantes atacades pel virus MRDV produeixen 
panotxes molt petites i amb molt pocs grans que es tra-
dueixen en notables pèrdues de producció. 
En casos d’atacs greus, no arriben ni tan sols a fer panotxes. 
Foto: A. López Querol.

Foto 6. Mascle i femella de Laodelphax striatellus o “mosquit del panís”. Aquest insecte fulgòrid és l’únic transmissor conegut del 
virus del nanisme rugós del panís (MRDV). Foto: M.A. Achón.
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fitosanitari un cop s’ha produït la infecció de 

la planta. En cas de voler actuar contra poten-

cials infeccions, caldrà doncs fer-ho de manera 

preventiva per tal de disminuir la probabilitat 

d’infeccions, o que la gravetat d’aquestes sigui 

la més baixa possible.Es tracta, doncs, de me-

sures normalment de tipus profilàctic amb les 

quals podem intentar disminuir els riscos d’afec-

tació o que aquesta comporti danys greus.

· La data de sembra i la llavor
La data de sembra és un dels sistemes a l’abast 

de l’agricultor per tal d’evitar o disminuir els 

danys per virosi. Es tracta d’avançar o retardar 

el moment de la sembra per tal d’evitar que 
coincideixi l’època de màxima població 
dels insectes vectors amb els estadis pri·
merencs de la planta, en què aquesta és molt 

més vulnerable. En aquest sentit, i en funció de 

les característiques climatològiques de l’any, la 

sembra molt precoç o molt tardana, amb les 

varietats dels cicles adequats en cada cas, tin-

dria, en principi, menys riscos de patir atacs 

importants per virosi. Recordem que la grave·
tat de les infeccions per virus en panís són 
directament proporcionals a la precocitat 
de l’estadi de la planta en què aquestes 
es produeixen. Aquest estadi més susceptible 

se situa entre 2 i 6 fulles. D’acord amb això, la 
sembra precoç és un dels sistemes de llui·
ta preventiva més eficaç. Si aquesta sembra 

primerenca no és possible, no s’hauria de fer 

fins que les temperatures siguin prou elevades 

com per garantir el ràpid desenvolupament 

vegetatiu de la planta i trobar-se així el mínim 

temps possible exposada a la infecció en els 

seus estadis de major susceptibilitat.

En les zones amb més probabilitat de presència 

de virus seria eficaç poder distribuir una xarxa de 

trampes o altres sistemes que permetin fer un 

seguiment proper i en temps real de les poblaci-

ons dels principals insectes transmissors per tal 

de poder disposar d’aquesta informació a l’hora 

de prendre la decisió del moment de sembra.

Respecte a la llavor de panís a utilitzar, cal sem·
brar amb llavor tractada amb un insecticida 
sistèmic autoritzat. Aquest tractament resulta 

eficaç durant les primeres 4 a 6 setmanes del 

cicle vegetatiu de la planta, mantenint-la així 

protegida dels insectes transmissors durant els 

seus estadis de màxima susceptibilitat.

· Tractaments insecticides en vegetació
L’aplicació preventiva sistemàtica de productes 

insecticides autoritzats durant els primers esta-

dis del cultiu pot ajudar considerablement a dis-

minuir les probabilitats d’infecció durant aquest 

període de major susceptibilitat de la planta, ja 

que eliminen o redueixen les poblacions d’in-

sectes vectors durant aquest període i, en 

conseqüència, les probabilitats de transmissió 

del virus. Els productes a emprar hauran de ser 

a base dels ingredients actius alfa cipermetrín, 

deltametrín, lambdacihalotrín o una barreja de 

cipermetrín i clorpirifòs. Dues aplicacions entre 
l’estadi de 2·3 fulles i el de 6·8 fulles, mentre 

l’altura del cultiu permeti la realització del tracta-

ment, haurien de permetre un bon control dels 

insectes vectors.

Pel que fa a la llavor de sembra, és important 

que, en zones amb risc de presència de virus,  

aquesta sigui llavor tractada amb un produc·
te insecticida autoritzat per al tractament de 

llavor. Els més efectius i autoritzats a data d’avui 

són a base de nicotinoides com ara imidacloprid 

o clotianidina. Aquest tractament proporciona 

protecció a la plàntula de panís durant 
algunes setmanes després de la sembra, 

coincidint amb l’estadi de major susceptibilitat.

· Control de plantes infestants i renadius
Atès que, en absència del cultiu els reservoris 
dels virus es troben en diferents espècies 
de males herbes i restes de cultius cerealí·
coles anteriors, és molt important mantenir les 

parcel·les a sembrar de panís lliures d’aquestes 

plantes. En concret, cal fer especial atenció a 

la presència de canyota o milloca (Sorghum 

halepense) en la parcel·la o en els seus mar-

Foto 7. Planta de panís amb infecció tardana per MRDV. Tot 
i no apreciar-se un nanisme marcat de la planta, sí que es 
pot apreciar l’escurçament dels entrenusos. Les infeccions 
tardanes per virosi no solen provocar danys tan greus com 
les que es produeixen en els primers estadis de desenvolupa-
ment de la planta. Foto: A. López Querol.

Foto 8. Simptomatologia típica de planta atacada per MDMV. 
En les fulles es veu un mosaic característic amb decoloració 
groguenca estriada del parènquima foliar, que s’identifica més 
fàcilment a contrallum. Foto: J.A. Betbesé.

Les infeccions per virus no es 

poden curar amb cap tipus de 

tractament fitosanitari un cop 

s’ha produït la infecció de la 

planta. En cas de voler actuar 

contra potencials infeccions, 

caldrà doncs fer-ho de manera 

preventiva.
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d’haver tingut problemes de virosi un any 
no implica necessàriament que la parcel·
la en torni a tenir durant l’any següent per 
causa de les restes seques del rostoll.

Una altra creença relativament estesa és que 

aquests virus vénen transmesos per la llavor 

de panís. Això pot ser possible en alguns ca-

sos quan es tracta d’SCMV, però fins avui no 
s’ha pogut constatar que MDMV ni MRDV 
es puguin transmetre per la llavor.

03.02 Danys que provoquen

Quan el virus infecta la planta, va a parasitar 

les seves cèl·lules. Les funcions vegetatives 

de la planta es veuen doncs alterades i, en 

funció de l’estadi en què es troba el panís en 

el moment de ser infectat, l’alteració del seu 

cicle normal i desenvolupament vegetatiu serà 

més o menys afectat, i els danys en la planta 

més o menys greus. Així, en el cas d’MDMV, 

poden veure’s plantes infectades amb els 

mosaics característics, però d’una altura 

normal, amb la seva panotxa més o menys 

formada, i alhora, plantes infectades, amb 

els mateixos mosaics, però que han quedat 

nanes, amb desenvolupament vegetatiu molt 

baix i que no han arribat a produir panotxa. 

En el primer cas, les pèrdues en la producció 

no solen ser greus, mentre que en el segon 

poden arribar a ser importants.

D’altra banda, la pròpia infecció que pateix la 

planta i la pèrdua de vigor que sol comportar, 

faciliten la presència d’altres malalties, sobretot 

d’origen fúngic, que afegeixen els seus danys 

als que provoca la pròpia infecció vírica.

La infecció del panís per MRDV pot com·
portar danys molt més importants. El normal 

desenvolupament vegetatiu es veu greument 

alterat, apreciant-se clarament les plantes in-

fectades en quedar nanes i amb un caracterís-

tic escurçament dels seus entrenusos. La 

producció d’aquestes plantes es veu sempre 

afectada. Es poden observar panotxes petites, 

gairebé raquítiques, amb alguns grans o sense, 

i panotxes quelcom més grans, però amb molts 

pocs grans. En parcel·les atacades per MRDV 

de manera més o menys uniforme, la dismi·
nució de la producció pot anar del 20% al 
80% en funció de la gravetat de l’atac. En els 

casos més greus,  fins i tot cal aixecar el cultiu. 

04 Control de les virosis

A diferència de les malalties fúngiques, és impor-

tant saber que les infeccions per virus no es 
poden curar amb cap tipus de tractament 

El fet d’haver tingut 

problemes de virosi un any 

no implica necessàriament 

que la parcel·la en torni a 

tenir durant l’any següent 

per causa de les restes 

seques del rostoll.

La infecció del panís per MRDV pot comportar danys 

molt importants en la producció, que pot veure’s 

disminuïda entre un 20% i un 80%, en funció de la 

gravetat de l’atac.

Fins avui no s’ha pogut 

constatar que MDMV ni 

MRDV es puguin transmetre 

per la llavor.

Foto 5. Les plantes atacades pel virus MRDV produeixen 
panotxes molt petites i amb molt pocs grans que es tra-
dueixen en notables pèrdues de producció. 
En casos d’atacs greus, no arriben ni tan sols a fer panotxes. 
Foto: A. López Querol.

Foto 6. Mascle i femella de Laodelphax striatellus o “mosquit del panís”. Aquest insecte fulgòrid és l’únic transmissor conegut del 
virus del nanisme rugós del panís (MRDV). Foto: M.A. Achón.
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fitosanitari un cop s’ha produït la infecció de 

la planta. En cas de voler actuar contra poten-

cials infeccions, caldrà doncs fer-ho de manera 

preventiva per tal de disminuir la probabilitat 

d’infeccions, o que la gravetat d’aquestes sigui 

la més baixa possible.Es tracta, doncs, de me-

sures normalment de tipus profilàctic amb les 

quals podem intentar disminuir els riscos d’afec-

tació o que aquesta comporti danys greus.

· La data de sembra i la llavor
La data de sembra és un dels sistemes a l’abast 

de l’agricultor per tal d’evitar o disminuir els 

danys per virosi. Es tracta d’avançar o retardar 

el moment de la sembra per tal d’evitar que 
coincideixi l’època de màxima població 
dels insectes vectors amb els estadis pri·
merencs de la planta, en què aquesta és molt 

més vulnerable. En aquest sentit, i en funció de 

les característiques climatològiques de l’any, la 

sembra molt precoç o molt tardana, amb les 

varietats dels cicles adequats en cada cas, tin-

dria, en principi, menys riscos de patir atacs 

importants per virosi. Recordem que la grave·
tat de les infeccions per virus en panís són 
directament proporcionals a la precocitat 
de l’estadi de la planta en què aquestes 
es produeixen. Aquest estadi més susceptible 

se situa entre 2 i 6 fulles. D’acord amb això, la 
sembra precoç és un dels sistemes de llui·
ta preventiva més eficaç. Si aquesta sembra 

primerenca no és possible, no s’hauria de fer 

fins que les temperatures siguin prou elevades 

com per garantir el ràpid desenvolupament 

vegetatiu de la planta i trobar-se així el mínim 

temps possible exposada a la infecció en els 

seus estadis de major susceptibilitat.

En les zones amb més probabilitat de presència 

de virus seria eficaç poder distribuir una xarxa de 

trampes o altres sistemes que permetin fer un 

seguiment proper i en temps real de les poblaci-

ons dels principals insectes transmissors per tal 

de poder disposar d’aquesta informació a l’hora 

de prendre la decisió del moment de sembra.

Respecte a la llavor de panís a utilitzar, cal sem·
brar amb llavor tractada amb un insecticida 
sistèmic autoritzat. Aquest tractament resulta 

eficaç durant les primeres 4 a 6 setmanes del 

cicle vegetatiu de la planta, mantenint-la així 

protegida dels insectes transmissors durant els 

seus estadis de màxima susceptibilitat.

· Tractaments insecticides en vegetació
L’aplicació preventiva sistemàtica de productes 

insecticides autoritzats durant els primers esta-

dis del cultiu pot ajudar considerablement a dis-

minuir les probabilitats d’infecció durant aquest 

període de major susceptibilitat de la planta, ja 

que eliminen o redueixen les poblacions d’in-

sectes vectors durant aquest període i, en 

conseqüència, les probabilitats de transmissió 

del virus. Els productes a emprar hauran de ser 

a base dels ingredients actius alfa cipermetrín, 

deltametrín, lambdacihalotrín o una barreja de 

cipermetrín i clorpirifòs. Dues aplicacions entre 
l’estadi de 2·3 fulles i el de 6·8 fulles, mentre 

l’altura del cultiu permeti la realització del tracta-

ment, haurien de permetre un bon control dels 

insectes vectors.

Pel que fa a la llavor de sembra, és important 

que, en zones amb risc de presència de virus,  

aquesta sigui llavor tractada amb un produc·
te insecticida autoritzat per al tractament de 

llavor. Els més efectius i autoritzats a data d’avui 

són a base de nicotinoides com ara imidacloprid 

o clotianidina. Aquest tractament proporciona 

protecció a la plàntula de panís durant 
algunes setmanes després de la sembra, 

coincidint amb l’estadi de major susceptibilitat.

· Control de plantes infestants i renadius
Atès que, en absència del cultiu els reservoris 
dels virus es troben en diferents espècies 
de males herbes i restes de cultius cerealí·
coles anteriors, és molt important mantenir les 

parcel·les a sembrar de panís lliures d’aquestes 

plantes. En concret, cal fer especial atenció a 

la presència de canyota o milloca (Sorghum 

halepense) en la parcel·la o en els seus mar-

Foto 7. Planta de panís amb infecció tardana per MRDV. Tot 
i no apreciar-se un nanisme marcat de la planta, sí que es 
pot apreciar l’escurçament dels entrenusos. Les infeccions 
tardanes per virosi no solen provocar danys tan greus com 
les que es produeixen en els primers estadis de desenvolupa-
ment de la planta. Foto: A. López Querol.

Foto 8. Simptomatologia típica de planta atacada per MDMV. 
En les fulles es veu un mosaic característic amb decoloració 
groguenca estriada del parènquima foliar, que s’identifica més 
fàcilment a contrallum. Foto: J.A. Betbesé.

Les infeccions per virus no es 

poden curar amb cap tipus de 

tractament fitosanitari un cop 

s’ha produït la infecció de la 

planta. En cas de voler actuar 

contra potencials infeccions, 

caldrà doncs fer-ho de manera 

preventiva.
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ges o parcel·les properes. En el cas d’MRDV 

és fonamental que no hi hagi restes vives de 

cultius anteriors d’espècies cerealistes com ara 

ordi, blat o civada. Els insectes transmissors 

agafen el virus mentre s’alimenten en aquestes 

plantes, passant-lo després al panís. En aquest 

sentit, mesures de tipus profilàctic, com ara el 

tractament periòdic dels marges amb herbicida 

total per tal de mantenir·los nets d’herbes en 
tot moment o l’ús d’aquest mateix tipus de 

productes per a l’eliminació de restes vives 
del cultiu anterior abans de fer  la sembra 

del panís, poden resultar molt eficaces. D’altra 

banda, l’aparició i la utilització des de fa uns 

anys  d’herbicides antigramínies selectius 
en panís fan molt més fàcil i efectiva l’eliminació 

de canyota i altres gramínies d’estiu amb el cultiu 

de panís implantat. Els formulats comercials a 

base de foramsulfuron, imazamox, nicosulfuron, 

rimsulfuron, sulcotriona o tembotriona poden ser 

força eficaços en aquestes circumstàncies.

· La tolerància varietal
Des que a la dècada dels anys 80 la presència 

d’MDMV es va generalitzar en algunes zones 

importants de producció del Segrià, la Noguera 

i el Pla d’Urgell, els seus rendiments van anar 

disminuint fins al punt de deixar de conrear-se 

panís en moltes finques d’aquestes zones afec-

tades. L’aparició al mercat de la varietat P-3183 

va suposar un gran avenç en aportar una certa 

tolerància al virus i, en conseqüència, un notable 

increment de les produccions que van permetre 

reprendre-hi de nou el conreu normal de panís. 

Amb posterioritat, els programes de millora 

genètica van anar incorporant resistència o 

tolerància més o menys efectiva en els nous 

híbrids que han anat sortint al mercat, de tal 

manera que en els darrers anys s’ha constatat 

una clara disminució de plantes infectades 
per MDMV i un augment de la tolerància de 

les noves varietats al virus. En la figura 3 es 

pot observar el percentatge mitjà de plantes 

infectades de les varietats assajades a la zona 

de regadius de Lleida, en el marc de la Xarxa 

d’Avaluació de Varietats de Panís a Catalunya 

de l’IRTA, durant les campanyes 1995 a 2012. 

Es pot comprovar clarament el descens pro-

gressiu d’aquest valor en la sèrie de 18 anys 

avaluada i la recta de tendència lineal amb 

pendent negativa.

La figura 4 mostra el nivell de plantes in-

fectades per MDMV (%) en els assaigs de 

l’IRTA en aquesta mateixa zona durant les 

campanyes 2010 a 2012 per a cadascuna de 

les varietats avaluades. Tret d’alguna excep-

ció, la major part d’híbrids han mostrat 
nivells de susceptibilitat baixos o molt 
baixos (< 3%), fet que confirmaria la intro-

ducció de resistència a aquest tipus de virosi 

en els nous híbrids abans esmentada. Cal 

remarcar alhora que no s’ha observat fins 

ara cap varietat que hagi mostrat resistèn-

cia total al virus, tot i que varietats com ara 

PR33Y72, PR33W82, PR32T16 o DKC6666 

es comporten com a pràcticament resistents, 

amb percentatges mitjans d’infecció avaluats 

iguals o inferiors a l’1%.

En el cas de Maize rough dwarf virus (MRDV), 

o virus del nanisme rugós, els nivells d’infec-

ció fins ara avaluats en la zona d’assaig (el 

Pla d’Urgell) han estat baixos. Actualment 
no hi ha cap varietat amb resistència a 
MRDV contrastada. Tot i això, hi ha varie-

tats que semblen mostrar una major o menor 

susceptibilitat a aquest virus (vegeu figura 5). 

Cal remarcar que l’escala del percentatge de 

plantes infectades de la figura 5 és molt bai-

xa, és a dir, que la major part de varietats 

han mostrat percentatges inferiors al 2% en 

la localitat i les condicions de l’assaig avaluat. 

Aquesta baixa afectació podria ser deguda al 

fet que la incidència d’aquest virus varia molt 

entre anys. També oscil·la molt entre zones i 

dates de sembra.
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La gravetat de les infeccions 

per virus en panís són 

directament proporcionals 

a la precocitat de l’estadi de 

la planta en que aquestes 

es produeixen. D’acord amb 

això, la sembra precoç és 

un dels sistemes de lluita 

preventiva més eficaç.

Figura 3. Evolució del percentatge mitjà de plantes infectades per MDMV de les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida. Campanyes 1995 a 2012.
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Figura 4. Percentatge mitjà de plantes infectades per MDMV en les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida durant les campanyes 2010 a 2012.

Foto 9. Planta de panís amb agalles o tumors provocats per 
la infecció amb el virus del nanisme rugós del panís (MRDV). 
A l’esquerra de la foto es pot veure l'ampliació dels tumors o 
“rugositats” lineals característics en l’envès de les fulles. Foto: 
M.A. Achón

L’aplicació preventiva 

sistemàtica de productes 

insecticides autoritzats durant 

els primers estadis del cultiu 

pot ajudar considerablement 

a disminuir les probabilitats 

d’infecció durant aquest 

període de major 

susceptibilitat de la planta.
Foto 10. Greu atac de MRDV en parcel·la de panís en vegetació. Plantes nanes mortes i sense producció. Foto: A. López Querol.
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ges o parcel·les properes. En el cas d’MRDV 

és fonamental que no hi hagi restes vives de 

cultius anteriors d’espècies cerealistes com ara 

ordi, blat o civada. Els insectes transmissors 

agafen el virus mentre s’alimenten en aquestes 

plantes, passant-lo després al panís. En aquest 

sentit, mesures de tipus profilàctic, com ara el 

tractament periòdic dels marges amb herbicida 

total per tal de mantenir·los nets d’herbes en 
tot moment o l’ús d’aquest mateix tipus de 

productes per a l’eliminació de restes vives 
del cultiu anterior abans de fer  la sembra 

del panís, poden resultar molt eficaces. D’altra 

banda, l’aparició i la utilització des de fa uns 

anys  d’herbicides antigramínies selectius 
en panís fan molt més fàcil i efectiva l’eliminació 

de canyota i altres gramínies d’estiu amb el cultiu 

de panís implantat. Els formulats comercials a 

base de foramsulfuron, imazamox, nicosulfuron, 

rimsulfuron, sulcotriona o tembotriona poden ser 

força eficaços en aquestes circumstàncies.

· La tolerància varietal
Des que a la dècada dels anys 80 la presència 

d’MDMV es va generalitzar en algunes zones 

importants de producció del Segrià, la Noguera 

i el Pla d’Urgell, els seus rendiments van anar 

disminuint fins al punt de deixar de conrear-se 

panís en moltes finques d’aquestes zones afec-

tades. L’aparició al mercat de la varietat P-3183 

va suposar un gran avenç en aportar una certa 

tolerància al virus i, en conseqüència, un notable 

increment de les produccions que van permetre 

reprendre-hi de nou el conreu normal de panís. 

Amb posterioritat, els programes de millora 

genètica van anar incorporant resistència o 

tolerància més o menys efectiva en els nous 

híbrids que han anat sortint al mercat, de tal 

manera que en els darrers anys s’ha constatat 

una clara disminució de plantes infectades 
per MDMV i un augment de la tolerància de 

les noves varietats al virus. En la figura 3 es 

pot observar el percentatge mitjà de plantes 

infectades de les varietats assajades a la zona 

de regadius de Lleida, en el marc de la Xarxa 

d’Avaluació de Varietats de Panís a Catalunya 

de l’IRTA, durant les campanyes 1995 a 2012. 

Es pot comprovar clarament el descens pro-

gressiu d’aquest valor en la sèrie de 18 anys 

avaluada i la recta de tendència lineal amb 

pendent negativa.

La figura 4 mostra el nivell de plantes in-

fectades per MDMV (%) en els assaigs de 

l’IRTA en aquesta mateixa zona durant les 

campanyes 2010 a 2012 per a cadascuna de 

les varietats avaluades. Tret d’alguna excep-

ció, la major part d’híbrids han mostrat 
nivells de susceptibilitat baixos o molt 
baixos (< 3%), fet que confirmaria la intro-

ducció de resistència a aquest tipus de virosi 

en els nous híbrids abans esmentada. Cal 

remarcar alhora que no s’ha observat fins 

ara cap varietat que hagi mostrat resistèn-

cia total al virus, tot i que varietats com ara 

PR33Y72, PR33W82, PR32T16 o DKC6666 

es comporten com a pràcticament resistents, 

amb percentatges mitjans d’infecció avaluats 

iguals o inferiors a l’1%.

En el cas de Maize rough dwarf virus (MRDV), 

o virus del nanisme rugós, els nivells d’infec-

ció fins ara avaluats en la zona d’assaig (el 

Pla d’Urgell) han estat baixos. Actualment 
no hi ha cap varietat amb resistència a 
MRDV contrastada. Tot i això, hi ha varie-

tats que semblen mostrar una major o menor 

susceptibilitat a aquest virus (vegeu figura 5). 

Cal remarcar que l’escala del percentatge de 

plantes infectades de la figura 5 és molt bai-

xa, és a dir, que la major part de varietats 

han mostrat percentatges inferiors al 2% en 

la localitat i les condicions de l’assaig avaluat. 

Aquesta baixa afectació podria ser deguda al 

fet que la incidència d’aquest virus varia molt 

entre anys. També oscil·la molt entre zones i 

dates de sembra.
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La gravetat de les infeccions 

per virus en panís són 

directament proporcionals 

a la precocitat de l’estadi de 

la planta en que aquestes 

es produeixen. D’acord amb 

això, la sembra precoç és 

un dels sistemes de lluita 

preventiva més eficaç.

Figura 3. Evolució del percentatge mitjà de plantes infectades per MDMV de les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida. Campanyes 1995 a 2012.
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Figura 4. Percentatge mitjà de plantes infectades per MDMV en les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida durant les campanyes 2010 a 2012.

Foto 9. Planta de panís amb agalles o tumors provocats per 
la infecció amb el virus del nanisme rugós del panís (MRDV). 
A l’esquerra de la foto es pot veure l'ampliació dels tumors o 
“rugositats” lineals característics en l’envès de les fulles. Foto: 
M.A. Achón

L’aplicació preventiva 

sistemàtica de productes 

insecticides autoritzats durant 

els primers estadis del cultiu 

pot ajudar considerablement 

a disminuir les probabilitats 

d’infecció durant aquest 

període de major 

susceptibilitat de la planta.
Foto 10. Greu atac de MRDV en parcel·la de panís en vegetació. Plantes nanes mortes i sense producció. Foto: A. López Querol.
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Després dels problemes viscuts per la gravetat 

de l’atac d’MRDV durant aquesta passada cam-

panya 2012 en algunes comarques de la zona 

productora de Lleida, caldrà tenir en compte 
aquest major o menor nivell de suscepti·
bilitat que mostrin les diferents varietats a 

l’hora de plantejar la sembra en aquestes zones.  

Durant la campanya 2010 l’IRTA va sembrar una 

“nursery” o col·lecció de varietats al Poal (Pla 

d’Urgell) i Gimenells (Segrià) per tal d’intentar 

detectar diferències de susceptibilitat més evi-

dents entre aquestes, en cas que les condicions 

de la campanya afavorissin una pressió suficient 

dels patògens en el cultiu. Per facilitar aquest 

supòsit, es va dur a terme una sembra tardana. 

En aquella campanya, els problemes de virosi 

MRDV es van produir principalment a les zones 

productores més occidentals, mentre que al Pla 

d’Urgell el virus predominant va ser MDMV, ha-

bitual en aquesta zona.

Cal destacar la virulència de l’atac de MRDV a 

Gimenells, on totes les varietats sembrades es 

van mostrar susceptibles al virus. La mitjana de 

plantes infectades en aquesta localitat va ser del 

66,8%. Els diferents híbrids, però, van mostrar 

Figura 5. Percentatge mitjà de plantes infectades per MRDV en les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida durant les campanyes 2010 a 2012.

Foto 11. Les plantes de panís amb MDMV solen identificar-
se molt bé en els perímetres de la parcel·la ja que són les 
primeres a ser infectades per l’arribada dels pugons vectors 
del virus. Foto: J.A. Betbesé.

En zones amb risc de 

presència de virus,  és 

important que la llavor 

sigui tractada amb un 

producte insecticida sistèmic 

autoritzat per al seu 

tractament.
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Taula 1. Plantes infectades (%) per MDMV i MRDV. Gimenells (Segrià) i el Poal (Pla d’Urgell). Campanya 2010.

És molt important mantenir 

les parcel·les a sembrar de 

panís i els seus marges lliures 

de males herbes, sobre tot de 

canyota (Sorghum halepense).

No s’ha observat fins ara cap 

varietat que hagi mostrat 

resistència total a MDMV, 

tot i que varietats com ara 

PR33Y72, PR33W82, PR32T16 

o DKC6666 es comporten com 

a pràcticament resistents.

A l’hora de plantejar la 

sembra en zones amb risc de 

virosis, cal tenir en compte 

el major o menor nivell de 

susceptibilitat que mostrin les 

diferents varietats. 

Actualment no hi ha cap 

varietat amb resistència 

contrastada a MRDV.

Gimenells (el Segrià) 
Campanya 2010

El Poal (el Pla d’Urgell) 
Campanya 2010

Núm. Var Varietat % plantes vi·
rosi (MDMV)

% plantes vi·
rosi (MRDV)

% plantes vi·
rosi (MDMV)

% plantes vi·
rosi (MRDV)

1 AGN 717 0,0 69,7 11,5 1,9

2 ANTISS 1,9 81,5 1,5 0,0

3 BELES SUR 1,7 81,7 7,5 0,0

4 BENAZIR 0,0 82,8 8,8 1,8

5 BENGALI 0,0 68,5 11,1 0,0

6 CARELLA 0,0 100,0 14,5 0,0

7 CARELLA YG 1,6 60,7 1,7 1,7

8 DKC6450 0,0 82,8 6,0 0,0

9 DKC6451YG 0,0 75,8 5,2 1,7

10 DKC6666 0,0 51,7 7,1 0,0

11 DKC6667YG 0,0 54,2 5,3 3,5

12 DKC6677 0,0 76,1 12,1 1,7

13 ELEONORA 0,0 34,4 4,8 0,0

14 ELIOSO 1,8 48,2 8,8 1,8

15 ES CALIENTE 0,0 56,9 3,6 0,0

16 GUADIANA 5,6 53,7 2,0 0,0

17 HELEN 0,0 74,1 7,5 1,9

18 HELEN Bt 1,6 75,4 3,5 0,0

19 KARTER YG 0,0 65,5 12,8 2,1

20 KERMESS 0,0 71,6 8,3 0,0

21 KLIMT 0,0 75,4 8,2 2,0

22 KORIMBOS 0,0 71,4 3,4 0,0

23 LG 36.27 4,8 47,6 4,3 2,2

24 LG 37.10 0,0 62,5 5,3 0,0

25 LG 37.11 6,8 74,6 7,5 0,0

26 LYNXX 0,0 73,7 1,9 0,0

27 LYNXX YG 0,0 89,1 8,8 1,8

28 MAS58M 3,6 83,6 7,7 5,8

29 MAS59P 3,4 69,0 13,2 3,8

30 MAS70F 0,0 93,3 3,2 3,2

31 NEPAL 0,0 73,1 8,1 1,6

32 NKVITORINO 1,8 57,1 9,3 0,0

33 NOAH 0,0 60,3 5,6 0,0

34 PR31N28 0,0 54,8 6,8 0,0

35 PR32B41 0,0 83,6 5,0 0,0

36 PR32G49 0,0 62,1 2,0 0,0

37 PR32T16 0,0 47,5 8,9 0,0

38 PR32T83 0,0 57,8 6,0 0,0

39 PR32W86 0,0 59,0 6,6 1,6

40 PR33P67 1,6 33,9 9,8 0,0

41 PR33W82 1,5 32,4 18,2 0,0

42 PR33Y72 0,0 45,3 1,9 0,0

43 PR33Y74 0,0 68,3 3,4 0,0

44 PR34N43 0,0 89,1 12,3 0,0

45 SANCIA 1,7 78,3 16,4 0,0

46 VIVANI CS 1,5 86,8 6,6 1,6

47 VIVANI YG 1,7 93,2 11,1 0,0

Mitjana 0,8 66,8 7,3 0,9
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Després dels problemes viscuts per la gravetat 

de l’atac d’MRDV durant aquesta passada cam-

panya 2012 en algunes comarques de la zona 

productora de Lleida, caldrà tenir en compte 
aquest major o menor nivell de suscepti·
bilitat que mostrin les diferents varietats a 

l’hora de plantejar la sembra en aquestes zones.  

Durant la campanya 2010 l’IRTA va sembrar una 

“nursery” o col·lecció de varietats al Poal (Pla 

d’Urgell) i Gimenells (Segrià) per tal d’intentar 

detectar diferències de susceptibilitat més evi-

dents entre aquestes, en cas que les condicions 

de la campanya afavorissin una pressió suficient 

dels patògens en el cultiu. Per facilitar aquest 

supòsit, es va dur a terme una sembra tardana. 

En aquella campanya, els problemes de virosi 

MRDV es van produir principalment a les zones 

productores més occidentals, mentre que al Pla 

d’Urgell el virus predominant va ser MDMV, ha-

bitual en aquesta zona.

Cal destacar la virulència de l’atac de MRDV a 

Gimenells, on totes les varietats sembrades es 

van mostrar susceptibles al virus. La mitjana de 

plantes infectades en aquesta localitat va ser del 

66,8%. Els diferents híbrids, però, van mostrar 

Figura 5. Percentatge mitjà de plantes infectades per MRDV en les varietats assajades a la zona de regadius de Lleida durant les campanyes 2010 a 2012.

Foto 11. Les plantes de panís amb MDMV solen identificar-
se molt bé en els perímetres de la parcel·la ja que són les 
primeres a ser infectades per l’arribada dels pugons vectors 
del virus. Foto: J.A. Betbesé.

En zones amb risc de 

presència de virus,  és 

important que la llavor 

sigui tractada amb un 

producte insecticida sistèmic 

autoritzat per al seu 

tractament.
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Taula 1. Plantes infectades (%) per MDMV i MRDV. Gimenells (Segrià) i el Poal (Pla d’Urgell). Campanya 2010.

És molt important mantenir 

les parcel·les a sembrar de 

panís i els seus marges lliures 

de males herbes, sobre tot de 

canyota (Sorghum halepense).

No s’ha observat fins ara cap 

varietat que hagi mostrat 

resistència total a MDMV, 

tot i que varietats com ara 

PR33Y72, PR33W82, PR32T16 

o DKC6666 es comporten com 

a pràcticament resistents.

A l’hora de plantejar la 

sembra en zones amb risc de 

virosis, cal tenir en compte 

el major o menor nivell de 

susceptibilitat que mostrin les 

diferents varietats. 

Actualment no hi ha cap 

varietat amb resistència 

contrastada a MRDV.

Gimenells (el Segrià) 
Campanya 2010

El Poal (el Pla d’Urgell) 
Campanya 2010

Núm. Var Varietat % plantes vi·
rosi (MDMV)

% plantes vi·
rosi (MRDV)

% plantes vi·
rosi (MDMV)

% plantes vi·
rosi (MRDV)

1 AGN 717 0,0 69,7 11,5 1,9

2 ANTISS 1,9 81,5 1,5 0,0

3 BELES SUR 1,7 81,7 7,5 0,0

4 BENAZIR 0,0 82,8 8,8 1,8

5 BENGALI 0,0 68,5 11,1 0,0

6 CARELLA 0,0 100,0 14,5 0,0

7 CARELLA YG 1,6 60,7 1,7 1,7

8 DKC6450 0,0 82,8 6,0 0,0

9 DKC6451YG 0,0 75,8 5,2 1,7

10 DKC6666 0,0 51,7 7,1 0,0

11 DKC6667YG 0,0 54,2 5,3 3,5

12 DKC6677 0,0 76,1 12,1 1,7

13 ELEONORA 0,0 34,4 4,8 0,0

14 ELIOSO 1,8 48,2 8,8 1,8

15 ES CALIENTE 0,0 56,9 3,6 0,0

16 GUADIANA 5,6 53,7 2,0 0,0

17 HELEN 0,0 74,1 7,5 1,9

18 HELEN Bt 1,6 75,4 3,5 0,0

19 KARTER YG 0,0 65,5 12,8 2,1

20 KERMESS 0,0 71,6 8,3 0,0

21 KLIMT 0,0 75,4 8,2 2,0

22 KORIMBOS 0,0 71,4 3,4 0,0

23 LG 36.27 4,8 47,6 4,3 2,2

24 LG 37.10 0,0 62,5 5,3 0,0

25 LG 37.11 6,8 74,6 7,5 0,0

26 LYNXX 0,0 73,7 1,9 0,0

27 LYNXX YG 0,0 89,1 8,8 1,8

28 MAS58M 3,6 83,6 7,7 5,8

29 MAS59P 3,4 69,0 13,2 3,8

30 MAS70F 0,0 93,3 3,2 3,2

31 NEPAL 0,0 73,1 8,1 1,6

32 NKVITORINO 1,8 57,1 9,3 0,0

33 NOAH 0,0 60,3 5,6 0,0

34 PR31N28 0,0 54,8 6,8 0,0

35 PR32B41 0,0 83,6 5,0 0,0

36 PR32G49 0,0 62,1 2,0 0,0

37 PR32T16 0,0 47,5 8,9 0,0

38 PR32T83 0,0 57,8 6,0 0,0

39 PR32W86 0,0 59,0 6,6 1,6

40 PR33P67 1,6 33,9 9,8 0,0

41 PR33W82 1,5 32,4 18,2 0,0

42 PR33Y72 0,0 45,3 1,9 0,0

43 PR33Y74 0,0 68,3 3,4 0,0

44 PR34N43 0,0 89,1 12,3 0,0

45 SANCIA 1,7 78,3 16,4 0,0

46 VIVANI CS 1,5 86,8 6,6 1,6

47 VIVANI YG 1,7 93,2 11,1 0,0

Mitjana 0,8 66,8 7,3 0,9
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nivells de susceptibilitat diversos (vegeu taula 1). 

Així, mentre PR33W82, PR33P67, ELEONORA, 

PR33Y72, PR32T16, LG 36.27 o ELIOSO entre 

altres van mostrar un menor nombre de plantes 

afectades, les infeccions més greus es van pro-

duir en CARELLA, MAS70F, PR34N43, LINXX 

YG, VIVANI CS, PR32B41, MAS58M, BENAZIR, 

DKC6450, BELES SUR o ANTISS,  entre altres. 

Pel que fa a MDMV, els nivells d’infecció van ser 

molt baixos en general. Tot i això, varietats com 

ara LG 37.11, GUADIANA, LG 36.27, MAS58M 

o MAS59P, entre altres, van mostrar una major 

susceptibilitat.

En les avaluacions realitzades al Poal (Pla d’Ur-

gell), va ser MDMV la virosi més important, tot 

i que amb nivells discrets respecte a la grave-

tat de les infeccions (vegeu taula 1). Els híbrids 

que es van mostrar més susceptibles van ser 

PR33W82, SANCIA, CARELLA, MAS59P, KAR-

TER YG, PR34N43  o DKC6677, entre altres. La 

presència d’MRDV en aquesta localitat va ser 

molt escassa, afectant potser una mica més 

MAS58M, MAS59P, DKC6677YG o MAS70F, 

entre altres.

En les figures 6 i 7 pot observar-se la distribució 

de les diferents varietats coincidents en els as-

saigs, respecte a la seva susceptibilitat mostrada 

enfront el virus MDMV i MRDV, respectivament, 

en avaluacions realitzades durant les campanyes 

2009 i 2010 a les localitats de Gimenells (Segrià) 

i el Poal (Pla d’Urgell).

Les varietats GM, són resistents a virosis?  La 
modificació genètica introduïda en aquest 
tipus de material vegetal no aporta cap 
resistència a virosi. De fet, les varietats GM 

tindrien la mateixa susceptibilitat que les seves 

isolínies convencionals. Tan sols caldria tenir 

en compte, en tot cas, que el vigor i la sanitat 

superiors que aquest tipus de varietats mostren 

de manera general fa que puguin aguantar millor 

els atacs tardans de virosi, mostrant una simp-

tomatologia més discreta i una menor incidència 

en la producció.

En tot cas, i atesa la velocitat de renovació del 

material vegetal de sembra en aquesta espè-

cie, es fa necessari l’establiment de “nurseries” 

d’avaluació d’aquestes patologies en zones 

de producció sensibles, en les quals es pugui 

avaluar de forma continuada la major o menor 

susceptibilitat de les diferents varietats noves 

que van sortint al mercat.
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LES CLAUS DE LA LLUITA CONTRA 
LES VIROSIS EN PANÍS

1. Les plantes infectades per virus no tenen 

curació amb cap producte fitosanitari. Els 

sistemes de lluita han de ser, doncs, de 

tipus preventiu.

2. Sembrar en data precoç, abans que la 

població d’insectes vectors sigui elevada. 

Si la sembra no pot ser precoç, fer-la més 

aviat tardana, amb temperatures més 

elevades per tal de fer que les plantes 

de panís es desenvolupin ràpidament 

i el període de major susceptibilitat a 

les infeccions víriques sigui el menor 

possible.

3. Mantenir les parcel·les i els marges 
nets de males herbes, sobretot de 

canyota (Sorghum halepense). Controlar 

també de manera eficient les gramínies 

d’estiu, com ara la forcadella (Digitaria 

sanguinalis (L.) Scop), la panissola o 

pota de gall (Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv) i l’aferradís o herba del lladre 

(Setaria verticillata (L.) P. Beauv.).

4. Fer almenys dos tractaments insecticides 

amb productes autoritzats, a partir de 

2-3 fulles i mentre que l’altura del cultiu 

ho permeti.

5. Utilitzar llavor de sembra tractada 
amb un insecticida sistèmic autoritzat.

6. Sembrar varietats que siguin més o 
menys tolerants a virosis.

7. Si el cultiu anterior al panís ha estat de 

cereal, enterrar bé el rostoll i eliminar el 

possible renadiu que hi pugui haver.
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nivells de susceptibilitat diversos (vegeu taula 1). 

Així, mentre PR33W82, PR33P67, ELEONORA, 

PR33Y72, PR32T16, LG 36.27 o ELIOSO entre 

altres van mostrar un menor nombre de plantes 
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de les diferents varietats coincidents en els as-
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2009 i 2010 a les localitats de Gimenells (Segrià) 

i el Poal (Pla d’Urgell).
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de manera general fa que puguin aguantar millor 

els atacs tardans de virosi, mostrant una simp-

tomatologia més discreta i una menor incidència 

en la producció.
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material vegetal de sembra en aquesta espè-
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d’avaluació d’aquestes patologies en zones 

de producció sensibles, en les quals es pugui 

avaluar de forma continuada la major o menor 

susceptibilitat de les diferents varietats noves 

que van sortint al mercat.
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En aquest moments disposar d’informació per ava-

luar les necessitats d’aigua dels conreus a partir 

dels coneixements dels Kc  obtinguts d’una forma 

rigorosa i adaptats al nostre territori permetrà ges-

tionar els regadius per obtenir el màxim rendiment 

del conreu, un estalvi econòmic en l’aplicació de 

l’aigua i una millora ambiental dels recursos hídrics. 

A ningú que estigui pròxim a l’agricultura no se li 

escapa la gran importància que té el regadiu en gran 

part del nostre territori. Un territori amb pluviometries 

irregulars quant a la distribució en l’espai i en el 

temps, amb zones amb pluviometries de menys de 

300 mm. És per això que des que s’inicia l’agricultu-

ra els pagesos han lluitat per gestionar l’aigua de la 

millor manera possible, aplicant la tecnologia que es 

disposava en cada moment. Fruit d’aquest procés, 

a Catalunya tenim unes 330.000 ha negables, de 

les quals 30.000 s’han posat en regadiu els últims 

5 anys i es continua treballant en obres importants 

com el Segarra-Garrigues, el Xerta –Sénia, Segrià-

Sud, Garrigues-Sud, Terra-Alta, entre d’altres, i tam-

bé s’estan duent a terme obres de modernitzacions 

de regadius històrics. Totes aquestes actuacions 

requereixen un gran esforç inversor i costos d’ex-

plotació i manteniment importants.

La viabilitat econòmica dels nous regadius està di-

rectament relacionada amb l’obtenció del màxim 

rendiment econòmic de l’aigua: en aquests regadius 

un dels costos importants és la factura de l’aigua, 

que està directament lligada al cost de l’energia: 

amb una aplicació racional de l’aigua podrem dismi-

nuir la factura de l’energia elèctrica estalviant kW-h. 

Per pujar 1 m³ d’aigua a una alçada de 100 m  es 

consumeix de l’ordre de 0,35 kW-h, la qual cosa 

posa en relleu que el fet d’utilitzar bé l’aigua pot fer 

rendible o no un regadiu. 

Aquí està la importància de l’aplicació dels conei-

xements que al llarg dels últims anys s’han estat 

investigant i posant a punt des de l’IRTA i que ara 

ja disposem per aplicar-los a les nostres empreses. 

Disposem de les instal·lacions capaces de poder 

aplicar les noves tecnologies, disposem dels co-

neixements, tenim la necessitat i els professionals 

capacitats. Ara cal continuar en aquesta línia, que és 

l’única que té futur. En aquest sentit, està treballant 

l’Oficina del Regant acompanyant els nous regants 

en els reptes que suposa la reconversió d’una em-

presa de secà en una de regadiu. Per altra banda, 

hi ha els regadius antics que encara reguen a torns, 

però cada vegada més, també en aquest territoris 

hi ha empreses que a nivell individual fan el pas cap 

sistemes de regadiu que necessiten de la tecnologia 

i del coneixement per a la seva producció. El maneig 

de l’aigua s’ha convertit en l’eina que permet fer 

productes de més qualitat, millorar les produccions, 

estalviar adobs, etc. La tecnificació i la visió de futur 

de les Comunitats de Regants és necessària per 

continuar en aquest camí cap a l’excel·lència. 

Cal dir que el fet d’aplicar l’aigua amb el màxim 

de coneixement i d’acord amb les necessitats de 

les plantes també té efectes positius per al medi 

ambient. Aplicar els coneixements dels kc contri-

bueix a la conservació d’aquest recurs natural i dels 

hàbitats que es desenvolupen en els entorns dels 

cursos d’aigua.

Un Dossier Tècnic del nivell del que es presenta 

ens fa estar orgullosos del coneixement i del rigor 

amb què s’està treballant, i esperem que sigui útil  

perquè les nostres empreses agràries siguin més 

competitives i que la societat es beneficiï de la millor 

utilització i conservació del recursos hídrics.

Antoni Enjuanes Puyol
Subdirector General d’Infraestructures Rurals
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01 Objectiu del reg

L’aigua és un element clau en els sistemes de 

producció agrícola. Quan les aportacions na-

turals d’aigua no són suficients per cobrir els 

requeriment hídrics dels cultius, el reg és el sis-

tema clau que ens permet complementar les 

aportacions i així satisfer la demanada d’aquests. 

Per tant, el principal objectiu del reg és aportar 

l’aigua necessària als cultius perquè aquests pu-

guin aconseguir els nivells de producció desitjats. 

L’aigua que s’aporta amb el reg ha de situar-se 

pròxima a la zona radicular. Les arrels absorbei-

xen l’aigua del sòl i la fan circular per la planta 

fins a ser transpirada a través dels estomes de 

les fulles i, d’aquesta manera, retornar a l’atmos-

fera. Més d’un 95% de l’aigua que absorbeixen 

les arrels és transpirada per les plantes. 

La importància del volum d’aigua que transpira 

la planta es reflecteix en la producció final de 

biomassa i en les denominades ‘funcions de pro-

ducció’, on la producció final és funció directa de 

l’aigua transpirada per la planta, sempre que no 

hi hagi problemes de salinitat, ja que sota aques-

tes circumstàncies ha de destinar-se una part 

de l’aigua al control i rentat de les sals del sòl.

02 On s’ha d’aplicar l’aigua?

Les aportacions d’aigua, tant les de pluja com 

les de reg, es dipositen en el sòl de la parcel·la, 

però amb major o menor accés de les arrels 

de la planta segons el cultiu, tipus de sòl i sis-

tema de reg, entre d’altres factors. L’aigua, un 

cop aplicada al sòl, pot situar-se en diverses 

ubicacions: i) a prop de les arrels (absorció ra-

dicular (AR)), ii) fora de l’abast de les arrels (S), 

iii) descendir per percolació profunda (drenatge 

(D)), iv) moure’s per la superfície (escolament 

superficial (ES)), i/o v) evaporar-se directament 

des del sòl (E) (Figura 1). 

 

intRoducciÓ

Foto 1. Proves d’uniformitat del sistema de reg (esquerra) i producció de nectarines (dreta). Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua. 
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En aquest moments disposar d’informació per ava-

luar les necessitats d’aigua dels conreus a partir 

dels coneixements dels Kc  obtinguts d’una forma 

rigorosa i adaptats al nostre territori permetrà ges-

tionar els regadius per obtenir el màxim rendiment 

del conreu, un estalvi econòmic en l’aplicació de 

l’aigua i una millora ambiental dels recursos hídrics. 

A ningú que estigui pròxim a l’agricultura no se li 

escapa la gran importància que té el regadiu en gran 

part del nostre territori. Un territori amb pluviometries 

irregulars quant a la distribució en l’espai i en el 

temps, amb zones amb pluviometries de menys de 

300 mm. És per això que des que s’inicia l’agricultu-

ra els pagesos han lluitat per gestionar l’aigua de la 

millor manera possible, aplicant la tecnologia que es 

disposava en cada moment. Fruit d’aquest procés, 

a Catalunya tenim unes 330.000 ha negables, de 

les quals 30.000 s’han posat en regadiu els últims 

5 anys i es continua treballant en obres importants 

com el Segarra-Garrigues, el Xerta –Sénia, Segrià-

Sud, Garrigues-Sud, Terra-Alta, entre d’altres, i tam-

bé s’estan duent a terme obres de modernitzacions 

de regadius històrics. Totes aquestes actuacions 

requereixen un gran esforç inversor i costos d’ex-

plotació i manteniment importants.

La viabilitat econòmica dels nous regadius està di-

rectament relacionada amb l’obtenció del màxim 

rendiment econòmic de l’aigua: en aquests regadius 

un dels costos importants és la factura de l’aigua, 

que està directament lligada al cost de l’energia: 

amb una aplicació racional de l’aigua podrem dismi-

nuir la factura de l’energia elèctrica estalviant kW-h. 

Per pujar 1 m³ d’aigua a una alçada de 100 m  es 

consumeix de l’ordre de 0,35 kW-h, la qual cosa 

posa en relleu que el fet d’utilitzar bé l’aigua pot fer 

rendible o no un regadiu. 

Aquí està la importància de l’aplicació dels conei-

xements que al llarg dels últims anys s’han estat 

investigant i posant a punt des de l’IRTA i que ara 

ja disposem per aplicar-los a les nostres empreses. 

Disposem de les instal·lacions capaces de poder 

aplicar les noves tecnologies, disposem dels co-

neixements, tenim la necessitat i els professionals 

capacitats. Ara cal continuar en aquesta línia, que és 

l’única que té futur. En aquest sentit, està treballant 

l’Oficina del Regant acompanyant els nous regants 

en els reptes que suposa la reconversió d’una em-

presa de secà en una de regadiu. Per altra banda, 

hi ha els regadius antics que encara reguen a torns, 

però cada vegada més, també en aquest territoris 

hi ha empreses que a nivell individual fan el pas cap 

sistemes de regadiu que necessiten de la tecnologia 

i del coneixement per a la seva producció. El maneig 

de l’aigua s’ha convertit en l’eina que permet fer 

productes de més qualitat, millorar les produccions, 

estalviar adobs, etc. La tecnificació i la visió de futur 

de les Comunitats de Regants és necessària per 

continuar en aquest camí cap a l’excel·lència. 

Cal dir que el fet d’aplicar l’aigua amb el màxim 

de coneixement i d’acord amb les necessitats de 

les plantes també té efectes positius per al medi 

ambient. Aplicar els coneixements dels kc contri-

bueix a la conservació d’aquest recurs natural i dels 

hàbitats que es desenvolupen en els entorns dels 

cursos d’aigua.

Un Dossier Tècnic del nivell del que es presenta 

ens fa estar orgullosos del coneixement i del rigor 

amb què s’està treballant, i esperem que sigui útil  

perquè les nostres empreses agràries siguin més 

competitives i que la societat es beneficiï de la millor 

utilització i conservació del recursos hídrics.

Antoni Enjuanes Puyol
Subdirector General d’Infraestructures Rurals
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01 Objectiu del reg

L’aigua és un element clau en els sistemes de 

producció agrícola. Quan les aportacions na-

turals d’aigua no són suficients per cobrir els 

requeriment hídrics dels cultius, el reg és el sis-

tema clau que ens permet complementar les 

aportacions i així satisfer la demanada d’aquests. 

Per tant, el principal objectiu del reg és aportar 

l’aigua necessària als cultius perquè aquests pu-

guin aconseguir els nivells de producció desitjats. 

L’aigua que s’aporta amb el reg ha de situar-se 

pròxima a la zona radicular. Les arrels absorbei-

xen l’aigua del sòl i la fan circular per la planta 

fins a ser transpirada a través dels estomes de 

les fulles i, d’aquesta manera, retornar a l’atmos-

fera. Més d’un 95% de l’aigua que absorbeixen 

les arrels és transpirada per les plantes. 

La importància del volum d’aigua que transpira 

la planta es reflecteix en la producció final de 

biomassa i en les denominades ‘funcions de pro-

ducció’, on la producció final és funció directa de 

l’aigua transpirada per la planta, sempre que no 

hi hagi problemes de salinitat, ja que sota aques-

tes circumstàncies ha de destinar-se una part 

de l’aigua al control i rentat de les sals del sòl.

02 On s’ha d’aplicar l’aigua?

Les aportacions d’aigua, tant les de pluja com 

les de reg, es dipositen en el sòl de la parcel·la, 

però amb major o menor accés de les arrels 

de la planta segons el cultiu, tipus de sòl i sis-

tema de reg, entre d’altres factors. L’aigua, un 

cop aplicada al sòl, pot situar-se en diverses 

ubicacions: i) a prop de les arrels (absorció ra-

dicular (AR)), ii) fora de l’abast de les arrels (S), 

iii) descendir per percolació profunda (drenatge 

(D)), iv) moure’s per la superfície (escolament 

superficial (ES)), i/o v) evaporar-se directament 

des del sòl (E) (Figura 1). 

 

intRoducciÓ

Foto 1. Proves d’uniformitat del sistema de reg (esquerra) i producció de nectarines (dreta). Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua. 
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Si considerem que l’AR és l’única aigua produc-

tiva, i la resta d’aigua (S, D, ES, E) no, és evident 

que el primer objectiu de qualsevol regant hauria 

de ser maximitzar el percentatge d’AR, sempre 

que no hi hagi problemes de salinitat en el sòl.

És un objectiu difícil, perquè quan s’aplica l’ai-

gua de reg és molt complicat conèixer amb 

exactitud on s’ubicarà, perquè el que passa en 

el sòl no es veu. No obstant això, i donada la 

importància que té l’aigua transpirada sobre la 

producció final, conèixer a on es posa l’aigua al 

sòl hauria de ser un aspecte a controlar. L’elec-

ció del sistema de reg, un disseny hidràulic i 

agronòmic adequat i l’ús de sensors d’humitat 

al sòl són bàsics per assolir aquest objectiu.

Disponibilitat d’aigua per a la planta. A més 

d’ubicar l’aigua a prop de les arrels, també cal 

tenir en compte que s’ha d’aportar la quantitat 

suficient que permeti una lliure disposició per 

a la planta (Foto 2). Dit d’altra manera, que la 

planta no hagi d’exercir una força gaire gran per 

absorbir-la. A major quantitat d’aigua disponi-

ble en el sòl, la planta pot captar-la amb major 

facilitat, i consegüentment la quantitat transpi-

rada d’aquesta podrà ser major. Hi ha diferents 

procediments que permeten determinar el vo-

lum d’aigua de reg a aplicar al cultiu, en cada 

moment. La correcta utilització i implementació 

d’aquests a la parcel·la hauria de ser suficient 

per mantenir la disponibilitat d’aigua de fàcil 

accés per a la planta. 

El coneixement de la força amb què el sòl reté 

l’aigua ens la poden proporcionar diferents ti-

pus de sensors, entre els quals destaquen els 

tensiòmetres i els blocs matricials.

03 Determinació dels requeriments 
de reg d‘una plantació llenyosa

Un aspecte important en la gestió i el maneig 

dels sistemes de reg és determinar la quantitat 

d’aigua que s’ha d’aportar a la plantació. Per a 

aquest fi es disposa de diferents procediments 

que, a grans trets, els podríem dividir en tres 

grans grups:

Procediments atmosfèrics. Basats en la capa-

citat física de l’ambient per a evaporar l’aigua 

procedent d’una superfície en saturació de va-

por d’aigua que transpira. Bàsicament, a major 

temperatura i menor humitat ambiental de l’aire 

que envolta la plantació, la capacitat d’aquest 

aire per absorbir aigua serà major, i en conse-

qüència les necessitats de reg més altes. Amb 

tot, el factor més important per a determinar 

aquesta capacitat de transpiració de les fulles és 

la radiació solar, ja que, a part d’escalfar l’aire, 

la radiació solar també escalfa la planta i per 

tant es produeix l’acumulació de major energia 

calòrica que s’haurà d’alliberar. La velocitat del 

vent facilita la renovació de l’aire circumdant de 

la plantació i és el quart paràmetre atmosfèric 

important per a determinar la demanda potencial 

d’aigua dels cultius.

La metodologia de càlcul per a la determina-

ció atmosfèrica més utilitzada és la que obté 

l’evapotranspiració potencial (ETo), mesurada 

per la xarxa d’estacions agrometeorològiques, 

utilitzant les expressions de Penman-Monteith, 

segons la versió publicada en el monogràfic 

FAO56. Aquest paràmetre s’ha de transfor-

mar en els requeriments hídrics del cultiu (ETc) 

i aquesta adaptació es fa mitjançant l’ús dels co-

eficients de cultiu (Kc) segons l’equació següent: 

ETc=ETo·Kc. La correcta elecció i aplicació dels 

Kc és un altre dels aspectes clau del maneig del 

reg en cultius llenyosos.  La bibliografia aporta 

una gran diversitat de valors de Kc per a dife-

rents condicions de cultiu i moment del cicle 

anual. L’objecte del present dossier tècnic és 

ajudar en l’elecció del Kc en cada moment. En 

general, la seva determinació és complicada si 

es vol que sigui representatiu de cada cultiu i 

zona. 

Procediments per a determinar la disponibilitat 

d’aigua en el sòl. La mesura de l’estat hídric 

del sòl pot proporcionar indicadors dels 

requeriments de reg. No obstant això, la 

interpretació d’aquestes mesures i el seu 

ús en el maneig del reg difereixen segons el 

sistema de reg. D’una banda, tant en el reg per 

gravetat com per aspersió es pot suposar que 

el contingut d’aigua en el sòl és homogeni en 

el pla horitzontal. D’aquesta manera, coneixent 

el perfil de distribució de l’aigua a diferents 

profunditats es pot calcular el volum d’aigua 

emmagatzemada en el sòl i a partir d’algunes 

propietats d’aquest se’n poden determinar la 

freqüència i la intensitat d’aplicació; de l’altra, 

en el reg localitzat, la distribució de l’aigua en 

el sòl és molt heterogènia i es caracteritza per 

la formació de bulbs humits a les proximitats 

dels goters, i, en canvi, a una certa distància el 

contingut d’aigua al sòl no es veu afectat pel reg. 

Amb la utilització de sensors es pot observar 

la tendència del contingut d’aigua en el sòl i 

aquesta pot servir com a indicador per ajustar el 

reg a les necessitats del cultiu. En aquest sentit, 

Foto 2. Aplicació del reg per degoteig en una plantació de pomera adulta. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

El principal objectiu del reg 

és aportar l’aigua necessària 

als cultius perquè aquests 

puguin aconseguir els nivells 

de producció desitjats.
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si quan es comparen dies successius s’observa 

una tendència creixent, es pot interpretar que 

s’està regant per sobre de les necessitats del 

cultiu; en canvi, una tendència decreixent pot 

indicar un reg insuficient.

Procediments per a determinar l’estat hídric de 

la planta. El paràmetre que millor indica l’estat 

hídric d’una planta és el seu potencial hídric 

de fulla o de tija, que mesura la força amb la 

qual la planta reté l’aigua. Actualment, el co-

neixement permet establir la relació entre l’estat 

hídric dels cultius llenyosos i els efectes sobre 

diferents processos bàsics (creixement vege-

tatiu, fotosíntesis, efectes sobre la gemmes, 

desenvolupament de fruits, interacció amb la 

càrrega de fruits…). Per tant, el potencial hídric 

és un paràmetre idoni per a la gestió del reg 

en plantacions de fruiters i cultius llenyosos en 

general. Tot i això, segueix essent un proce-

diment poc àgil i que requereix una important 

dedicació de temps. 

Hi ha alternatives basades en: l’aspecte de la 

vegetació (la posició de les fulles, el seu aspecte 

i/o l’absència de creixement terminal dels brots) 

i l’ús de la teledetecció.

La teledetecció sembla el mètode més prome-

tedor per a determinar l’estat hídric dels cultius 

basant-se en fotografies aèries. Les imatges 

poden ser captades per satèl·lits o avions (tri-

pulats o teledirigits), en funció de la resolució 

necessària. En aquests moments les imatges 

tèrmiques són les que estan donant millors 

resultats, sent una tecnologia que pot recollir 

la informació de grans superfícies a un cost 

assequible.

04 Estratègies de reg en cultius 
llenyosos

Habitualment, l’objectiu dels productors és ob-

tenir la màxima quantitat de producte de bona 

qualitat. Per aquest motiu, el productor es de-

canta per assegurar que no hi hagi un dèficit hí-

dric en aquelles fases en què el fruit és sensible. 

Bàsicament, hi ha dues grans estratègies de 

reg que poden assegurar un estat hídric de la 

planta adequat.

Reg total. Es basa en aportar al cultiu tota l’ai-

gua que li permetrà transpirar al màxim potenci-

al durant tot el cicle del cultiu. Una bona manera 

d’assegurar aquesta estratègia és utilitzar els 

procediments atmosfèrics per a determinar els 

requeriments hídrics ajustats a l’especificitat de 

la plantació mitjançant els sistemes d’estimació 

de la disponibilitat d’aigua en el sòl o de l’es-

tat hídric de la planta. Les produccions que es 

poden esperar seran en funció de las caracte-

rístiques de la plantació (sistema de formació, 

càrrega de fruits, desenvolupament vegetatiu 

dels arbres...) però sense restriccions que són 

degudes a l’estat hídric de la planta.

Reg deficitari controlat (RDC). Aquesta estra-

tègia de reg es basa en mantenir la plantació 

en condiciones de mínim estrès hídric possible 

en aquelles fases en què els processos que 

tenen lloc són sensibles al dèficit hídric. En 

canvi, sotmet a un cert dèficit hídric (controlat) 

aquelles fases poc o gens sensibles a aquest 

dèficit, tenint en compte l’objectiu productiu. 

Un cert grau de dèficit pot millorar la qualitat 

del fruit. 

També es pot aplicar aquesta estratègia de reg 

en condicions en les quals no es disposa de 

suficient aigua per a cobrir les necessitats totals 

del cultiu i es volen obtenir resultats productius 

més favorables per a l’explotació. La recerca ha 

demostrat que es pot aplicar RDC a la majoria 

de cultius llenyosos tenint en compte les fases 

del cicle anual del cultiu en les quals es pot 

aplicar i amb quina intensitat.

En qualsevol cas, plantejar-se l’estratègia de 

reg a seguir és un pas previ i important ja que, 

aplicar el reg sense la seva definició, pot conduir 

a una gestió erràtica d’aquest.

05 Com orientar la gestió del reg?

La gestió del reg hauria de ser una de les acti-

vitats més rellevants, per la importància que té 

sobre la productivitat final. A l’hora de la seva 

gestió i aplicació objectiva sempre s’haurien 

de tenir presents l’orientació productiva final, 

la qualitat del producte, la dotació d’aigua i els 

criteris d’eficiència, entre d’altres.

Aquest dossier pretén donar informació sobre 

els Kc i relacionar els efectes del reg amb el 

cicle anual dels cultius llenyosos, en cada una 

de les seves fases, per ajudar a millorar la gestió 

d’aquest recurs.

06 Autors

"Programa Integral de Ahorro  
y Mejora Productiva del Agua de Riego en la Horticultura Española"
RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

El paràmetre que millor indica 

l’estat hídric d’una planta és 

el seu potencial hídric de fulla 

o de tija, que mesura la força 

amb la qual la planta reté 

l’aigua. 

Plantejar-se l’estratègia de 

reg a seguir és un pas previ 

i important ja que, aplicar el 

reg sense la seva definició, 

pot conduir a una gestió 

erràtica d’aquest.
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Si considerem que l’AR és l’única aigua produc-

tiva, i la resta d’aigua (S, D, ES, E) no, és evident 

que el primer objectiu de qualsevol regant hauria 

de ser maximitzar el percentatge d’AR, sempre 

que no hi hagi problemes de salinitat en el sòl.

És un objectiu difícil, perquè quan s’aplica l’ai-

gua de reg és molt complicat conèixer amb 

exactitud on s’ubicarà, perquè el que passa en 

el sòl no es veu. No obstant això, i donada la 

importància que té l’aigua transpirada sobre la 

producció final, conèixer a on es posa l’aigua al 

sòl hauria de ser un aspecte a controlar. L’elec-

ció del sistema de reg, un disseny hidràulic i 

agronòmic adequat i l’ús de sensors d’humitat 

al sòl són bàsics per assolir aquest objectiu.

Disponibilitat d’aigua per a la planta. A més 

d’ubicar l’aigua a prop de les arrels, també cal 

tenir en compte que s’ha d’aportar la quantitat 

suficient que permeti una lliure disposició per 

a la planta (Foto 2). Dit d’altra manera, que la 

planta no hagi d’exercir una força gaire gran per 

absorbir-la. A major quantitat d’aigua disponi-

ble en el sòl, la planta pot captar-la amb major 

facilitat, i consegüentment la quantitat transpi-

rada d’aquesta podrà ser major. Hi ha diferents 

procediments que permeten determinar el vo-

lum d’aigua de reg a aplicar al cultiu, en cada 

moment. La correcta utilització i implementació 

d’aquests a la parcel·la hauria de ser suficient 

per mantenir la disponibilitat d’aigua de fàcil 

accés per a la planta. 

El coneixement de la força amb què el sòl reté 

l’aigua ens la poden proporcionar diferents ti-

pus de sensors, entre els quals destaquen els 

tensiòmetres i els blocs matricials.

03 Determinació dels requeriments 
de reg d‘una plantació llenyosa

Un aspecte important en la gestió i el maneig 

dels sistemes de reg és determinar la quantitat 

d’aigua que s’ha d’aportar a la plantació. Per a 

aquest fi es disposa de diferents procediments 

que, a grans trets, els podríem dividir en tres 

grans grups:

Procediments atmosfèrics. Basats en la capa-

citat física de l’ambient per a evaporar l’aigua 

procedent d’una superfície en saturació de va-

por d’aigua que transpira. Bàsicament, a major 

temperatura i menor humitat ambiental de l’aire 

que envolta la plantació, la capacitat d’aquest 

aire per absorbir aigua serà major, i en conse-

qüència les necessitats de reg més altes. Amb 

tot, el factor més important per a determinar 

aquesta capacitat de transpiració de les fulles és 

la radiació solar, ja que, a part d’escalfar l’aire, 

la radiació solar també escalfa la planta i per 

tant es produeix l’acumulació de major energia 

calòrica que s’haurà d’alliberar. La velocitat del 

vent facilita la renovació de l’aire circumdant de 

la plantació i és el quart paràmetre atmosfèric 

important per a determinar la demanda potencial 

d’aigua dels cultius.

La metodologia de càlcul per a la determina-

ció atmosfèrica més utilitzada és la que obté 

l’evapotranspiració potencial (ETo), mesurada 

per la xarxa d’estacions agrometeorològiques, 

utilitzant les expressions de Penman-Monteith, 

segons la versió publicada en el monogràfic 

FAO56. Aquest paràmetre s’ha de transfor-

mar en els requeriments hídrics del cultiu (ETc) 

i aquesta adaptació es fa mitjançant l’ús dels co-

eficients de cultiu (Kc) segons l’equació següent: 

ETc=ETo·Kc. La correcta elecció i aplicació dels 

Kc és un altre dels aspectes clau del maneig del 

reg en cultius llenyosos.  La bibliografia aporta 

una gran diversitat de valors de Kc per a dife-

rents condicions de cultiu i moment del cicle 

anual. L’objecte del present dossier tècnic és 

ajudar en l’elecció del Kc en cada moment. En 

general, la seva determinació és complicada si 

es vol que sigui representatiu de cada cultiu i 

zona. 

Procediments per a determinar la disponibilitat 

d’aigua en el sòl. La mesura de l’estat hídric 

del sòl pot proporcionar indicadors dels 

requeriments de reg. No obstant això, la 

interpretació d’aquestes mesures i el seu 

ús en el maneig del reg difereixen segons el 

sistema de reg. D’una banda, tant en el reg per 

gravetat com per aspersió es pot suposar que 

el contingut d’aigua en el sòl és homogeni en 

el pla horitzontal. D’aquesta manera, coneixent 

el perfil de distribució de l’aigua a diferents 

profunditats es pot calcular el volum d’aigua 

emmagatzemada en el sòl i a partir d’algunes 

propietats d’aquest se’n poden determinar la 

freqüència i la intensitat d’aplicació; de l’altra, 

en el reg localitzat, la distribució de l’aigua en 

el sòl és molt heterogènia i es caracteritza per 

la formació de bulbs humits a les proximitats 

dels goters, i, en canvi, a una certa distància el 

contingut d’aigua al sòl no es veu afectat pel reg. 

Amb la utilització de sensors es pot observar 

la tendència del contingut d’aigua en el sòl i 

aquesta pot servir com a indicador per ajustar el 

reg a les necessitats del cultiu. En aquest sentit, 

Foto 2. Aplicació del reg per degoteig en una plantació de pomera adulta. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

El principal objectiu del reg 

és aportar l’aigua necessària 

als cultius perquè aquests 

puguin aconseguir els nivells 

de producció desitjats.
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si quan es comparen dies successius s’observa 

una tendència creixent, es pot interpretar que 

s’està regant per sobre de les necessitats del 

cultiu; en canvi, una tendència decreixent pot 

indicar un reg insuficient.

Procediments per a determinar l’estat hídric de 

la planta. El paràmetre que millor indica l’estat 

hídric d’una planta és el seu potencial hídric 

de fulla o de tija, que mesura la força amb la 

qual la planta reté l’aigua. Actualment, el co-

neixement permet establir la relació entre l’estat 

hídric dels cultius llenyosos i els efectes sobre 

diferents processos bàsics (creixement vege-

tatiu, fotosíntesis, efectes sobre la gemmes, 

desenvolupament de fruits, interacció amb la 

càrrega de fruits…). Per tant, el potencial hídric 

és un paràmetre idoni per a la gestió del reg 

en plantacions de fruiters i cultius llenyosos en 

general. Tot i això, segueix essent un proce-

diment poc àgil i que requereix una important 

dedicació de temps. 

Hi ha alternatives basades en: l’aspecte de la 

vegetació (la posició de les fulles, el seu aspecte 

i/o l’absència de creixement terminal dels brots) 

i l’ús de la teledetecció.

La teledetecció sembla el mètode més prome-

tedor per a determinar l’estat hídric dels cultius 

basant-se en fotografies aèries. Les imatges 

poden ser captades per satèl·lits o avions (tri-

pulats o teledirigits), en funció de la resolució 

necessària. En aquests moments les imatges 

tèrmiques són les que estan donant millors 

resultats, sent una tecnologia que pot recollir 

la informació de grans superfícies a un cost 

assequible.

04 Estratègies de reg en cultius 
llenyosos

Habitualment, l’objectiu dels productors és ob-

tenir la màxima quantitat de producte de bona 

qualitat. Per aquest motiu, el productor es de-

canta per assegurar que no hi hagi un dèficit hí-

dric en aquelles fases en què el fruit és sensible. 

Bàsicament, hi ha dues grans estratègies de 

reg que poden assegurar un estat hídric de la 

planta adequat.

Reg total. Es basa en aportar al cultiu tota l’ai-

gua que li permetrà transpirar al màxim potenci-

al durant tot el cicle del cultiu. Una bona manera 

d’assegurar aquesta estratègia és utilitzar els 

procediments atmosfèrics per a determinar els 

requeriments hídrics ajustats a l’especificitat de 

la plantació mitjançant els sistemes d’estimació 

de la disponibilitat d’aigua en el sòl o de l’es-

tat hídric de la planta. Les produccions que es 

poden esperar seran en funció de las caracte-

rístiques de la plantació (sistema de formació, 

càrrega de fruits, desenvolupament vegetatiu 

dels arbres...) però sense restriccions que són 

degudes a l’estat hídric de la planta.

Reg deficitari controlat (RDC). Aquesta estra-

tègia de reg es basa en mantenir la plantació 

en condiciones de mínim estrès hídric possible 

en aquelles fases en què els processos que 

tenen lloc són sensibles al dèficit hídric. En 

canvi, sotmet a un cert dèficit hídric (controlat) 

aquelles fases poc o gens sensibles a aquest 

dèficit, tenint en compte l’objectiu productiu. 

Un cert grau de dèficit pot millorar la qualitat 

del fruit. 

També es pot aplicar aquesta estratègia de reg 

en condicions en les quals no es disposa de 

suficient aigua per a cobrir les necessitats totals 

del cultiu i es volen obtenir resultats productius 

més favorables per a l’explotació. La recerca ha 

demostrat que es pot aplicar RDC a la majoria 

de cultius llenyosos tenint en compte les fases 

del cicle anual del cultiu en les quals es pot 

aplicar i amb quina intensitat.

En qualsevol cas, plantejar-se l’estratègia de 

reg a seguir és un pas previ i important ja que, 

aplicar el reg sense la seva definició, pot conduir 

a una gestió erràtica d’aquest.

05 Com orientar la gestió del reg?

La gestió del reg hauria de ser una de les acti-

vitats més rellevants, per la importància que té 

sobre la productivitat final. A l’hora de la seva 

gestió i aplicació objectiva sempre s’haurien 

de tenir presents l’orientació productiva final, 

la qualitat del producte, la dotació d’aigua i els 

criteris d’eficiència, entre d’altres.

Aquest dossier pretén donar informació sobre 

els Kc i relacionar els efectes del reg amb el 

cicle anual dels cultius llenyosos, en cada una 

de les seves fases, per ajudar a millorar la gestió 

d’aquest recurs.
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El paràmetre que millor indica 

l’estat hídric d’una planta és 

el seu potencial hídric de fulla 

o de tija, que mesura la força 

amb la qual la planta reté 

l’aigua. 

Plantejar-se l’estratègia de 

reg a seguir és un pas previ 

i important ja que, aplicar el 

reg sense la seva definició, 

pot conduir a una gestió 

erràtica d’aquest.
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POMERA
01 Condicionants del cultiu

La pomera és una de les espècies de fruiters 

més cultivades en el món, i tot i que, en ge-

neral, presenta alts requeriments d’hores fred, 

també es pot cultivar en zones més calentes 

(noves varietats, i/o aplicació de productes 

específics). És també una espècie amb una 

gran quantitat de varietats, que van des de 

les més primerenques (que, comercialment, es 

podrien collir a finals del mes de juliol) fins a les 

més tardanes (que podrien arribar a collir-se a 

primers de desembre).

La floració de la pomera variarà en funció de la 

climatologia específica de cada zona i any, però, 

en general, es produeix  durant el mes d’abril. El 

creixement del fruit es presenta seguint el que 

s’anomena ‘funció expolinear’. En la realitat, es 

pot dividir en dos fases diferenciades: la fase ini-

cial, que ocupa els 30-40 primers dies després 

de la floració-quallat, que presenta una pauta de 

creixement exponencial i a on la divisió cel·lular 

és el procés més determinant, i una segona fase 

a on el creixement és totalment linear (Figura 1, 

tractament de referència).

Una vegada iniciat el creixement linear, es pot 

predir la mida final potencial del fruit, sempre 

que no es presentin factors limitants, com la falta 

d’aigua, que podria reduir la mida final del fruit, 

tal i com es pot veure a la Figura 1.

La mida final del fruit també dependrà del 

nombre de fruits que hi hagi a l’arbre, el nom-

bre de llavors del fruit i el nombre de cèl·lules 

que contingui el pericarpi. No obstant això, una 

vegada iniciat el creixement de la fase lineal, 

mantenir un bon estat hídric de l’arbre és bàsic 

per aconseguir els fruits més grans possibles 

donades les condicions de partida (nombre de 

fruits que s’hagin deixat a l’arbre en relació a 

la mida d’aquest, i el nombre de cèl·lules del 

fruit en aquesta fase inicial).

La importància d’una bona gestió del reg en 

la pomera és alta durant tot el cicle vegetatiu 

anual, però és fonamental en les primeres fases 

de creixement del fruit. Com que en la pomera 

és difícil diferenciar fases de creixement del fruit 

per definir nivells de sensibilitat estacional (del 

creixement del fruit i la seva qualitat) a l’estat 

hídric de la planta, i per tant els nivells de reg 

més adequats, s’han caracteritzat tres fases 

que ajudin a caracteritzar aquesta sensibilitat 

i a definir els efectes del dèficit hídric sobre la 

producció i el creixement del fruit (Figura 2).

La importància d’una bona 

gestió del reg en la pomera 

és alta durant tot el cicle 

vegetatiu anual, però és 

fonamental en les primeres 

fases de creixement del fruit. 

FitXes de cultiu

Foto 1. Detall de les flors (esquerra) i fruits de la pomera (dreta). Fotos: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

DT61.indd   6 02/12/13   11:17

288 DOSSIERN61 07

REquERImENTs híDRICs DEls CulTIus llENyosos (I)

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

La primera d’aquestes fases és la denominada 

fase primerenca, que aniria des de la floració a 

meitats del creixement del fruit (al voltant del 15-

20 de juliol), i pot afectar negativament la floració 

de l’any següent. En aquesta fase, qualsevol 

dèficit hídric afecta negativament el creixement 

del fruit. El grau d’afectació sobre el creixement 

del fruit anirà molt lligat a la càrrega de fruits, 

havent-se observat que, en arbres amb càrre-

gues de fruit baixes, un moderat dèficit hídric 

no afecta tant negativament el creixement del 

fruit en comparació al que podria passar amb 

arbres amb càrrega alta. Cal tenir en compte, 

però, que l’efecte que en aquesta fase el dèficit 

hídric té sobre el creixement és molt important, i 

per tant és un període en què cal intentar evitar 

qualsevol dèficit hídric a la pomera.

La segona fase va des de meitats del mes de 

juliol a la collita, i aquí la sensibilitat del crei-

xement del fruit al dèficit hídric és menor que 

en la fase primera, i l’afectació del dèficit hídric 

sobre la floració de l’any següent no és evident. 

No obstant això, si el dèficit hídric és important 

(situacions de no-reg en aquesta fase i sòls amb 

poca capacitat de reserva) l’afectació tant del 

fruit com de la floració i del creixement vegetatiu 

de l’any següent pot ser important.

La darrera de les fases seria la que va des de la 

collita a la caiguda de les fulles, i es denomina 

fase postcollita (PC). És aquest un període que 

la pomera aprofita per acumular reserves per 

a l’any següent, i la seva sensibilitat al dèficit 

hídric pot ser diversa en funció de la varietat 

cultivada. Així, per varietats primerenques a on 

la fase de postcollita és llarga, un dèficit hídric 

sever pot tenir efectes negatius molt significants 

en la producció i el creixement de l’arbre l’any 

següent. Si la varietat es tardana i el període de 

postcollita curt, no és tant exigent.

03 Coeficients de cultiu

Com que aquest és un cultiu que normalment 

es planteja en zones amb suficients disponibili-

tats d’aigua per cobrir els requeriments hídrics 

totals, per a la programació del reg es recomana 

utilitzar els coeficients de conreu (Kc) que es 

presenten a la Taula 1. Si fos necessari aplicar 

alguna estratègia de reg deficitari perquè no 

hi ha suficient dotació d’aigua, es proposa no 

aplicar cap restricció important durant la fase 

primerenca de creixement del fruit, i aplicar re-

duccions d’aigua a la fase tardana; i, si es tracta 

d’una varietat de recol·lecció setembre-octubre, 

aplicar uns mínims regs en aquesta fase.

04 Autor
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Figura 2. Cicle anual de la pomera. 

Taula 1: Kc de conreu de la pomera. Els Kc que es presenten per 
a cada mes (x,xx – x,xx) representen els valors típics per inici i final 
de mes i són els que s’aconsellen suposant una cobertura superior 
al 65%*. En aquest cas, els valors del Kc representen abans de la 
collita i després.

MES Kc  
(Tardana) Observacions

Març 0,30 – 0,30
Floració: Durant el mes de 

març (finals) o d’abril

Abril 0,40 – 0,45 -

Maig 0,60 – 0,75 -

Juny 0,82 – 0,87 -

Juliol 0.95  – 1,00
Final del creixement 

vegetatiu

Agost 1,00 – 1,00 -

Setembre 1,00 – 0,75*
Recol·lecció: Mig 

setembre

Octubre 0,60 – 0,55 -
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Figura 1. Creixement del fruit en pomeres ben regades (Referència) i en pomeres regades amb dèficit hídric. 
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(noves varietats, i/o aplicació de productes 
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La floració de la pomera variarà en funció de la 

climatologia específica de cada zona i any, però, 

en general, es produeix  durant el mes d’abril. El 

creixement del fruit es presenta seguint el que 

s’anomena ‘funció expolinear’. En la realitat, es 

pot dividir en dos fases diferenciades: la fase ini-

cial, que ocupa els 30-40 primers dies després 

de la floració-quallat, que presenta una pauta de 

creixement exponencial i a on la divisió cel·lular 

és el procés més determinant, i una segona fase 

a on el creixement és totalment linear (Figura 1, 

tractament de referència).

Una vegada iniciat el creixement linear, es pot 

predir la mida final potencial del fruit, sempre 

que no es presentin factors limitants, com la falta 

d’aigua, que podria reduir la mida final del fruit, 

tal i com es pot veure a la Figura 1.

La mida final del fruit també dependrà del 

nombre de fruits que hi hagi a l’arbre, el nom-

bre de llavors del fruit i el nombre de cèl·lules 

que contingui el pericarpi. No obstant això, una 

vegada iniciat el creixement de la fase lineal, 

mantenir un bon estat hídric de l’arbre és bàsic 

per aconseguir els fruits més grans possibles 

donades les condicions de partida (nombre de 

fruits que s’hagin deixat a l’arbre en relació a 

la mida d’aquest, i el nombre de cèl·lules del 

fruit en aquesta fase inicial).

La importància d’una bona gestió del reg en 

la pomera és alta durant tot el cicle vegetatiu 

anual, però és fonamental en les primeres fases 

de creixement del fruit. Com que en la pomera 

és difícil diferenciar fases de creixement del fruit 

per definir nivells de sensibilitat estacional (del 

creixement del fruit i la seva qualitat) a l’estat 

hídric de la planta, i per tant els nivells de reg 

més adequats, s’han caracteritzat tres fases 

que ajudin a caracteritzar aquesta sensibilitat 

i a definir els efectes del dèficit hídric sobre la 

producció i el creixement del fruit (Figura 2).

La importància d’una bona 

gestió del reg en la pomera 

és alta durant tot el cicle 

vegetatiu anual, però és 

fonamental en les primeres 

fases de creixement del fruit. 

FitXes de cultiu
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però, que l’efecte que en aquesta fase el dèficit 

hídric té sobre el creixement és molt important, i 

per tant és un període en què cal intentar evitar 

qualsevol dèficit hídric a la pomera.

La segona fase va des de meitats del mes de 

juliol a la collita, i aquí la sensibilitat del crei-

xement del fruit al dèficit hídric és menor que 

en la fase primera, i l’afectació del dèficit hídric 

sobre la floració de l’any següent no és evident. 

No obstant això, si el dèficit hídric és important 

(situacions de no-reg en aquesta fase i sòls amb 

poca capacitat de reserva) l’afectació tant del 

fruit com de la floració i del creixement vegetatiu 

de l’any següent pot ser important.

La darrera de les fases seria la que va des de la 

collita a la caiguda de les fulles, i es denomina 

fase postcollita (PC). És aquest un període que 

la pomera aprofita per acumular reserves per 

a l’any següent, i la seva sensibilitat al dèficit 

hídric pot ser diversa en funció de la varietat 

cultivada. Així, per varietats primerenques a on 

la fase de postcollita és llarga, un dèficit hídric 

sever pot tenir efectes negatius molt significants 

en la producció i el creixement de l’arbre l’any 

següent. Si la varietat es tardana i el període de 

postcollita curt, no és tant exigent.

03 Coeficients de cultiu

Com que aquest és un cultiu que normalment 

es planteja en zones amb suficients disponibili-

tats d’aigua per cobrir els requeriments hídrics 

totals, per a la programació del reg es recomana 

utilitzar els coeficients de conreu (Kc) que es 

presenten a la Taula 1. Si fos necessari aplicar 

alguna estratègia de reg deficitari perquè no 

hi ha suficient dotació d’aigua, es proposa no 

aplicar cap restricció important durant la fase 

primerenca de creixement del fruit, i aplicar re-

duccions d’aigua a la fase tardana; i, si es tracta 

d’una varietat de recol·lecció setembre-octubre, 

aplicar uns mínims regs en aquesta fase.

04 Autor
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Figura 2. Cicle anual de la pomera. 

Taula 1: Kc de conreu de la pomera. Els Kc que es presenten per 
a cada mes (x,xx – x,xx) representen els valors típics per inici i final 
de mes i són els que s’aconsellen suposant una cobertura superior 
al 65%*. En aquest cas, els valors del Kc representen abans de la 
collita i després.

MES Kc  
(Tardana) Observacions

Març 0,30 – 0,30
Floració: Durant el mes de 

març (finals) o d’abril

Abril 0,40 – 0,45 -

Maig 0,60 – 0,75 -

Juny 0,82 – 0,87 -

Juliol 0.95  – 1,00
Final del creixement 

vegetatiu

Agost 1,00 – 1,00 -

Setembre 1,00 – 0,75*
Recol·lecció: Mig 

setembre

Octubre 0,60 – 0,55 -
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Figura 1. Creixement del fruit en pomeres ben regades (Referència) i en pomeres regades amb dèficit hídric. 
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DOSSIERTÈCNIC

PERERA
01 Condicionants del reg

El perer europeu (Pyrus communis L.) és una 

espècie amb poca tolerància a l’estrès hídric i 

la seva producció a nivell comercial en climes 

semiàrids o mediterranis requereix d’aportacions 

de reg durant les estacions seques. Alhora, el 

perer presenta un vigor bastant elevat i una alta 

sensibilitat dels borrons a la il·luminació per tal 

d’iniciar borrons de flor. El problema de l’om-

brejament intern es corregeix amb una formació 

adient de la coberta vegetal i del sistema de 

poda, de forma que hi pugi penetrar la llum. 

L’estrès hídric durant el moment d’iniciació floral 

pot ser positiu a l’hora d’incrementar el nom-

bre de flors l’any següent. Però si aquest és 

excessiu, hi poden haver efectes negatius en 

altres aspectes. Per al control del vigor és una 

practica habitual l’ús de portaempelts. Els més 

estesos són els de codonyer, tot i que en la vari-

etat de major interès comercial, la ‘Conference’ 

pot no presentar la millor qualitat en les unions 

d’empeltada.

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

El cicle anual de desenvolupament en perer es 

pot resumir en cinc fases diferenciades. Aques-

tes són en funció de l’activitat de creixement 

que cada òrgan presenta en cada moment. Hi 

ha diverses varietats de pera amb moments de 

maduració que poden variar des d’inicis d’estiu 

a ben entrada la tardor. Donat que la varietat 

més extensa i de major interès comercial, a dia 

d’avui, és la ‘Conference’, d’ara endavant, en 

aquesta secció se l’adoptarà com a model ex-

plicatiu. Com en molts altres fruiters caducifolis, 

la floració, en perer, es produeix quasi simultà-

niament amb l’aparició de les primeres fulles. 

En poc temps s’acompleix amb la pol·linització 

i durant el mes següent, el quallat. A aquesta 

fase la denominem fase de floració i quallat (Fi-

gura 1), i és molt sensible a l’estrès hídric. Els 

carbohidrats de reserva disponibles en l’arbre 

que s’han acumulat durant l’any precedent són 

molt importants durant aquest període i s’ha 

demostrat que, quan l’any anterior l’arbre ha 

patit estrès hídric indesitjat, les reserves de car-

bohidrats es redueixen, i amb elles ho fan també 

els nivells de quallat de fruita.

Les dues fases següents es refereixen al creixe-

ment del fruit. En la primera, la fase I, els fruits 

Figura 1: Cicle anual del perer ‘Conference’.
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Figura 2: Estratègia de reg deficitari.
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Foto 1: Estació lisimètrica de pesada a Mollerussa. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.
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experimenten principalment divisió cel·lular (Fi-

gura 1). És una fase de creixement lenta però 

és també molt sensible a l’estrès hídric. Durant 

aquesta fase es dóna també la màxima activitat 

de creixement de la coberta vegetal (Figura 1).

 

Durant la següent fase, F-II, es produeix el 

creixement expansiu del fruit (Figura 1). Durant 

aquest període, i si l’arbre està ben carregat 

i el nivell de vigor és controlat, el creixement 

vegetatiu es pot suprimir momentàniament fins 

a la collita. Aquesta és també una fase de crei-

xement del fruit molt sensible a l’estrès hídric i 

que té un impacte sobre el calibre del fruit i, per 

tant, sobre el preu del producte final.

Després de collita i fins a la caiguda de fulles 

podem diferenciar dues fases: en la primera, 

PCI, el desenvolupament vegetatiu és encara 

possible i pot reprendre si les condicions hídri-

ques són favorables. En aquest moment, es 

creu que molts dels borrons estan ja iniciats 

en flor. Aquest pot ser un període favorable per 

aplicar reduccions de reg amb la condició que 

s’evitin defoliacions i esgrogueïment de fulles 

(Figura 2), ja que es controlaria el creixement 

vegetatiu que no aportarà flors de qualitat i a 

més ombrejarà les brostades curtes que duran 

fruits a l’any següent. 

En la següent fase, PCII, la possibilitat d’activitat 

vegetativa és ja molt inferior, però és encara un 

bon període per acumular les reserves d’assi-

milats que seran útils per a la floració i el quallat 

a l’any següent, sobretot si s’han experimentat 

circumstàncies en les quals el reg no s’ha pogut 

aplicar del tot correctament durant la resta de 

l’any. També durant aquest període es produ-

eix la diferenciació floral (primer creixement dels 

borrons florals) que determinarà la qualitat i la 

fertilitat de les flors a l’any següent.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat (RDC) que creiem més 

adequada al perer. Ens explica que, com a nor-

ma general, el percentatge d’aigua a aplicar res-

pecte als requeriments totals de la plantació no 

ha de baixar del 50% i s’han de restituir les dosis 

de reg òptimes abans d’acabar el setembre. 

En casos on hi hagi sòls profunds o d’elevada 

retenció d’aigua fora possible reduir fins al 80% 

de les aportacions de reg, però llavors, la deter-

minació de reducció més adequada requereix 

d’un estudi més específic.

03 Coeficients de cultiu

La principal informació sobre el consum d’aigua 

en perer procedeix de les dades lisimètriques 

obtingudes a l’IRTA durant el període 2002-2010 

per la varietat ‘Conference’. A partir d’aquesta 

experiència, s’han entès alguns dels compor-

taments específics del perer i que curiosament 

no es donen tan acusadament en altres cultius, 

com per exemple la pomera. Aquestes especifi-

citats són: 1) alta dependència dels valors de Kc 

a les condicions ambientals en DPV (dèficit de 

pressió de vapor), i 2) progressiva reducció de 

Kc amb l’edat de la plantació independentment 

del grau de cobertura de l’arbre. Creiem que en 

aquest darrer aspecte hi pot tindre alguna cosa 

a veure el grau de compatibilitat entre ‘Conferen-

ce’ i el portaempelt de codonyer utilitzat en els 

lisímetres i que per tant, aquest cas podria no 

donar-se en circumstàncies on s’utilitzin altres 

combinacions de varietat i portaempelt. Caldria 

considerar, doncs, que els valors aportats en 

la taula 1 són de caràcter genèric i que en les 

circumstàncies d’onada de calor i sequedat 

ambiental caldria afegir, al valor tabulat de Kc, 

una correcció de fins a un màxim de 0,2 i que 

en casos d’onada d’aire fred, aquests es po-

drien disminuir en similar magnitud. Cal també 

considerar que els valors que es presenten en la 

Taula 1 són representatius d’un cultiu format en 

eix central definint una continuïtat entre arbres 

en forma de fileres i amb un grau de cobertura 

al terra segons marc de plantació d’un 40%. Per 

últim, l’extrapolació a altres nivells de cobertura 

que no siguin del 40% no es poden fer seguint 

proporcions directes per la naturalesa del cul-

tiu en fileres. Per tant, aquestes extrapolacions 

necessiten d’un estudi cas per cas.

04 Autor

Taula 1: Kc del conreu de perer per la varietat ‘Conference’ segons condicions ambientals d’un any mig corresponent a la primera dècada 
dels 2000, i considerant dues condicions diferents d’edat: adulta recent i adulta amb símptomes d’envelliment (plantació > 12 anys).
Els valors de Kc màxims s’assoleixen a mig estiu per un grau de cobertura d’un 40% en ambdós casos considerats.

MES Kc (<12 anys) Kc(>12 anys) Observacions

Març 0,20 0,20 Floració: Durant el mes de març

Abril 0,45 0,45 -

Maig 0,80 0,72 -

Juny 0,90 0,75 -

Juliol 0,94 0,80 -

Agost 0,90 0,75 Valor vàlid fins a collita

Setembre 0,60 0,52 -

Octubre 0,40 0,38 -

Novembre 0,35 0,30 -

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua
jordi.marsal@irta.cat

La postcollita (PCI) pot ser 

un període favorable per 

aplicar reduccions de reg 

amb la condició que s’evitin 

defoliacions i esgrogueïment 

de fulles.

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
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PERERA
01 Condicionants del reg

El perer europeu (Pyrus communis L.) és una 

espècie amb poca tolerància a l’estrès hídric i 

la seva producció a nivell comercial en climes 

semiàrids o mediterranis requereix d’aportacions 

de reg durant les estacions seques. Alhora, el 

perer presenta un vigor bastant elevat i una alta 

sensibilitat dels borrons a la il·luminació per tal 

d’iniciar borrons de flor. El problema de l’om-

brejament intern es corregeix amb una formació 

adient de la coberta vegetal i del sistema de 

poda, de forma que hi pugi penetrar la llum. 

L’estrès hídric durant el moment d’iniciació floral 

pot ser positiu a l’hora d’incrementar el nom-

bre de flors l’any següent. Però si aquest és 

excessiu, hi poden haver efectes negatius en 

altres aspectes. Per al control del vigor és una 

practica habitual l’ús de portaempelts. Els més 

estesos són els de codonyer, tot i que en la vari-

etat de major interès comercial, la ‘Conference’ 

pot no presentar la millor qualitat en les unions 

d’empeltada.

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

El cicle anual de desenvolupament en perer es 

pot resumir en cinc fases diferenciades. Aques-

tes són en funció de l’activitat de creixement 

que cada òrgan presenta en cada moment. Hi 

ha diverses varietats de pera amb moments de 

maduració que poden variar des d’inicis d’estiu 

a ben entrada la tardor. Donat que la varietat 

més extensa i de major interès comercial, a dia 

d’avui, és la ‘Conference’, d’ara endavant, en 

aquesta secció se l’adoptarà com a model ex-

plicatiu. Com en molts altres fruiters caducifolis, 

la floració, en perer, es produeix quasi simultà-

niament amb l’aparició de les primeres fulles. 

En poc temps s’acompleix amb la pol·linització 

i durant el mes següent, el quallat. A aquesta 

fase la denominem fase de floració i quallat (Fi-

gura 1), i és molt sensible a l’estrès hídric. Els 

carbohidrats de reserva disponibles en l’arbre 

que s’han acumulat durant l’any precedent són 

molt importants durant aquest període i s’ha 

demostrat que, quan l’any anterior l’arbre ha 

patit estrès hídric indesitjat, les reserves de car-

bohidrats es redueixen, i amb elles ho fan també 

els nivells de quallat de fruita.

Les dues fases següents es refereixen al creixe-

ment del fruit. En la primera, la fase I, els fruits 

Figura 1: Cicle anual del perer ‘Conference’.
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Figura 2: Estratègia de reg deficitari.
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Foto 1: Estació lisimètrica de pesada a Mollerussa. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.
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experimenten principalment divisió cel·lular (Fi-

gura 1). És una fase de creixement lenta però 

és també molt sensible a l’estrès hídric. Durant 

aquesta fase es dóna també la màxima activitat 

de creixement de la coberta vegetal (Figura 1).

 

Durant la següent fase, F-II, es produeix el 

creixement expansiu del fruit (Figura 1). Durant 

aquest període, i si l’arbre està ben carregat 

i el nivell de vigor és controlat, el creixement 

vegetatiu es pot suprimir momentàniament fins 

a la collita. Aquesta és també una fase de crei-

xement del fruit molt sensible a l’estrès hídric i 

que té un impacte sobre el calibre del fruit i, per 

tant, sobre el preu del producte final.

Després de collita i fins a la caiguda de fulles 

podem diferenciar dues fases: en la primera, 

PCI, el desenvolupament vegetatiu és encara 

possible i pot reprendre si les condicions hídri-

ques són favorables. En aquest moment, es 

creu que molts dels borrons estan ja iniciats 

en flor. Aquest pot ser un període favorable per 

aplicar reduccions de reg amb la condició que 

s’evitin defoliacions i esgrogueïment de fulles 

(Figura 2), ja que es controlaria el creixement 

vegetatiu que no aportarà flors de qualitat i a 

més ombrejarà les brostades curtes que duran 

fruits a l’any següent. 

En la següent fase, PCII, la possibilitat d’activitat 

vegetativa és ja molt inferior, però és encara un 

bon període per acumular les reserves d’assi-

milats que seran útils per a la floració i el quallat 

a l’any següent, sobretot si s’han experimentat 

circumstàncies en les quals el reg no s’ha pogut 

aplicar del tot correctament durant la resta de 

l’any. També durant aquest període es produ-

eix la diferenciació floral (primer creixement dels 

borrons florals) que determinarà la qualitat i la 

fertilitat de les flors a l’any següent.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat (RDC) que creiem més 

adequada al perer. Ens explica que, com a nor-

ma general, el percentatge d’aigua a aplicar res-

pecte als requeriments totals de la plantació no 

ha de baixar del 50% i s’han de restituir les dosis 

de reg òptimes abans d’acabar el setembre. 

En casos on hi hagi sòls profunds o d’elevada 

retenció d’aigua fora possible reduir fins al 80% 

de les aportacions de reg, però llavors, la deter-

minació de reducció més adequada requereix 

d’un estudi més específic.

03 Coeficients de cultiu

La principal informació sobre el consum d’aigua 

en perer procedeix de les dades lisimètriques 

obtingudes a l’IRTA durant el període 2002-2010 

per la varietat ‘Conference’. A partir d’aquesta 

experiència, s’han entès alguns dels compor-

taments específics del perer i que curiosament 

no es donen tan acusadament en altres cultius, 

com per exemple la pomera. Aquestes especifi-

citats són: 1) alta dependència dels valors de Kc 

a les condicions ambientals en DPV (dèficit de 

pressió de vapor), i 2) progressiva reducció de 

Kc amb l’edat de la plantació independentment 

del grau de cobertura de l’arbre. Creiem que en 

aquest darrer aspecte hi pot tindre alguna cosa 

a veure el grau de compatibilitat entre ‘Conferen-

ce’ i el portaempelt de codonyer utilitzat en els 

lisímetres i que per tant, aquest cas podria no 

donar-se en circumstàncies on s’utilitzin altres 

combinacions de varietat i portaempelt. Caldria 

considerar, doncs, que els valors aportats en 

la taula 1 són de caràcter genèric i que en les 

circumstàncies d’onada de calor i sequedat 

ambiental caldria afegir, al valor tabulat de Kc, 

una correcció de fins a un màxim de 0,2 i que 

en casos d’onada d’aire fred, aquests es po-

drien disminuir en similar magnitud. Cal també 

considerar que els valors que es presenten en la 

Taula 1 són representatius d’un cultiu format en 

eix central definint una continuïtat entre arbres 

en forma de fileres i amb un grau de cobertura 

al terra segons marc de plantació d’un 40%. Per 

últim, l’extrapolació a altres nivells de cobertura 

que no siguin del 40% no es poden fer seguint 

proporcions directes per la naturalesa del cul-

tiu en fileres. Per tant, aquestes extrapolacions 

necessiten d’un estudi cas per cas.

04 Autor

Taula 1: Kc del conreu de perer per la varietat ‘Conference’ segons condicions ambientals d’un any mig corresponent a la primera dècada 
dels 2000, i considerant dues condicions diferents d’edat: adulta recent i adulta amb símptomes d’envelliment (plantació > 12 anys).
Els valors de Kc màxims s’assoleixen a mig estiu per un grau de cobertura d’un 40% en ambdós casos considerats.

MES Kc (<12 anys) Kc(>12 anys) Observacions

Març 0,20 0,20 Floració: Durant el mes de març

Abril 0,45 0,45 -

Maig 0,80 0,72 -

Juny 0,90 0,75 -

Juliol 0,94 0,80 -

Agost 0,90 0,75 Valor vàlid fins a collita

Setembre 0,60 0,52 -

Octubre 0,40 0,38 -

Novembre 0,35 0,30 -

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua
jordi.marsal@irta.cat

La postcollita (PCI) pot ser 

un període favorable per 

aplicar reduccions de reg 

amb la condició que s’evitin 

defoliacions i esgrogueïment 

de fulles.
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DOSSIERTÈCNIC

PREssEguER
01 Condicionants del reg

El presseguer és una espècie que presenta una 

gran diversitat de varietats, ja sigui pel moment 

de maduració del fruit (primerenques (finals de 

maig-mig juny), mitja estació (finals de juny - juli-

ol), tardanes (agost) o molt tardanes (setembre-

octubre)), pel color de la polpa (grocs i blancs), 

pels seus usos (per a consum en fresc, per a 

conserva, per a sucs o per a concentrats), per 

la seva forma (arrodonits o plans), pel tipus de 

pell (amb pelussa o sense). A causa d’aquesta 

gran diversitat, és difícil generalitzar estratègies 

de reg que donin resposta a la gran casuística 

que es pot trobar. Un exemple d’aquesta diver-

sitat queda ben reflectit a la Figura 1, on es pot 

veure el creixement del fruit de tres varietats en 

diferents moments de maduració (primerenques, 

mitja estació i tardanes). Aquesta descripció es 

centra bàsicament en dos dels casos que po-

drien ser més representatius de la producció de 

Figura 1A: Creixement del fruit.
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Foto 1: Assaig de RDC en presseguer. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.

En el presseguer es poden 

aplicar estratègies de reg 

deficitari controlat (RDC) 

que ens ajudin a controlar 

un creixement vegetatiu 

desmesurat i, fins i tot, millorar 

la qualitat del préssec.

10

tota l’estació excepte durant la fase de creixent 

ràpid del fruit abans de la collita (de mig juny a 

mig agost) (Figures1B, 2). 

03 Coeficients de cultiu

En el creixement del fruit podem diferenciar 

tres fases: F-I: s’inicia tot seguit després del 

quallat, i en la qual el fruit creix bàsicament per 

divisió cel·lular (primera part de la F-I) seguit 

d’un creixement per la divisió i l’engrossiment 

cel·lular. A la Figura 2, queda ben definida 

aquesta fase per a un préssec tardà perquè hi 

ha un creixement evident del fruit. També, a la 

Figura 1 queda evidenciada aquesta fase en 

els diferents tipus de varietats representades. 

F-II. Enduriment de l’os. El fruit para de créixer 

de forma externament visible i el procés 

més evident que es desenvolupa en aquest 

període és l’enduriment de l’os. Observeu 

que en varietats de mitja estació (Figura 2) i 

tardanes (Figures 1 i 2) aquesta fase és prou 

nítida, mentre que en varietats primerenques 

(Figura 1) no hi ha F-II, passant directament de 

l’F-I a l’F-III. FIII: és la fase en què el fruit més 

creix, bàsicament per engrossiment cel·lular, i 

a la vegada, el fruit absorbeix matèria sòlida. 

També incrementa, de forma molt important, 

el seu contingut d’aigua, tant en pes com 

en percentatge. Al final de l’F-III s’inicia la 

recol·lecció del fruit.

En la part final de l’F-II i durant tota l’F-III té 

lloc l’iniciació floral (el primer creixement dels 

borrons que el proper any esdevindran braques, 

fulles o flors). Una vegada recol·lectat el fruit 

comença la diferenciació floral, moment a partir 

del qual els borrons que han de donar flor l’any 

següent comencen a desenvolupar les seves 

estructures. 

préssec a Catalunya: varietats primerenques i 

tardanes per a consum en fresc.

El presseguer presenta uns requeriments mitjans 

d’hores fred, que normalment a les zones de 

conreu s’acompleixen amb escreix. Això indueix 

a una floració bastant avançada en el calendari 

i, per tant, algunes varietats presenten una certa 

sensibilitat a les gelades. 

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

La floració del presseguer es produeix quasi 

simultàniament amb l’aparició de les prime-

res fulles i amb la pol·linització i el quallat dels 

fruits, que ràpidament comencen a créixer. 

Això implica una gran competència per als 

carbohidrats de reserva de la planta, ja que 

tot passa quan encara les poques fulles que té 

l’arbre en aquest moment no han començat, de 

forma quantitativament significativa, a produir 

carbohidrats en el procés de fotosíntesi. Cal, 

doncs, perquè en aquest estadi puguin quallar 

la màxima quantitat de fruits i aquests puguin 

créixer amb la seva màxima potencialitat, que 

l’arbre disposi del màxim de reserves de l’any 

anterior. A aquesta fase, la denominem F (Flo-

ració) a la Figura 2.

De forma genèrica, una vegada el fruit ha qua-

llat, hi ha dos processos importants a conside-

rar des del punt de vista del reg: el creixement 

vegetatiu (branques, fulles, arrels) i el creixe-

ment del fruit.  

El creixement vegetatiu és continu durant tot 

l’any excepte en els moments de màxim crei-

xement del fruit. Així, en una varietat tardana, el 

creixement de les branques es produeix durant 
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Figura 1B: Creixement vegetatiu.
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Figura 2: Cicle anual del presseguer.
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Quan el presseguer, després de la collita, s’ha 

quedat sense fruits, l’arbre es dedica a acumular 

reserves de carbohidrats perquè la floració i el 

quallat del proper any siguin de la màxima qua-

litat (PC, Figura 2). També en aquest període hi 

ha un important creixement de les arrels.

Tradicionalment, si es disposa de l’aigua sufici-

ent per a satisfer les necessitats totals del cultiu, 

s’apliquen els Kc que es presenten a la taula 1, 

però també es poden aplicar estratègies de reg 

deficitari controlat (RDC) (Figura 3) que ens ajudin 

a controlar un creixement vegetatiu desmesurat i, 

fins i tot, millorar la qualitat del préssec. 

En aquest cultiu les estratègies de RDC es 

poden aplicar bàsicament en l’F-II (enduriment 

de l’os) i en la fase de postcollita. En varietats 

primerenques, com que no hi ha l’F-II, l’RDC tan 

sols es pot aplicar a la fase de postcollita, però 

aquí s’hauria d’evitar aplicar restriccions impor-

tants durant els mesos d’agost i setembre per 

tal de minimitzar malformacions en els préssecs 

del l’any vinent (dobles, malformacions, sutures, 

falta de tancament de l’os). En varietats de mitja-

estació o tardanes es pot aplicar RDC a la F-II 

(Figura 3), reduir un percentatge de l’aigua de 

reg que els arbres demandarien, i tornar a regar 

el 100% de la demanda hídrica dels arbres quan 

comenci l’F-III. En aquestes varietats, també es 

pot aplicar RDC a la postcollita, però amb molta 

precaució ja que pot afectar greument el quallat 

del fruit a  l’any següent. Aplicar RDC a l’FII en 

varietats de mitja estació i tardanes controla el 

creixement vegetatiu d’aquesta fase, a la vegada 

que redistribueix més carbohidrats cap als fruits, 

i en molts casos millora la qualitat final del fruit.

04 Autor

Taula 1: Kc de conreu del presseguer. Els Kc que es presenten per cada mes (x,xx – x,xx) representen 
els valors típics per inici i final de mes i són els que s’aconsellen suposant una cobertura superior al 
65% Les sigles P i T a les observacions es refereixen a si la indicació és per a una varietat primerenca 
(P) o una tardana (T). (Girona et al., 2012).

MES Kc (Tardana) Kc(Primerenca) Observacions

Març 0,25 – 0,30 0,25 – 0,30 Floració: Durant el mes de març (P,T)

Abril 0,45 – 0,60 0,45 – 0,70 -

Maig 0,70 – 0,80 0,80 – 0,85 Inici FIII i Recol·lecció (P)

Juny 0,90 – 0,95 0,90 – 0,95 Inici FIII: Mitjan mes de juny (T)

Juliol 1,05 – 1,05 1,05 – 1,05 -

Agost 1,05 – 1,00 1,05 – 1,00 Recol·lecció: Mig agost (T)

Setembre 1,00 – 1,00 1,00 – 1,00 -

Octubre 0,75 – 0,55 0,75 – 0,55 -

Novembre 0,45 0,45 -

Girona, Joan
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
joan.girona@irta.cat

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

Figura 3: Estratègies de reg deficitari controlat.
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PREssEguER
01 Condicionants del reg

El presseguer és una espècie que presenta una 

gran diversitat de varietats, ja sigui pel moment 

de maduració del fruit (primerenques (finals de 

maig-mig juny), mitja estació (finals de juny - juli-

ol), tardanes (agost) o molt tardanes (setembre-

octubre)), pel color de la polpa (grocs i blancs), 

pels seus usos (per a consum en fresc, per a 

conserva, per a sucs o per a concentrats), per 

la seva forma (arrodonits o plans), pel tipus de 

pell (amb pelussa o sense). A causa d’aquesta 

gran diversitat, és difícil generalitzar estratègies 

de reg que donin resposta a la gran casuística 

que es pot trobar. Un exemple d’aquesta diver-

sitat queda ben reflectit a la Figura 1, on es pot 

veure el creixement del fruit de tres varietats en 

diferents moments de maduració (primerenques, 

mitja estació i tardanes). Aquesta descripció es 

centra bàsicament en dos dels casos que po-

drien ser més representatius de la producció de 

Figura 1A: Creixement del fruit.
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Foto 1: Assaig de RDC en presseguer. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.

En el presseguer es poden 

aplicar estratègies de reg 

deficitari controlat (RDC) 

que ens ajudin a controlar 

un creixement vegetatiu 

desmesurat i, fins i tot, millorar 

la qualitat del préssec.

10

tota l’estació excepte durant la fase de creixent 

ràpid del fruit abans de la collita (de mig juny a 

mig agost) (Figures1B, 2). 

03 Coeficients de cultiu

En el creixement del fruit podem diferenciar 

tres fases: F-I: s’inicia tot seguit després del 

quallat, i en la qual el fruit creix bàsicament per 

divisió cel·lular (primera part de la F-I) seguit 

d’un creixement per la divisió i l’engrossiment 

cel·lular. A la Figura 2, queda ben definida 

aquesta fase per a un préssec tardà perquè hi 

ha un creixement evident del fruit. També, a la 

Figura 1 queda evidenciada aquesta fase en 

els diferents tipus de varietats representades. 

F-II. Enduriment de l’os. El fruit para de créixer 

de forma externament visible i el procés 

més evident que es desenvolupa en aquest 

període és l’enduriment de l’os. Observeu 

que en varietats de mitja estació (Figura 2) i 

tardanes (Figures 1 i 2) aquesta fase és prou 

nítida, mentre que en varietats primerenques 

(Figura 1) no hi ha F-II, passant directament de 

l’F-I a l’F-III. FIII: és la fase en què el fruit més 

creix, bàsicament per engrossiment cel·lular, i 

a la vegada, el fruit absorbeix matèria sòlida. 

També incrementa, de forma molt important, 

el seu contingut d’aigua, tant en pes com 

en percentatge. Al final de l’F-III s’inicia la 

recol·lecció del fruit.

En la part final de l’F-II i durant tota l’F-III té 

lloc l’iniciació floral (el primer creixement dels 

borrons que el proper any esdevindran braques, 

fulles o flors). Una vegada recol·lectat el fruit 

comença la diferenciació floral, moment a partir 

del qual els borrons que han de donar flor l’any 

següent comencen a desenvolupar les seves 

estructures. 

préssec a Catalunya: varietats primerenques i 

tardanes per a consum en fresc.

El presseguer presenta uns requeriments mitjans 

d’hores fred, que normalment a les zones de 

conreu s’acompleixen amb escreix. Això indueix 

a una floració bastant avançada en el calendari 

i, per tant, algunes varietats presenten una certa 

sensibilitat a les gelades. 

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

La floració del presseguer es produeix quasi 

simultàniament amb l’aparició de les prime-

res fulles i amb la pol·linització i el quallat dels 

fruits, que ràpidament comencen a créixer. 

Això implica una gran competència per als 

carbohidrats de reserva de la planta, ja que 

tot passa quan encara les poques fulles que té 

l’arbre en aquest moment no han començat, de 

forma quantitativament significativa, a produir 

carbohidrats en el procés de fotosíntesi. Cal, 

doncs, perquè en aquest estadi puguin quallar 

la màxima quantitat de fruits i aquests puguin 

créixer amb la seva màxima potencialitat, que 

l’arbre disposi del màxim de reserves de l’any 

anterior. A aquesta fase, la denominem F (Flo-

ració) a la Figura 2.

De forma genèrica, una vegada el fruit ha qua-

llat, hi ha dos processos importants a conside-

rar des del punt de vista del reg: el creixement 

vegetatiu (branques, fulles, arrels) i el creixe-

ment del fruit.  

El creixement vegetatiu és continu durant tot 

l’any excepte en els moments de màxim crei-

xement del fruit. Així, en una varietat tardana, el 

creixement de les branques es produeix durant 
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Figura 1B: Creixement vegetatiu.
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Figura 2: Cicle anual del presseguer.
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Quan el presseguer, després de la collita, s’ha 

quedat sense fruits, l’arbre es dedica a acumular 

reserves de carbohidrats perquè la floració i el 

quallat del proper any siguin de la màxima qua-

litat (PC, Figura 2). També en aquest període hi 

ha un important creixement de les arrels.

Tradicionalment, si es disposa de l’aigua sufici-

ent per a satisfer les necessitats totals del cultiu, 

s’apliquen els Kc que es presenten a la taula 1, 

però també es poden aplicar estratègies de reg 

deficitari controlat (RDC) (Figura 3) que ens ajudin 

a controlar un creixement vegetatiu desmesurat i, 

fins i tot, millorar la qualitat del préssec. 

En aquest cultiu les estratègies de RDC es 

poden aplicar bàsicament en l’F-II (enduriment 

de l’os) i en la fase de postcollita. En varietats 

primerenques, com que no hi ha l’F-II, l’RDC tan 

sols es pot aplicar a la fase de postcollita, però 

aquí s’hauria d’evitar aplicar restriccions impor-

tants durant els mesos d’agost i setembre per 

tal de minimitzar malformacions en els préssecs 

del l’any vinent (dobles, malformacions, sutures, 

falta de tancament de l’os). En varietats de mitja-

estació o tardanes es pot aplicar RDC a la F-II 

(Figura 3), reduir un percentatge de l’aigua de 

reg que els arbres demandarien, i tornar a regar 

el 100% de la demanda hídrica dels arbres quan 

comenci l’F-III. En aquestes varietats, també es 

pot aplicar RDC a la postcollita, però amb molta 

precaució ja que pot afectar greument el quallat 

del fruit a  l’any següent. Aplicar RDC a l’FII en 

varietats de mitja estació i tardanes controla el 

creixement vegetatiu d’aquesta fase, a la vegada 

que redistribueix més carbohidrats cap als fruits, 

i en molts casos millora la qualitat final del fruit.

04 Autor

Taula 1: Kc de conreu del presseguer. Els Kc que es presenten per cada mes (x,xx – x,xx) representen 
els valors típics per inici i final de mes i són els que s’aconsellen suposant una cobertura superior al 
65% Les sigles P i T a les observacions es refereixen a si la indicació és per a una varietat primerenca 
(P) o una tardana (T). (Girona et al., 2012).

MES Kc (Tardana) Kc(Primerenca) Observacions

Març 0,25 – 0,30 0,25 – 0,30 Floració: Durant el mes de març (P,T)

Abril 0,45 – 0,60 0,45 – 0,70 -

Maig 0,70 – 0,80 0,80 – 0,85 Inici FIII i Recol·lecció (P)

Juny 0,90 – 0,95 0,90 – 0,95 Inici FIII: Mitjan mes de juny (T)

Juliol 1,05 – 1,05 1,05 – 1,05 -

Agost 1,05 – 1,00 1,05 – 1,00 Recol·lecció: Mig agost (T)

Setembre 1,00 – 1,00 1,00 – 1,00 -

Octubre 0,75 – 0,55 0,75 – 0,55 -

Novembre 0,45 0,45 -

Girona, Joan
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
joan.girona@irta.cat

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

Figura 3: Estratègies de reg deficitari controlat.

Floració

• 
F

lo
ra

c
ió

• 
P

ri
m

e
re

s 
fu

lle
s

F-I F-II F-III PC

Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc Nv

Caiguda  
de Fulles

L Brosta

Repòs
Hivernal

Pes ArrelsPes del fruit fresc

Reserves

Iniciació Floral

Diferenciació Floral

0%

100%

%
 d

e 
re

g
 /

 r
eq

ue
ri

m
en

ts
 t

o
ta

ls

DT61.indd   11 02/12/13   11:17

293



DOSSIERN61

DOSSIERTÈCNIC

12

• 
F

lo
ra

c
ió

• 
P

ri
m

e
re

s 
fu

lle
s

F-I F-II F-III PC-I PC-F

Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc Nv

Caiguda  
de Fulles

Repòs
hivernal

Diferenciació Floral

Reserves

Iniciació Floral

L Brosta Pes del fruit fresc

• 
F

lo
ra

c
ió

• 
P

ri
m

e
re

s 
fu

lle
s

F-I F-II F-III PC-I PC-F

Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc Nv

Caiguda  
de Fulles

Figura 1: Cicle anual de l’albercoquer i distribució dels percentatges d’aigua en l’estratègia de reg deficitari controlat respecte a les 
necessitats hídriques totals.
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Foto 1: Detall de les flors (A) i fruits (B) de l’albercoquer.

B

ALBERCOQuER
01 Condicionants del reg

L’albercoquer és una espècie que presenta una 

elevada plasticitat, ja que es cultiva en llocs tan 

dispars com són Sud-àfrica i el Canadà, i una 

gran diversitat, amb més de 1.300 varietats di-

ferents cultivades a Europa, encara que el 80% 

de la producció mundial es basa en unes 30 

varietats. La producció mundial d’albercoc oscil-

la, en els últims anys, al voltant de 3 milions de 

tones (FAO, 2009), essent la meitat d’aquesta 

producció corresponent a països de la conca 

mediterrània caracteritzats per baixos i irregu-

lars períodes de pluja. En aquest sentit, Turquia, 

Itàlia, França i Espanya ocupen els primers llocs 

en aquesta zona. Espanya és un dels principals 

països productors d’albercoc del món i desta-

ca per la seva gran tradició exportadora, i a la 

vegada aquest fruit és la base d’una important 

indústria de transformació. Dins d’Espanya, les 

comunitats de Múrcia i València tenen el 76% de 

la superfície cultivada i el 80% de la producció.

L’estructura varietal espanyola es caracteritza 

per l’existència de poques varietats de molta 

importància, tot i que també n’hi ha moltes 

cultivades localment. D’aquestes varietats, la 

‘Búlida’, representa la meitat de la superfície 

cultivada d’aquesta espècie, seguida per or-

dre d’importància de ‘Canino’, ‘Moniquí’, ‘Real 

Fino’, ‘Paviot’ i ‘Ginesta’. En els últims anys i 

en el marc d’un pla de millora varietal liderat 

pel CEBAS-CSIC de Múrcia, s’han obtingut 

noves varietats de maduració generalment ex-

traprimerenca, amb un denominador comú: la 

resistència al virus de la Sharka i la seva au-

tofertilitat. Dintre d’aquest grup destaquen les 

varietats denominades Mirlos. En aquest sentit, 

les varietats cultivades a Espanya les podem 

classificar, atenent a la seva data de maduració, 

en primerenques (finals d’abril-maig), intermèdi-

es (primera quinzena de juny) i tardanes (segona 

quinzena de juny).

La caracterització de la dinàmica de creixement 

del fruit, juntament amb la del creixement vege-

tatiu, és fonamental per a planificar el maneig del 

reg, des d’un punt de vista més fisiològic. Dife-

rents autors han proposat l’estudi de l’evolució 

del fruit com un indicador útil en la programació 

del reg de diferents cultius.
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Taula 1: Valors dels coeficients de cultiu (Kc) per a albercoquers adults que presenten un percentatge de sòl ombrejat superior al 
50% i amb control de males herbes (FAO, Doorenbos y Pruitt, 1986; Gómez Aparisi, 1990; Abrisqueta et al., 2001). 

MES FAO Gómez Aparisi Abrisqueta et al.

Gener 0 0 0,43

Febrer 0 0 0,43

Març 0,50 0 0,63

Abril 0,70 0,43 0,70

Maig 0,85 0,53 0,78

Juny 0,90 0,71 0,52

Juliol 0,90 0,85 0,43

Agost 0,90 0,83 0,43

Setembre 0,80 0,70 0,43

Octubre 0,75 0,58 0,43

Novembre 0,65 0 0,43

Desembre 0 0 0,43

La caracterització de la 

dinàmica de creixement del 

fruit, juntament amb la del 

creixement vegetatiu, és 

fonamental per a planificar 

el maneig del reg, des d’un 

punt de vista més fisiològic.

Les estratègies de RDC 

suposen un estalvi d’aigua 

de reg al voltant del 20% 

de les necessitats hídriques 

totals.

02 Fenologia del cultiu

En l’albercoquer, com en la major part dels frui-

ters d’os, es poden diferenciar tres fases de crei-

xement: la Fase I d’intensa multiplicació i divisió 

cel·lular, que inclou també el primer període de 

creixement ràpid i correspon a l’augment en vo-

lum de l’endocarpi; la Fase II o de ralentització del 

creixement, en la qual tenen lloc els processos 

d’enduriment de l’os i creixement de l’embrió, 

i la Fase III, corresponent al segon període de 

creixement ràpid, bàsicament causat per l’en-

grossiment de les cèl·lules del mesocarpi, en què 

s’aconsegueixen velocitats de creixement majors 

a 1 g dia-1. 

03 Coeficients de cultiu

La informació sobre les necessitats hídriques 

i coeficients de cultiu a utilitzar a l’albercoquer 

és escassa i, en ocasions, poc precisa. Aquest 

fet fa que es generin seriosos dubtes respecte 

als Kc publicats. Diversos autors proposen per 

a albercoquers adults, amb una cobertura su-

perior al 50%, els valors de Kc que es recullen 

a la Taula 1.

En el cas de no disposar de suficients recursos 

hídrics, la millor opció seria aplicar estratègies 

de reg deficitari controlat (RDC). L’albercoquer 

és una espècie en la qual es poden adaptar, 

perfectament, aquestes estratègies, sent els 

períodes més sensibles al dèficit hídric la Fase 

III de creixement del fruit i la postcollita inicial; 

moments en què un dèficit hídric afectaria la 

diferenciació floral, provocant un desenvolupa-

ment tardà de les gemmes florals, així com un 

nombre escàs i l’alteració de les gemmes de flor. 

L’estratègia de reg deficitari controlat en l’alber-

coquer consisteix en una reducció de les apor-

tacions d’aigua respecte a l’ETc, en diferents 

percentatges en funció del moment fenològic del 

cultiu: a) 40% des de la floració fins al final de la 

primera fase de creixement del fruit (febrer-març); 

b) 60% durant la segona fase de creixement del 

fruit (abril); c) 100% des de la tercera fase de 

creixement del fruit fins al final de la postcollita 

inicial (maig-inicis d’agost); e) 50% i 25% durant 

la postcollita final, diferenciant-ne 2 períodes: un 

fins a mitjan octubre (50% ETc) i un altre fins a 

la caiguda de les fulles (final de novembre), el 

25% de l’ETc (Figura 1). Aquestes estratègies de 

RDC suposen un estalvi d’aigua de reg al vol-

tant del 20% de les necessitats hídriques totals, 

que podrien quantificar-se en una mica més de  

6.000 m3 ha-1, segons la varietat en concret i la 

zona de cultiu.
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Figura 1: Cicle anual de l’albercoquer i distribució dels percentatges d’aigua en l’estratègia de reg deficitari controlat respecte a les 
necessitats hídriques totals.
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Foto 1: Detall de les flors (A) i fruits (B) de l’albercoquer.
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ALBERCOQuER
01 Condicionants del reg

L’albercoquer és una espècie que presenta una 

elevada plasticitat, ja que es cultiva en llocs tan 

dispars com són Sud-àfrica i el Canadà, i una 

gran diversitat, amb més de 1.300 varietats di-

ferents cultivades a Europa, encara que el 80% 

de la producció mundial es basa en unes 30 

varietats. La producció mundial d’albercoc oscil-

la, en els últims anys, al voltant de 3 milions de 

tones (FAO, 2009), essent la meitat d’aquesta 

producció corresponent a països de la conca 

mediterrània caracteritzats per baixos i irregu-

lars períodes de pluja. En aquest sentit, Turquia, 

Itàlia, França i Espanya ocupen els primers llocs 

en aquesta zona. Espanya és un dels principals 

països productors d’albercoc del món i desta-

ca per la seva gran tradició exportadora, i a la 

vegada aquest fruit és la base d’una important 

indústria de transformació. Dins d’Espanya, les 

comunitats de Múrcia i València tenen el 76% de 

la superfície cultivada i el 80% de la producció.

L’estructura varietal espanyola es caracteritza 

per l’existència de poques varietats de molta 

importància, tot i que també n’hi ha moltes 

cultivades localment. D’aquestes varietats, la 

‘Búlida’, representa la meitat de la superfície 

cultivada d’aquesta espècie, seguida per or-

dre d’importància de ‘Canino’, ‘Moniquí’, ‘Real 

Fino’, ‘Paviot’ i ‘Ginesta’. En els últims anys i 

en el marc d’un pla de millora varietal liderat 

pel CEBAS-CSIC de Múrcia, s’han obtingut 

noves varietats de maduració generalment ex-

traprimerenca, amb un denominador comú: la 

resistència al virus de la Sharka i la seva au-

tofertilitat. Dintre d’aquest grup destaquen les 

varietats denominades Mirlos. En aquest sentit, 

les varietats cultivades a Espanya les podem 

classificar, atenent a la seva data de maduració, 

en primerenques (finals d’abril-maig), intermèdi-

es (primera quinzena de juny) i tardanes (segona 

quinzena de juny).

La caracterització de la dinàmica de creixement 

del fruit, juntament amb la del creixement vege-

tatiu, és fonamental per a planificar el maneig del 

reg, des d’un punt de vista més fisiològic. Dife-

rents autors han proposat l’estudi de l’evolució 

del fruit com un indicador útil en la programació 

del reg de diferents cultius.
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Taula 1: Valors dels coeficients de cultiu (Kc) per a albercoquers adults que presenten un percentatge de sòl ombrejat superior al 
50% i amb control de males herbes (FAO, Doorenbos y Pruitt, 1986; Gómez Aparisi, 1990; Abrisqueta et al., 2001). 

MES FAO Gómez Aparisi Abrisqueta et al.

Gener 0 0 0,43

Febrer 0 0 0,43

Març 0,50 0 0,63

Abril 0,70 0,43 0,70

Maig 0,85 0,53 0,78

Juny 0,90 0,71 0,52

Juliol 0,90 0,85 0,43

Agost 0,90 0,83 0,43

Setembre 0,80 0,70 0,43

Octubre 0,75 0,58 0,43

Novembre 0,65 0 0,43

Desembre 0 0 0,43

La caracterització de la 

dinàmica de creixement del 

fruit, juntament amb la del 

creixement vegetatiu, és 

fonamental per a planificar 

el maneig del reg, des d’un 

punt de vista més fisiològic.

Les estratègies de RDC 

suposen un estalvi d’aigua 

de reg al voltant del 20% 

de les necessitats hídriques 

totals.

02 Fenologia del cultiu

En l’albercoquer, com en la major part dels frui-

ters d’os, es poden diferenciar tres fases de crei-

xement: la Fase I d’intensa multiplicació i divisió 

cel·lular, que inclou també el primer període de 

creixement ràpid i correspon a l’augment en vo-

lum de l’endocarpi; la Fase II o de ralentització del 

creixement, en la qual tenen lloc els processos 

d’enduriment de l’os i creixement de l’embrió, 

i la Fase III, corresponent al segon període de 

creixement ràpid, bàsicament causat per l’en-

grossiment de les cèl·lules del mesocarpi, en què 

s’aconsegueixen velocitats de creixement majors 

a 1 g dia-1. 

03 Coeficients de cultiu

La informació sobre les necessitats hídriques 

i coeficients de cultiu a utilitzar a l’albercoquer 

és escassa i, en ocasions, poc precisa. Aquest 

fet fa que es generin seriosos dubtes respecte 

als Kc publicats. Diversos autors proposen per 

a albercoquers adults, amb una cobertura su-

perior al 50%, els valors de Kc que es recullen 

a la Taula 1.

En el cas de no disposar de suficients recursos 

hídrics, la millor opció seria aplicar estratègies 

de reg deficitari controlat (RDC). L’albercoquer 

és una espècie en la qual es poden adaptar, 

perfectament, aquestes estratègies, sent els 

períodes més sensibles al dèficit hídric la Fase 

III de creixement del fruit i la postcollita inicial; 

moments en què un dèficit hídric afectaria la 

diferenciació floral, provocant un desenvolupa-

ment tardà de les gemmes florals, així com un 

nombre escàs i l’alteració de les gemmes de flor. 

L’estratègia de reg deficitari controlat en l’alber-

coquer consisteix en una reducció de les apor-

tacions d’aigua respecte a l’ETc, en diferents 

percentatges en funció del moment fenològic del 

cultiu: a) 40% des de la floració fins al final de la 

primera fase de creixement del fruit (febrer-març); 

b) 60% durant la segona fase de creixement del 

fruit (abril); c) 100% des de la tercera fase de 

creixement del fruit fins al final de la postcollita 

inicial (maig-inicis d’agost); e) 50% i 25% durant 

la postcollita final, diferenciant-ne 2 períodes: un 

fins a mitjan octubre (50% ETc) i un altre fins a 

la caiguda de les fulles (final de novembre), el 

25% de l’ETc (Figura 1). Aquestes estratègies de 

RDC suposen un estalvi d’aigua de reg al vol-

tant del 20% de les necessitats hídriques totals, 

que podrien quantificar-se en una mica més de  

6.000 m3 ha-1, segons la varietat en concret i la 

zona de cultiu.
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el diferent comportament agronòmic de cada 

varietat, lligat principalment a la data de madu-

ració i recol·lecció de la pruna.

02 Fenologia del cultiu

A la Figura 1 apareix l’evolució del creixement 

del fruit de dues varietats de prunera: cicle curt 

(‘Red Beaut’) i cicle llarg (‘Angeleno’), a la ve-

gada que el creixement del volum de copa dels 

arbres per a cada cas. 

En la majoria de varietats de prunera japone-

sa, el quallat dels fruits es produeix a les 6-7 

setmanes després de l’antesi. En les varietats 

primerenques, una vegada quallat el fruit, el crei-

xement és molt ràpid, produint-se en un espai 

de 60-70 dies aproximadament, presentant un 

període postcollita de 140-150 dies, amb una 

important activitat vegetativa fins a entrar en el 

repòs hivernal, desenvolupant-se en cada un 

d’aquests períodes el 39 i 61% del creixement 

vegetatiu (Figura 1B). 

En el cas de les varietats de cicle llarg, el fruit 

està present a l’arbre durant més temps (al 

voltant del 60% del cicle del cultiu) (Figura 1A) 

i permet distingir més fàcilment com canvia la 

corba de creixement des del quallat fins a la 

recol·lecció, així com la resposta vegetativa 

durant el període (Figura 1B). En aquest tipus 

de cultivars, a diferència d’altres fruiters de la 

mateixa família com el presseguer, no s’observa 

de forma tan clara la típica corba de creixement 

en doble sigmoide i amb els límits definits de 

cada una de les fases de creixement del fruit: 

activa divisió cel·lular (Fase I), enduriment de 

l’os (Fase II) i ràpid creixement del fruit (Fase III). 

Tenint en compte que la velocitat i la forma de 

creixement del fruit canvia amb la varietat i les 

condicions agrometeorològiques del lloc on es 

trobi la plantació, es pot establir un paral·lelisme 

amb la corba en sigmoide i delimitar la duració 

de cada fase en aproximadament 60-65, 

50-55, 30-35 dies per a les fases I, II i III, 

respectivament, amb un creixement continu del 

fruit (Figura 1A) i de la coberta vegetal (Figura 

1B), ajustant la duració d’aquests períodes 

en funció del cicle del cultivar. Després de la 

recol·lecció, i fins al final de la campanya, el 

creixement vegetatiu continua encara que amb 

menor intensitat amb una duració de 45-50 dies. 

14

Foto 1. Plantació de prunera japonesa de les varietats Red Beaut i Angeleno amb els polinitzants en floració. Finca La Orden 
(Extremadura).

PRuNERA
01 Condicionants del reg

La majoria de les pruneres actuals s’inclouen 

en dues espècies: l’europea i la japonesa. La 

primera s’adapta millor a zones fredes i la ja-

ponesa, a zones àrides i semiàrides. És una 

espècie de fruiter que pertany a la mateixa fa-

mília que el presseguer, ametller i cirerer però 

es distingeix d’ells pel fet que el fruit presenta 

una sutura poc profunda, amb una capa cerosa 

(pruïna), sense gemma terminal, i amb un endo-

carp lignificat aixafat. 

Hi ha un ampli ventall de varietats diferencia-

des per característiques del fruit com és el color 

de la pell i la polpa, el contingut en sucres i la 

fermesa, i per aspectes agronòmics com és la 

data de maduració i recol·lecció del fruit, amb 

un ventall de varietats que es recullen des del 

maig fins al setembre. L’elecció de la varietat a 

cultivar haurà de respondre a les demandes del 

mercat al qual es pretén arribar, entre producte 

fresc o processat i prunes d’alta qualitat, i que 

presenten una bona aptitud per a l’emmagat-

zematge durant períodes prolongats, com en el 

cas de la fruita per a consum en fresc.

És un fruiter amb una bona adaptació a diferents 

tipus de sòl, ja que hi ha patrons d’ús freqüent 

adequats per a diferents condicions, fins i tot en 

sòls pesats que afavoreixen condicions d’asfíxia.

La data de floració ve determinada per les tem-

peratures hivernals, amb requeriments de fred 

relativament alts per a la prunera europea (> 

1000 h), i en el japonès les necessitats de fred 

són molt menors (entre 500-800 h). La majoria 

dels cultivars de la prunera europea són auto-

fèrtils, en canvi el tipus japonès necessita pol-

linitzadors i que el pol·len que es produeix a 

les anteres sigui transferit a l’estigma durant la 

pol·linització, normalment subjecta a la intensa 

activitat dels insectes com les abelles. L’elecció 

adequada dels pol·linitzadors i la seva distribució 

a la plantació és fonamental per a l’èxit de la 

plantació. 

A Catalunya, la superfície ocupada pel cultiu de 

la prunera en regadiu és d’aproximadament 700 

ha, majoritàriament de tipus japonès, sent les 

varietats més representatives les primerenques 

i les tardanes per a consum en fresc. En aquest 

escenari, les programacions de reg ajustades a 

les necessitats reals del fruiter han de preveure 
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A la Figura 1B s’observa una disminució en el 

volum de les cobertes vegetals deguda a la 

poda d’estiu que es realitza en els casos que si-

gui necessari augmentar la penetració de la llum 

a les capçades dels arbres, millorant la qualitat 

de les gemmes per a l’any següent i incremen-

tant el color del fruit abans de la collita. La poda 

més important és la d’hivern, fonamental per al 

control i renovació de les capçades. Aquesta 

operació cultural, juntament amb la recol·lecció 

i l’aclarida, té un gran pes econòmic a les plan-

tacions de prunera. 

03 Necessitats hídriques i coefici-
ents de cultiu

Per tal d'elaborar les programacions de reg en 

aquesta espècie s’ha de considerar dos aspec-

tes: les diferències observades en el comporta-

ment fenològic de les diferents varietats i consi-

derar si és necessari satisfer completament les 

demandes hídriques durant tot el cicle del cultiu, 

o bé optar per una estratègia de reg deficitari.

A la taula 1 es mostren els valors mensuals de 

Kc per a varietats amb un cicle de maduració 

curt, i per a varietats de cicle llarg distingint el 

grau de cobertura vegetal (CV). El percentatge 

de coberta vegetal es pot estimar visualment 

i es refereix al percentatge de sòl que queda 

ombrejat per les copes dels arbres quan el sol 

està en el punt més alt. Els valors més baixos 

corresponen a l’inici (floració) i al final (senescèn-

cia de les fulles) del cultiu, diferenciant-se en els 

diferents processos dels arbres. 

L’aplicació d’estratègies de reg per a l’estalvi 

d’aigua com el Reg Deficitari Controlat (RDC) 

afavoreixen el control del vigor dels arbres i mi-

lloren els rendiments productius de les explota-

Figura 1: Creixement del fruit (A) i Volum de copa (B) de dues varietats de prunera japonesa en funció del seu moment de maduració. 
(P) Primerenques (‘Red Beaut’) i (T) Tardanes (‘Angeleno’).

Les programacions de reg 

ajustades a les necessitats 

reals del fruiter han de 

preveure el diferent 

comportament agronòmic 

de cada varietat, lligat 

principalment a la data de 

maduració i recol·lecció  

de la pruna.

L’aplicació d’estratègies de 

reg per a l’estalvi d’aigua 

com el Reg Deficitari 

Controlat (RDC) afavoreixen 

el control del vigor dels 

arbres i milloren els 

rendiments productius de les 

explotacions.
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el diferent comportament agronòmic de cada 

varietat, lligat principalment a la data de madu-

ració i recol·lecció de la pruna.

02 Fenologia del cultiu

A la Figura 1 apareix l’evolució del creixement 

del fruit de dues varietats de prunera: cicle curt 

(‘Red Beaut’) i cicle llarg (‘Angeleno’), a la ve-

gada que el creixement del volum de copa dels 

arbres per a cada cas. 

En la majoria de varietats de prunera japone-

sa, el quallat dels fruits es produeix a les 6-7 

setmanes després de l’antesi. En les varietats 

primerenques, una vegada quallat el fruit, el crei-

xement és molt ràpid, produint-se en un espai 

de 60-70 dies aproximadament, presentant un 

període postcollita de 140-150 dies, amb una 

important activitat vegetativa fins a entrar en el 

repòs hivernal, desenvolupant-se en cada un 

d’aquests períodes el 39 i 61% del creixement 

vegetatiu (Figura 1B). 

En el cas de les varietats de cicle llarg, el fruit 

està present a l’arbre durant més temps (al 

voltant del 60% del cicle del cultiu) (Figura 1A) 

i permet distingir més fàcilment com canvia la 

corba de creixement des del quallat fins a la 

recol·lecció, així com la resposta vegetativa 

durant el període (Figura 1B). En aquest tipus 

de cultivars, a diferència d’altres fruiters de la 

mateixa família com el presseguer, no s’observa 

de forma tan clara la típica corba de creixement 

en doble sigmoide i amb els límits definits de 

cada una de les fases de creixement del fruit: 

activa divisió cel·lular (Fase I), enduriment de 

l’os (Fase II) i ràpid creixement del fruit (Fase III). 

Tenint en compte que la velocitat i la forma de 

creixement del fruit canvia amb la varietat i les 

condicions agrometeorològiques del lloc on es 

trobi la plantació, es pot establir un paral·lelisme 

amb la corba en sigmoide i delimitar la duració 

de cada fase en aproximadament 60-65, 

50-55, 30-35 dies per a les fases I, II i III, 

respectivament, amb un creixement continu del 

fruit (Figura 1A) i de la coberta vegetal (Figura 

1B), ajustant la duració d’aquests períodes 

en funció del cicle del cultivar. Després de la 

recol·lecció, i fins al final de la campanya, el 

creixement vegetatiu continua encara que amb 

menor intensitat amb una duració de 45-50 dies. 

14

Foto 1. Plantació de prunera japonesa de les varietats Red Beaut i Angeleno amb els polinitzants en floració. Finca La Orden 
(Extremadura).

PRuNERA
01 Condicionants del reg

La majoria de les pruneres actuals s’inclouen 

en dues espècies: l’europea i la japonesa. La 

primera s’adapta millor a zones fredes i la ja-

ponesa, a zones àrides i semiàrides. És una 

espècie de fruiter que pertany a la mateixa fa-

mília que el presseguer, ametller i cirerer però 

es distingeix d’ells pel fet que el fruit presenta 

una sutura poc profunda, amb una capa cerosa 

(pruïna), sense gemma terminal, i amb un endo-

carp lignificat aixafat. 

Hi ha un ampli ventall de varietats diferencia-

des per característiques del fruit com és el color 

de la pell i la polpa, el contingut en sucres i la 

fermesa, i per aspectes agronòmics com és la 

data de maduració i recol·lecció del fruit, amb 

un ventall de varietats que es recullen des del 

maig fins al setembre. L’elecció de la varietat a 

cultivar haurà de respondre a les demandes del 

mercat al qual es pretén arribar, entre producte 

fresc o processat i prunes d’alta qualitat, i que 

presenten una bona aptitud per a l’emmagat-

zematge durant períodes prolongats, com en el 

cas de la fruita per a consum en fresc.

És un fruiter amb una bona adaptació a diferents 

tipus de sòl, ja que hi ha patrons d’ús freqüent 

adequats per a diferents condicions, fins i tot en 

sòls pesats que afavoreixen condicions d’asfíxia.

La data de floració ve determinada per les tem-

peratures hivernals, amb requeriments de fred 

relativament alts per a la prunera europea (> 

1000 h), i en el japonès les necessitats de fred 

són molt menors (entre 500-800 h). La majoria 

dels cultivars de la prunera europea són auto-

fèrtils, en canvi el tipus japonès necessita pol-

linitzadors i que el pol·len que es produeix a 

les anteres sigui transferit a l’estigma durant la 

pol·linització, normalment subjecta a la intensa 

activitat dels insectes com les abelles. L’elecció 

adequada dels pol·linitzadors i la seva distribució 

a la plantació és fonamental per a l’èxit de la 

plantació. 

A Catalunya, la superfície ocupada pel cultiu de 

la prunera en regadiu és d’aproximadament 700 

ha, majoritàriament de tipus japonès, sent les 

varietats més representatives les primerenques 

i les tardanes per a consum en fresc. En aquest 

escenari, les programacions de reg ajustades a 

les necessitats reals del fruiter han de preveure 
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A la Figura 1B s’observa una disminució en el 

volum de les cobertes vegetals deguda a la 

poda d’estiu que es realitza en els casos que si-

gui necessari augmentar la penetració de la llum 

a les capçades dels arbres, millorant la qualitat 

de les gemmes per a l’any següent i incremen-

tant el color del fruit abans de la collita. La poda 

més important és la d’hivern, fonamental per al 

control i renovació de les capçades. Aquesta 

operació cultural, juntament amb la recol·lecció 

i l’aclarida, té un gran pes econòmic a les plan-

tacions de prunera. 

03 Necessitats hídriques i coefici-
ents de cultiu

Per tal d'elaborar les programacions de reg en 

aquesta espècie s’ha de considerar dos aspec-

tes: les diferències observades en el comporta-

ment fenològic de les diferents varietats i consi-

derar si és necessari satisfer completament les 

demandes hídriques durant tot el cicle del cultiu, 

o bé optar per una estratègia de reg deficitari.

A la taula 1 es mostren els valors mensuals de 

Kc per a varietats amb un cicle de maduració 

curt, i per a varietats de cicle llarg distingint el 

grau de cobertura vegetal (CV). El percentatge 

de coberta vegetal es pot estimar visualment 

i es refereix al percentatge de sòl que queda 

ombrejat per les copes dels arbres quan el sol 

està en el punt més alt. Els valors més baixos 

corresponen a l’inici (floració) i al final (senescèn-

cia de les fulles) del cultiu, diferenciant-se en els 

diferents processos dels arbres. 

L’aplicació d’estratègies de reg per a l’estalvi 

d’aigua com el Reg Deficitari Controlat (RDC) 

afavoreixen el control del vigor dels arbres i mi-

lloren els rendiments productius de les explota-

Figura 1: Creixement del fruit (A) i Volum de copa (B) de dues varietats de prunera japonesa en funció del seu moment de maduració. 
(P) Primerenques (‘Red Beaut’) i (T) Tardanes (‘Angeleno’).
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de la pruna.
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com el Reg Deficitari 
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cions; l’èxit de la utilització d’aquestes tècniques 

està subjecte a la reducció de la dosis de reg en 

els moments en que el cultiu és menys sensible 

a l’aparició d’un dèficit hídric. En el cas de les 

varietats primerenques, el període de postco-

llita és el més indicat per aplicar reg deficitari 

moderat (cobrir el 60% de les necessitats). En 

aquest període es diferencien les gemmes per al 

següent any i l’objectiu de l‘arbre és crear fonts 

de carbohidrats i emmagatzemar reserves per 

a que l’arrencada de la següent campanya sigui 

de la major qualitat possible (floració i quallat) 

(Figura 2), i per tant, s’han d’evitar els nivells 

d’estrès severs. Si cobrim completament les ne-

cessitats hídriques de l’arbre una vegada extret 

el fruit, tota l’energia es dirigirà cap al creixement 

vegetatiu, el que significarà major vigor de l’arbre 

i incrementarà els costos d’esporga.

En el cas de les varietats tardanes, la tècnica és 

diferent. Les estratègies s’apliquen amb el fruit a 

l’arbre i després de la recol·lecció. En el període 

precollita, quan es produeix l’enduriment de l’os 
Figura 2: Cicle anual de la varietat curta i de l’estratègia de reg deficitari.   
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L Brosta Pes del fruit fresc
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La poda més important és 

la d’hivern, fonamental per 

al control i renovació de les 

capçades. Aquesta operació 

cultural, juntament amb la 

recol·lecció i l’aclarida, té 

un gran pes econòmic a les 

plantacions de prunera. 

Foto 2. Varietat Red Beaut (esquerra) i varietat Angeleno (dreta) abans de recol·lecció. Finca La Orden (Extremadura).

Iniciació Floral
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Figura 3: Cicle anual de la varietat llarga i de l’estratègia de reg deficitari.  
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L Brosta Pes del fruit fresc

Taula 1: Kc de la prunera primerenca (cv. Red Beaut) i prunera tardana amb dos nivells de cobertura vegetal (cv. Angeleno). Les dades 
s’han obtingut mitjançant balanços d’aigua en el sòl considerant una profunditat de les arrels d’1,8 m durant les campanyes 2010-2012 per 
a la varietat Red Beaut i per a la varietat Angeleno en el Centre d’Investigació Agrària La Orden-Valdesequera, de la Junta d’Extremadura.

RED BEAUT ANGELENO

80% CV 80% CV 50% CV

MES Dia Kc Kc Kc

Febrer 59 0,35-0,40 0,15-0,20 0,05-0,10

Març 90 0,55-0,60 0,30-0,35 0,10-0,15

Abril 120 0,75-0,80 0,40-0,50 0,15-0,25

Maig 150 0,90-0,95 0,55-0,75 0,30-0,35

Juny 180 1,10-1,15 0,85-0,95 0,40-0,45

Juliol 211 1,00-0,95 0,95-1,05 0,60-0,70

Agost 242 0,95-0,90 1,05-1,15 0,75-0,80

Setembre 272 0,75-0,70 1,10-0,90 0,70-0,65

Octubre 303 0,60-0,55 0,75-0,65 0,65-0,55

Novembre 333 0,50-0,40 0,60-0,40 0,50-0,40

Moñino, Mª José
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera 
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura
mariajose.monino@juntaextremadura.net

Samperio, Alberto
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera 
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura
alberto.samperio@juntaextremadura.net

Vivas, Antonio
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera 
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura
antonio.cacho@juntaextremadura.net

Prieto, Mª Henar
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura.
maria.prieto@juntaextremadura.net
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Caiguda  
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i desenvolupament de l’embrió, és el moment 

adequat per a aplicar Reg Deficitari (cobrir el 

20% de les necessitats) satisfent el 100% de les 

necessitats la resta del període. Amb aquesta 

restricció els fruits aconsegueixen abans el nivell 

de graus Brix i fermesa que s’exigeix comerci-

alment. En el període de postcollita, l’objectiu 

principal de l’arbre és l’emmagatzematge de 

carbohidrats necessaris per a la següent flora-

ció i quallat. Per aquest motiu, s’ofereix amb un 

període adequat per a l’aplicació d’estratègies 

de Reg Deficitari moderat (cobrir el 60% de las 

necessitats), amb l’objectiu de no afectar el 

quallat, però sí limitar el creixement vegetatiu 

excessiu a conseqüència de ser l’única font de 

carbohidrats de l’arbre.

04 Autors
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cions; l’èxit de la utilització d’aquestes tècniques 

està subjecte a la reducció de la dosis de reg en 

els moments en que el cultiu és menys sensible 

a l’aparició d’un dèficit hídric. En el cas de les 

varietats primerenques, el període de postco-

llita és el més indicat per aplicar reg deficitari 
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aquest període es diferencien les gemmes per al 

següent any i l’objectiu de l‘arbre és crear fonts 

de carbohidrats i emmagatzemar reserves per 

a que l’arrencada de la següent campanya sigui 

de la major qualitat possible (floració i quallat) 

(Figura 2), i per tant, s’han d’evitar els nivells 

d’estrès severs. Si cobrim completament les ne-

cessitats hídriques de l’arbre una vegada extret 

el fruit, tota l’energia es dirigirà cap al creixement 

vegetatiu, el que significarà major vigor de l’arbre 

i incrementarà els costos d’esporga.

En el cas de les varietats tardanes, la tècnica és 

diferent. Les estratègies s’apliquen amb el fruit a 

l’arbre i després de la recol·lecció. En el període 

precollita, quan es produeix l’enduriment de l’os 
Figura 2: Cicle anual de la varietat curta i de l’estratègia de reg deficitari.   
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la d’hivern, fonamental per 

al control i renovació de les 

capçades. Aquesta operació 

cultural, juntament amb la 

recol·lecció i l’aclarida, té 

un gran pes econòmic a les 

plantacions de prunera. 

Foto 2. Varietat Red Beaut (esquerra) i varietat Angeleno (dreta) abans de recol·lecció. Finca La Orden (Extremadura).
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Figura 3: Cicle anual de la varietat llarga i de l’estratègia de reg deficitari.  
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L Brosta Pes del fruit fresc

Taula 1: Kc de la prunera primerenca (cv. Red Beaut) i prunera tardana amb dos nivells de cobertura vegetal (cv. Angeleno). Les dades 
s’han obtingut mitjançant balanços d’aigua en el sòl considerant una profunditat de les arrels d’1,8 m durant les campanyes 2010-2012 per 
a la varietat Red Beaut i per a la varietat Angeleno en el Centre d’Investigació Agrària La Orden-Valdesequera, de la Junta d’Extremadura.

RED BEAUT ANGELENO

80% CV 80% CV 50% CV

MES Dia Kc Kc Kc

Febrer 59 0,35-0,40 0,15-0,20 0,05-0,10

Març 90 0,55-0,60 0,30-0,35 0,10-0,15

Abril 120 0,75-0,80 0,40-0,50 0,15-0,25

Maig 150 0,90-0,95 0,55-0,75 0,30-0,35

Juny 180 1,10-1,15 0,85-0,95 0,40-0,45

Juliol 211 1,00-0,95 0,95-1,05 0,60-0,70

Agost 242 0,95-0,90 1,05-1,15 0,75-0,80

Setembre 272 0,75-0,70 1,10-0,90 0,70-0,65

Octubre 303 0,60-0,55 0,75-0,65 0,65-0,55

Novembre 333 0,50-0,40 0,60-0,40 0,50-0,40
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Departamento de Hortofruticultura
mariajose.monino@juntaextremadura.net

Samperio, Alberto
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera 
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura
alberto.samperio@juntaextremadura.net

Vivas, Antonio
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera 
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura
antonio.cacho@juntaextremadura.net

Prieto, Mª Henar
Centro de Investigación la Orden-Valdesequera
(Gobierno de Extremadura), Guadajira
Departamento de Hortofruticultura.
maria.prieto@juntaextremadura.net

Iniciació Floral

Diferenciació Floral

Reserves

Caiguda  
de Fulles

i desenvolupament de l’embrió, és el moment 

adequat per a aplicar Reg Deficitari (cobrir el 

20% de les necessitats) satisfent el 100% de les 

necessitats la resta del període. Amb aquesta 

restricció els fruits aconsegueixen abans el nivell 

de graus Brix i fermesa que s’exigeix comerci-

alment. En el període de postcollita, l’objectiu 

principal de l’arbre és l’emmagatzematge de 

carbohidrats necessaris per a la següent flora-

ció i quallat. Per aquest motiu, s’ofereix amb un 

període adequat per a l’aplicació d’estratègies 

de Reg Deficitari moderat (cobrir el 60% de las 

necessitats), amb l’objectiu de no afectar el 

quallat, però sí limitar el creixement vegetatiu 

excessiu a conseqüència de ser l’única font de 

carbohidrats de l’arbre.

04 Autors

DT61.indd   17 02/12/13   11:18

299



DOSSIERN61

DOSSIERTÈCNIC

18

VINYA
01 Condicionants del reg

Tot i que la vinya (Vitis vinifera L.) és una espècie 

consumidora d’aigua, també està ben adap-

tada a copsar l’estrès hídric. La majoria dels 

seus mecanismes respecte a l’estrès hídric són 

d’evitació, per exemple, afavorint desenvolupa-

ment d’un sistema radical profund per explorar 

zones de sòl on l’aigua encara hi és disponible, 

o disminuint ràpidament els consums d’aigua als 

primers estímuls d’estrès per tal de conservar 

l’aigua al sòl i alhora evitar el dessecament de 

la part aèria. Tot i que en climes mediterranis el 

seu cultiu a nivell comercial no necessita reg, en 

climes àrids o semiàrids requereix d’aportacions 

de reg durant els períodes més secs de l’any. 

Com a norma, dins de la indústria del vi, s’ac-

cepta la màxima que molta producció va renyida 

amb alta qualitat. Tot i que aquest compromís 

entre quantitat i qualitat es quelcom que no es 

pot extrapolar a tots els casos, la qüestió crítica 

que afecta el reg de la vinya continua essent 

com determinar les dosis a aplicar per tal de 

fer compatible un nivell productiu rendible amb 

una bona qualitat final del producte. 

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

El cicle anual de desenvolupament de la vinya es 

pot resumir en sis fases diferenciades. Aquestes 

fases es delimiten en funció de com en el decurs 

de l’any cada òrgan de la planta modifica la seva 

activitat. Com que una exposició detallada de 

l’ampli ventall existent de varietats i clons, cada 

un d’ells amb les seves diferències quant a mo-

ments de maduració, supera l’objectiu d’aquest 

escrit, s’adoptarà l’‘Ull de llebre’ com a patró ex-

plicatiu. Entenem que s’inicia el cicle anual quan 

Figura 1: Cicle anual de la var. ‘Ull de Llebre’.
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L Brosta Pes del fruit fresc
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Foto 1: Vinya en regadiu. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.
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Taula 1: Coeficients de cultiu (Kc) de vinya per les varietats ‘Ull de llebre’ i ‘Chardonnay’. 
Els valors de Kc màxims s’assoleixen a mig estiu per a un grau de cobertura d’un 30%.

MES Kc-Ull de llebre Kc-Chardonnay Observacions

Març 0,20 0,20 -

Abril 0,20 0,35 -

Maig 0,40 0,50 Floració

Juny 0,60 0,65 -

Juliol 0,75 0,72 -

Agost 0,75 0,60 Collita en ‘Chardonnay’

Setembre 0,50 0,50 Collita en ‘Ull de llebre’

Octubre 0,30 0,40 -

Novembre 0,20 0,30 -

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
jordi.marsal@irta.cat

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

es trenca la dormició, i es produeix la primera 

fase que és de brostació inicial produint un tímid 

desenvolupament vegetatiu (fase 0, Figura 1). 

La segona fase és la de floració i pol·linització, 

considerant les dues tres setmanes posteriors 

quan s’acompleix amb la fertilització dels ovaris 

(quallat) Fase I (Figura 1). A diferència de molts 

fruiters caducifolis, la floració de la vinya es pro-

dueix més d’un mes després de l’aparició de 

les primeres fulles. Per tant, el nivell de quallat 

de flor de la vinya és menys dependent del ni-

vell de reserves acumulades l’any anterior que 

en fruiters caducifolis. Tanmateix, el vigor en la 

brostada inicial sí que depèn bastant del nivell 

d’aquestes reserves. Des del punt de vista de la 

fisiologia de la planta, aquestes dos fases inicials 

són molt sensibles a l’estrès hídric. A més, s’ha 

pogut demostrar que les dues fases són claus 

per la qualitat del raïm a la collita.

Aquesta darrera circumstància és rellevant en 

anys on hi ha hagut sequera durant l’estació 

precedent amb un hivern sec, i s’ha començat 

la primavera sense pluges significatives. Llavors 

és del tot recomanable aplicar reg, tant en cli-

mes àrids com mediterranis per tal de no perdre 

qualitat en el raïm.

A partir del quallat s’inicia el desenvolupament 

del fruit. El fruit creix d’acord amb un patró de 

doble sigmoide, però a mode de simplificació 

s’ha dividit tot aquest desenvolupament en tant 

sols dues fases. La primera (Fase II) és la de 

creixement inicial del fruit que s’identifica en 

la forma de creixements poc aparents (Figu-

ra 1). Cal tindre en compte, però, que durant 

aquesta fase l’activitat en el creixement de la 

coberta vegetal és màxima (Figura 1). La fase 

posterior, la Fase III, és de creixement ràpid 

del fruit. El seu inici ve determinat per un sob-

tat augment en el ritme de creixement. Això 

succeeix pocs dies abans de l’inici del verolat 

i la Fase III s’acaba amb la collita (Figura 1). 

El verolat està inclòs, doncs, en l’inici de la 

Fase III. Tot i que en aquestes dues fases el 

creixement del raïm és molt sensible a l’estrès 

hídric, aquests són els moments més idonis 

per promoure la qualitat reduint-ne el reg. En 

aquestes reduccions cal considerar la varietat 

i l’orientació productiva. Per exemple, en ‘Ull 

de llebre’ l’estrès hídric moderat en Fase III 

resulta beneficiós, mentre que durant la Fase II 

seria millor evitar-lo. En ‘Cabernet Sauvignon’ la 

qualitat millora amb l’aplicació d’un estrès mo-

derat tant a Fase II com a Fase III. En canvi, en 

‘Chardonnay’ per a cava, el més recomanable 

és evitar l’estràs hídric durant la Fase III, tot i 

que un cert nivell d’estrès molt moderat durant 

la Fase II pot ser tolerat.  

Si les condicions hídriques després de collita 

són favorables, encara és possible una represa 

de desenvolupament vegetatiu. En aquest mo-

ment, es creu que molts dels borrons estan ja 

iniciats en flor i en ple procés de diferenciació. 

Aquest pot ser un període favorable per aplicar 

reduccions de reg amb la condició que s’evitin 

defoliacions i esgrogueïment de fulles (Figura 

2). Però també cal tindre en compte que si s’ha 

realitzat reg en dèficit durant les fases de creixe-

ment del fruit per promoure qualitat del raïm, els 

nivells de fixació de carbohidrats ja se n’hauran 

pogut veure afectats en aquest moment. Lla-

vors, podria resultar més adient aplicar reg total 

per tal d’acumular les reserves de carbohidrats 

que seran necessaris per la brostada durant la 

primavera següent.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat (RDC) que creiem més 

adequada per a la varietat ‘Ull de Llebre’. Com a 

norma general, el percentatge d’aigua a aplicar 

respecte als requeriments totals de la plantació 

no ha de baixar del 50% i s’han de restituir les 

dosis de reg òptimes abans d’acabar el setem-

bre. En casos on es donin sòls profunds o d’ele-

vada retenció d’aigua, fóra possible reduir fins 

al 80% de les aportacions de reg, però llavors, 

la determinació de reduccions més adequades 

requereix d’un estudi més específic.

La principal informació sobre el consum d’ai-

gua en vinya per a la varietat ‘Ull de llebre’ pro-

cedeix de les dades lisimètriques obtingudes 

per la Junta d’Extremadura durant el període 

2006-2012. A partir d’aquestes experiències, 

es proposen uns Kc orientatius que caldria cor-

regir pel grau de cobertura. En el cas de la taula 

1, els valors estan referits a una cobertura del 

30% sobre el marc de plantació a mig estiu. Per 

últim, cal considerar que l’extrapolació a altres 

nivells de cobertura que no siguin del 30% no 

es poden fer seguint proporcions directes per la 

naturalesa del cultiu en fileres. Per tant, aquestes 

extrapolacions necessiten d’un estudi cas per 

cas. El consum d’aigua màxim s’acostuma a 

produir a mig estiu, quan el grau de cobertura 

és màxim. Pocs dies abans de collir, el Kc pot 

començar a disminuir. En varietats on la collita 

és més primerenca aquestes descensos en Kc 

s’anticipen a d’altres varietats amb collites més 

tardanes. En la taula 1 s’aporta informació de 

Kcs en dues varietats amb moments de collita 

ben diferenciats.

03 Autor
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VINYA
01 Condicionants del reg

Tot i que la vinya (Vitis vinifera L.) és una espècie 

consumidora d’aigua, també està ben adap-

tada a copsar l’estrès hídric. La majoria dels 

seus mecanismes respecte a l’estrès hídric són 

d’evitació, per exemple, afavorint desenvolupa-

ment d’un sistema radical profund per explorar 

zones de sòl on l’aigua encara hi és disponible, 

o disminuint ràpidament els consums d’aigua als 

primers estímuls d’estrès per tal de conservar 

l’aigua al sòl i alhora evitar el dessecament de 

la part aèria. Tot i que en climes mediterranis el 

seu cultiu a nivell comercial no necessita reg, en 

climes àrids o semiàrids requereix d’aportacions 

de reg durant els períodes més secs de l’any. 

Com a norma, dins de la indústria del vi, s’ac-

cepta la màxima que molta producció va renyida 

amb alta qualitat. Tot i que aquest compromís 

entre quantitat i qualitat es quelcom que no es 

pot extrapolar a tots els casos, la qüestió crítica 

que afecta el reg de la vinya continua essent 

com determinar les dosis a aplicar per tal de 

fer compatible un nivell productiu rendible amb 

una bona qualitat final del producte. 

02 Fenologia i necessitats hídri-
ques del cultiu

El cicle anual de desenvolupament de la vinya es 

pot resumir en sis fases diferenciades. Aquestes 

fases es delimiten en funció de com en el decurs 

de l’any cada òrgan de la planta modifica la seva 

activitat. Com que una exposició detallada de 

l’ampli ventall existent de varietats i clons, cada 

un d’ells amb les seves diferències quant a mo-

ments de maduració, supera l’objectiu d’aquest 

escrit, s’adoptarà l’‘Ull de llebre’ com a patró ex-

plicatiu. Entenem que s’inicia el cicle anual quan 

Figura 1: Cicle anual de la var. ‘Ull de Llebre’.
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Foto 1: Vinya en regadiu. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l’Aigua.
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Taula 1: Coeficients de cultiu (Kc) de vinya per les varietats ‘Ull de llebre’ i ‘Chardonnay’. 
Els valors de Kc màxims s’assoleixen a mig estiu per a un grau de cobertura d’un 30%.

MES Kc-Ull de llebre Kc-Chardonnay Observacions

Març 0,20 0,20 -

Abril 0,20 0,35 -

Maig 0,40 0,50 Floració

Juny 0,60 0,65 -

Juliol 0,75 0,72 -

Agost 0,75 0,60 Collita en ‘Chardonnay’

Setembre 0,50 0,50 Collita en ‘Ull de llebre’

Octubre 0,30 0,40 -

Novembre 0,20 0,30 -

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
jordi.marsal@irta.cat

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

es trenca la dormició, i es produeix la primera 

fase que és de brostació inicial produint un tímid 

desenvolupament vegetatiu (fase 0, Figura 1). 

La segona fase és la de floració i pol·linització, 

considerant les dues tres setmanes posteriors 

quan s’acompleix amb la fertilització dels ovaris 

(quallat) Fase I (Figura 1). A diferència de molts 

fruiters caducifolis, la floració de la vinya es pro-

dueix més d’un mes després de l’aparició de 

les primeres fulles. Per tant, el nivell de quallat 

de flor de la vinya és menys dependent del ni-

vell de reserves acumulades l’any anterior que 

en fruiters caducifolis. Tanmateix, el vigor en la 

brostada inicial sí que depèn bastant del nivell 

d’aquestes reserves. Des del punt de vista de la 

fisiologia de la planta, aquestes dos fases inicials 

són molt sensibles a l’estrès hídric. A més, s’ha 

pogut demostrar que les dues fases són claus 

per la qualitat del raïm a la collita.

Aquesta darrera circumstància és rellevant en 

anys on hi ha hagut sequera durant l’estació 

precedent amb un hivern sec, i s’ha començat 

la primavera sense pluges significatives. Llavors 

és del tot recomanable aplicar reg, tant en cli-

mes àrids com mediterranis per tal de no perdre 

qualitat en el raïm.

A partir del quallat s’inicia el desenvolupament 

del fruit. El fruit creix d’acord amb un patró de 

doble sigmoide, però a mode de simplificació 

s’ha dividit tot aquest desenvolupament en tant 

sols dues fases. La primera (Fase II) és la de 

creixement inicial del fruit que s’identifica en 

la forma de creixements poc aparents (Figu-

ra 1). Cal tindre en compte, però, que durant 

aquesta fase l’activitat en el creixement de la 

coberta vegetal és màxima (Figura 1). La fase 

posterior, la Fase III, és de creixement ràpid 

del fruit. El seu inici ve determinat per un sob-

tat augment en el ritme de creixement. Això 

succeeix pocs dies abans de l’inici del verolat 

i la Fase III s’acaba amb la collita (Figura 1). 

El verolat està inclòs, doncs, en l’inici de la 

Fase III. Tot i que en aquestes dues fases el 

creixement del raïm és molt sensible a l’estrès 

hídric, aquests són els moments més idonis 

per promoure la qualitat reduint-ne el reg. En 

aquestes reduccions cal considerar la varietat 

i l’orientació productiva. Per exemple, en ‘Ull 

de llebre’ l’estrès hídric moderat en Fase III 

resulta beneficiós, mentre que durant la Fase II 

seria millor evitar-lo. En ‘Cabernet Sauvignon’ la 

qualitat millora amb l’aplicació d’un estrès mo-

derat tant a Fase II com a Fase III. En canvi, en 

‘Chardonnay’ per a cava, el més recomanable 

és evitar l’estràs hídric durant la Fase III, tot i 

que un cert nivell d’estrès molt moderat durant 

la Fase II pot ser tolerat.  

Si les condicions hídriques després de collita 

són favorables, encara és possible una represa 

de desenvolupament vegetatiu. En aquest mo-

ment, es creu que molts dels borrons estan ja 

iniciats en flor i en ple procés de diferenciació. 

Aquest pot ser un període favorable per aplicar 

reduccions de reg amb la condició que s’evitin 

defoliacions i esgrogueïment de fulles (Figura 

2). Però també cal tindre en compte que si s’ha 

realitzat reg en dèficit durant les fases de creixe-

ment del fruit per promoure qualitat del raïm, els 

nivells de fixació de carbohidrats ja se n’hauran 

pogut veure afectats en aquest moment. Lla-

vors, podria resultar més adient aplicar reg total 

per tal d’acumular les reserves de carbohidrats 

que seran necessaris per la brostada durant la 

primavera següent.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat (RDC) que creiem més 

adequada per a la varietat ‘Ull de Llebre’. Com a 

norma general, el percentatge d’aigua a aplicar 

respecte als requeriments totals de la plantació 

no ha de baixar del 50% i s’han de restituir les 

dosis de reg òptimes abans d’acabar el setem-

bre. En casos on es donin sòls profunds o d’ele-

vada retenció d’aigua, fóra possible reduir fins 

al 80% de les aportacions de reg, però llavors, 

la determinació de reduccions més adequades 

requereix d’un estudi més específic.

La principal informació sobre el consum d’ai-

gua en vinya per a la varietat ‘Ull de llebre’ pro-

cedeix de les dades lisimètriques obtingudes 

per la Junta d’Extremadura durant el període 

2006-2012. A partir d’aquestes experiències, 

es proposen uns Kc orientatius que caldria cor-

regir pel grau de cobertura. En el cas de la taula 

1, els valors estan referits a una cobertura del 

30% sobre el marc de plantació a mig estiu. Per 

últim, cal considerar que l’extrapolació a altres 

nivells de cobertura que no siguin del 30% no 

es poden fer seguint proporcions directes per la 

naturalesa del cultiu en fileres. Per tant, aquestes 

extrapolacions necessiten d’un estudi cas per 

cas. El consum d’aigua màxim s’acostuma a 

produir a mig estiu, quan el grau de cobertura 

és màxim. Pocs dies abans de collir, el Kc pot 

començar a disminuir. En varietats on la collita 

és més primerenca aquestes descensos en Kc 

s’anticipen a d’altres varietats amb collites més 

tardanes. En la taula 1 s’aporta informació de 

Kcs en dues varietats amb moments de collita 

ben diferenciats.

03 Autor
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Foto 1: Assaig de Reg Deficitari Controlat (RDC) en cirerer. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

Figura 1: Cicle anual del cirerer.
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Figura 2: Estratègia de reg deficitari.

• 
F

lo
ra

c
ió

• 
P

ri
m

e
re

s 
fu

lle
s

F-II PCI PCII

Ge Fe Mr Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc Nv

Caiguda  
de Fulles

Pes fresc fruit Longitud brotacions

100%

0%

%
 d

e 
re

g
 /

 r
eq

ue
ri

m
en

ts
 t

o
ta

ls

F-I

En cas d'haver-se d'aplicar 

reg deficitari no es 

recomana baixar del 50% 

sobre l'òptim.

Iniciació Floral

CIRERER

01 Condicionants del cultiu

El cirerer és una espècie que mostra poca tole-

rància a l’estrès hídric i que alhora presenta un 

vigor bastant elevat. En les nostres contrades, el 

cirerer necessita reg en algun moment de l’any 

per obtenir produccions comercialment viables. 

Quan el vigor és excessiu, aquest es pot con-

trolar a través de l’aplicació de reguladors de 

creixement, ús de portaempelts reguladors i/o 

reduccions de reg després de collir. 

02 Fenologia i necessitats hídriques 
del cultiu

El cicle anual de desenvolupament es pot re-

sumir en quatre fases principals: la floració es 

produeix quasi simultàniament amb l’aparició de 

les primeres fulles i amb la pol·linització i qua-

llat, els fruits comencen a créixer ràpidament. A 

aquesta fase la denominem F-I (Floració i quallat) 

(Figura 1) i és molt sensible a l’estrès hídric. El 

fet que la majoria de varietats d’interès siguin 

de collita primerenca implica que el creixement 

inicial dels fruits sigui molt sensible, també, als 

carbohidrats de reserva disponibles en l’arbre, ja 

que durant aquest creixements l’arbre té poques 

fulles. Aquest és també un període de creixe-

ment vegetatiu accentuat. 

Iniciació Floral

Reserves

Diferenciació Floral
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La recerca en cirerer sobre 

el seu consum d’aigua ha 

estat molt limitada fins a dia 

d’avui. De fet, no es disposa 

de dades de referència prou 

representatives del cultiu  

i que provinguin de 

lisímetres per tal de poder 

estimar els Kc. 

MES Kc (mitjans) Kc(màxims) Observacions

Març 0,20 - Floració: Durant el mes de març

Abril 0,50 0,60 -

Maig 0,75 0,85 Collita

Juny 0,85 0,95 -

Juliol 0,85 0,95 -

Agost 0,82 0,92 Inici segona fase de postcollita

Setembre 0,62 0,75 -

Octubre 0,40 0,45 -

Novembre 0,30 - -

Taula 1: Kc de conreu de cirerer per varietats primerenques i maneig amb reguladors de creixement. Kc (mitjans): el valors més aconsellats. 
Kc(màxims): valors utilitzats en alguns llocs amb alt grau ocupació de l’espai per a la coberta vegetal.

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
jordi.marsal@irta.cat

RIDECO CONSOLIDER-INGENIO2010
(CSD2006-00067)

Foto 2: Cireres de l'assaig de Reg Deficitari Controlat (RDC). Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

Durant la següent fase, F-II es produeix el crei-

xement expansiu del fruit (Figura 1). Durant 

aquest període, i si l’arbre està ben carregat, 

el creixement vegetatiu pot alentir-se momen-

tàniament fins a la collita. Aquesta és també 

una fase de creixement del fruit molt sensible 

a l’estrès hídric.

 

Després de collita, el desenvolupament vegeta-

tiu pot reprendre. Si aquest resulta excessiu, tal 

i com succeeix en molts dels casos, pot con-

vindre aplicar reduccions de reg amb la con-

dició que s’evitin defoliacions i esgrogueïment 

de fulles (Figura 2). També durant aquesta fase 

té lloc la iniciació floral (inclinació del borró a 

esdevindre flor). Durant un llarg període, agost, 

setembre i octubre (en varietats primerenques), 

fase PCII, s’acumularan les reserves d’assimilats 

que seran útils per a la floració i el quallat a 

l’any següent (Figura 1). També durant aquest 

període es produeix la diferenciació floral (primer 

creixement dels borrons florals) que determinarà 

la qualitat i fertilitat de les flors a l’any següent. 

És per tant un període que pot tolerar cert nivell 

de estrès hídric, però pot convindre que aquest 

no es produeixi durant la totalitat d’aquest pe-

ríode, a fi i efecte de limitar-ne l’impacte sobre 

la capacitat de reserves de l’arbre.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat adequada al cirerer. Ens 

explica el percentatge d’aigua a aplicar respecte 

als requeriments totals de la plantació (no baixar 

del 50%) i no estendre el dèficit un cop iniciat 

setembre.

La recerca en cirerer sobre el seu consum d’ai-

gua ha estat molt limitada fins a dia d’avui. De 

fet, no es disposa de dades de referència prou 

representatives del cultiu i que provinguin de 

lisímetres per tal de poder estimar els Kc. En 

absència de dades fiables, les estimacions de 

Kc en cirerer s’han anticipat a partir del com-

portament de cobertes de presseguer (vegeu 

fitxa del presseguer). 
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Foto 1: Assaig de Reg Deficitari Controlat (RDC) en cirerer. Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

Figura 1: Cicle anual del cirerer.
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Figura 2: Estratègia de reg deficitari.
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En cas d'haver-se d'aplicar 

reg deficitari no es 

recomana baixar del 50% 

sobre l'òptim.

Iniciació Floral

CIRERER

01 Condicionants del cultiu

El cirerer és una espècie que mostra poca tole-

rància a l’estrès hídric i que alhora presenta un 

vigor bastant elevat. En les nostres contrades, el 

cirerer necessita reg en algun moment de l’any 

per obtenir produccions comercialment viables. 

Quan el vigor és excessiu, aquest es pot con-

trolar a través de l’aplicació de reguladors de 

creixement, ús de portaempelts reguladors i/o 

reduccions de reg després de collir. 

02 Fenologia i necessitats hídriques 
del cultiu

El cicle anual de desenvolupament es pot re-

sumir en quatre fases principals: la floració es 

produeix quasi simultàniament amb l’aparició de 

les primeres fulles i amb la pol·linització i qua-

llat, els fruits comencen a créixer ràpidament. A 

aquesta fase la denominem F-I (Floració i quallat) 

(Figura 1) i és molt sensible a l’estrès hídric. El 

fet que la majoria de varietats d’interès siguin 

de collita primerenca implica que el creixement 

inicial dels fruits sigui molt sensible, també, als 

carbohidrats de reserva disponibles en l’arbre, ja 

que durant aquest creixements l’arbre té poques 

fulles. Aquest és també un període de creixe-

ment vegetatiu accentuat. 

Iniciació Floral

Reserves

Diferenciació Floral
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La recerca en cirerer sobre 

el seu consum d’aigua ha 

estat molt limitada fins a dia 

d’avui. De fet, no es disposa 

de dades de referència prou 

representatives del cultiu  

i que provinguin de 

lisímetres per tal de poder 

estimar els Kc. 

MES Kc (mitjans) Kc(màxims) Observacions

Març 0,20 - Floració: Durant el mes de març

Abril 0,50 0,60 -

Maig 0,75 0,85 Collita

Juny 0,85 0,95 -

Juliol 0,85 0,95 -

Agost 0,82 0,92 Inici segona fase de postcollita

Setembre 0,62 0,75 -

Octubre 0,40 0,45 -

Novembre 0,30 - -

Taula 1: Kc de conreu de cirerer per varietats primerenques i maneig amb reguladors de creixement. Kc (mitjans): el valors més aconsellats. 
Kc(màxims): valors utilitzats en alguns llocs amb alt grau ocupació de l’espai per a la coberta vegetal.
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Foto 2: Cireres de l'assaig de Reg Deficitari Controlat (RDC). Foto: IRTA Programa Ús Eficient de l'Aigua.

Durant la següent fase, F-II es produeix el crei-

xement expansiu del fruit (Figura 1). Durant 

aquest període, i si l’arbre està ben carregat, 

el creixement vegetatiu pot alentir-se momen-

tàniament fins a la collita. Aquesta és també 

una fase de creixement del fruit molt sensible 

a l’estrès hídric.

 

Després de collita, el desenvolupament vegeta-

tiu pot reprendre. Si aquest resulta excessiu, tal 

i com succeeix en molts dels casos, pot con-

vindre aplicar reduccions de reg amb la con-

dició que s’evitin defoliacions i esgrogueïment 

de fulles (Figura 2). També durant aquesta fase 

té lloc la iniciació floral (inclinació del borró a 

esdevindre flor). Durant un llarg període, agost, 

setembre i octubre (en varietats primerenques), 

fase PCII, s’acumularan les reserves d’assimilats 

que seran útils per a la floració i el quallat a 

l’any següent (Figura 1). També durant aquest 

període es produeix la diferenciació floral (primer 

creixement dels borrons florals) que determinarà 

la qualitat i fertilitat de les flors a l’any següent. 

És per tant un període que pot tolerar cert nivell 

de estrès hídric, però pot convindre que aquest 

no es produeixi durant la totalitat d’aquest pe-

ríode, a fi i efecte de limitar-ne l’impacte sobre 

la capacitat de reserves de l’arbre.

La Figura 2 resumeix gràficament l’estratègia de 

reg deficitari controlat adequada al cirerer. Ens 

explica el percentatge d’aigua a aplicar respecte 

als requeriments totals de la plantació (no baixar 

del 50%) i no estendre el dèficit un cop iniciat 

setembre.

La recerca en cirerer sobre el seu consum d’ai-

gua ha estat molt limitada fins a dia d’avui. De 

fet, no es disposa de dades de referència prou 

representatives del cultiu i que provinguin de 

lisímetres per tal de poder estimar els Kc. En 

absència de dades fiables, les estimacions de 

Kc en cirerer s’han anticipat a partir del com-

portament de cobertes de presseguer (vegeu 

fitxa del presseguer). 
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01 Consideracions

El coeficient de cultiu (Kc) és el paràmetre 

que ens permet passar de la demanda eva-

porimètrica calculada a partir d’una estació 

agroclimàtica (ETo - basada amb paràmetres 

físics), a la demanda d’aigua d’un cultiu en 

un moment de l’any i lloc concret. Per tant, 

és un mètode que considera tant sols les 

pèrdues atmosfèriques d’aigua. Això vol dir 

que en situacions on es donen pèrdues des 

del sòl, per exemple en casos que es pre-

senti drenatge en profunditat o per escola-

ment superficial, hi caldria afegir al protocol 

de programació de reg, un altre component 

independent de la Kc.

D’acord amb el mètode FAO-56, la Kc es pot 

descompondre en dos components: 

 1) la part deguda a l’evaporació del sòl (Ke) i, 

 

 2) la part lligada a la transpiració de la planta      

 més una petita component d’evaporació del  

 sòl lligada a la part ombrejada sota el cultiu 

 (Kcb). Al Kcb també se l’anomena ‘coeficient 

 basal’. 

De tal manera que Kc= Kcb + Ke. Variacions en Ke 

van molt lligades al tipus de reg i la pluviometria 

de la zona. En zones plujoses i sistemes de reg 

que mullen tot el marc de plantació (reg per as-

persió o per inundació) el Ke és alt perquè molta 

aigua s’evapora directament del sòl ja que en 

zones del marc de plantació queden exposades 

a la radiació directa (0.1<Ke<0.6). En canvi, amb 

sistemes de reg per goteig amb alta eficiència 

aplicat en zones sense pluja, la Ke s’aproxima 

a zero sobretot a l’estiu i quasi tota la Kc està 

formada per la Kcb. 

01.01 limitacions en l’ús dels coeficients 

de cultiu

La Kcb depèn en gran manera de 3 factors:

 1) de la fracció de radiació interceptada pel 

 cultiu, o grau de cobertura verda,

 2) de la conductància estomàtica o de la 

 coberta del cultiu,

 3) del coeficient aerodinàmic de la coberta.

Es pot considerar que el factor d’influència 

principal és la fracció d’intercepció de radia-

ció del cultiu. I és per això que a mesura que 

l’arbre va creixent durant la primavera i fins a 

l’estiu, els Kcb van creixent en proporció a la 

mida de la cobertura. En definitiva, s’aconsella 

en programacions de reg, de revaluar els Kc 

cada setmana o dues. 

El segon factor (conductància estomàtica) és fun-

ció del cultiu però també del moment de l’any. És 

un factor que cal corregir en funció de la càrrega 

de fruit, de l’aplicació de reguladors de creixe-

ment o de l’ús de portaempelts que controlen 

el vigor de la planta. Des de l’IRTA disposem 

d’algunes indicacions sobre com cal fer-ho per a 

alguns casos concrets. Aquestes són correccions 

sobre el Kcb i són necessàries, ja que poden mo-

dificar les programacions de reg fins a un 20%. 

Malauradament, aquestes correccions no es fan 

servir per falta de suficient informació.

El tercer factor, l’aerodinàmic, té una influencia 

sobre el nivell d’advecció en la plantació. Se sap 

que aquesta influència canvia molt de quan el 

arbres estan molt esparsos (ex., olivera tradici-

onal) de quan ja la cobertura és molt alta, com 

en una plantada de noguers. Malauradament, 

aquests efectes són molt difícils de mesurar i no 

es disposa d’un mètode de correcció. 

consideRAcions 

Foto 1: Imatge de l'índex de vegetació Plant Cell Density (PCD) d'una parcel·la de nectarina a Aitona. Foto: Programa Ús Eficient de l'Aigua.
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Amb tot això cal entendre que la determinació 

dels Kc té una part que és analítica i que per tant 

es pot fer servir per al seu càlcul; però roman una 

altra component en els Kc, que no es pot calcular i 

que ha de ser proposada a través del coneixement 

expert disponible.

02 Noves aproximacions

La manera tradicional de fer accessibles els co-

eficients de cultius a l’usuari ha estat a través de 

taules (vegeu exemple FAO-56) que són resums 

de valors fruit de càlculs teòrics o de casos es-

pecífics d’experiments on s’han realitzat balanços 

d’aigua al sòl o de resultats obtinguts en lisíme-

tres. En general, aquests són valors orientatius i 

tenen el problema que són generalistes i que per 

tant, cal adequar-los a la situació de cada planta-

ció. Cal recordar que els valors de Kc en taules 

tan sols diferencien vagament entre espècies i 

no consideren suficientment l’efecte dels dife-

rents sistemes de reg sobre l’evaporació del sòl. 

Arran d’això, va néixer el Kc dual, on la fracció 

de l’evaporació del sòl es pot deslligar del càlcul 

de la transpiració de la planta. Una sofisticació al 

sistema és la de deslligar l’evaporació del sòl de 

la part que està mullada pel sistema de reg de 

la part que acostuma a romandre seca quan no 

plou. Aquest darrer mètode s’ha desenvolupat 

per a olivers en plantacions tradicionals d’arbres 

aïllats (Villalobos FAO-66).

Una altra forma d’adequació dels Kc a una situació 

concreta, es basa a realitzar mesures en la parcel-

la en qüestió on es vol aplicar aquesta tecnologia i 

utilitzar algun mètode empíric d’extrapolació que 

s’hagi demostrat que funcioni correctament.

02.01 mètodes radiatius

El primer mètode està relacionat amb la inter-

cepció de radiació del cultiu. Aquesta es pot 

definir com la proporció de radiació incident del 

sol que la coberta vegetal captura, i que per 

tant impedeix que arribi al terra de la plantació. 

Durant la primera dècada d’aquesta centúria 

es va fer avinent a partir d’estudis lisimètrics 

en presseguer a Califòrnia (Ayars et al., 2003), 

que la Kcb podria ser aproximada linealment a 

partir de la fracció d’intercepció de radiació del 

cultiu mesurada tant sols al migdia. L’equació 

de calibratge ha estat provada durant diversos 

anys i en dues varietats diferents de presseguer. 

Aquesta equació ha funcionat correctament per 

a arbres amb sistemes de formació que tenen 

tendència a cobrir tot el marc de plantació. 

Aquesta fórmula ha estat utilitzada per a la 

programació de reg en cirerers formats en vas 

amb aparent satisfacció fins al moment de collita 

(Marsal et al., 2009). Tanmateix, en moments 

posteriors a la collita han calgut correccions ad-

dicionals. La intercepció de radiació al migdia 

es pot mesurar amb instrumentació relativament 

assequible i pot ser una de les metodologies 

que tenen la possibilitat de saltar del món de la 

recerca al món de la indústria agrícola.

Malauradament, aquestes rectes de calibratge 

perden fiabilitat quan s’intenten aplicar a plan-

tades que tenen una decidida conformació de 

la coberta en fileres. Tal és el cas de pomeres 

o pereres quan se’ls hi apliquen sistemes de 

formació en palmeta, eix central o d’altres amb 

marcada tendència a formar cobertes planes 

(Girona et al., 2010). En aquests casos, cal uti-

litzar la fracció d’intercepció integrada durant 

el dia per obtindre una relació acceptable. Això 

implica realitzar mesures a intervals horaris du-

rant un mateix dia i posteriorment integrar-les. 

En aquesta tessitura, la determinació es fa molt 

més carregosa i es perd possibilitat d’aplicació 

al món real.

Un segon grup de mètodes està relacionat amb 

l’estimació indirecta de la mida de la coberta 

vegetal a través dels denominats índexs de 

vegetació, obtinguts a partir d’imatges aèries 

multiespectrals.  Aquests índexs es poden de-

finir com la combinació de bandes espectrals 

que tenen l’objectiu de realçar la contribució 

de la vegetació fotosintèticament activa en la 

resposta espectral d’una superfície. Els índexs 

del tipus NDVI (normalized difference vegetation 

index), o PCD (plant cell density) s’obtenen en 

major part combinant la reflectància mesurada 

en la zona de l’espectre del roig (0,6–0,7 µm) 

i l’infraroig proper (0,75–1,35 µm). Aquests va-

lors es solen relacionar amb els Kc a través de 

relacions lineals.

02.02 mètodes informàtics

Els avenços realitzats les últimes dècades en 

models de simulació de cultius permeten una 

bona aproximació a com les cobertes vegetals 

poden anar desenvolupant-se al llarg del seu 

cicle anual. Aquests mateixos models són capa-

ços de simular processos d’absorció d’aigua per 

part de les arrels, de transport a l’interior dels 

vasos conductors i, finalment, de transpiració a 

través de les fulles. Per poder fer això necessiten 

un nivell de sofisticació elevat en la descripció 

del sòl, dels processos fisiològics de la planta i 

de les condicions climàtiques. És per això que 

també poden simular consums d’aigua en con-

dicions d’estrès hídric, inclosa la simulació de 

potencial hídric. Per cultius anuals, cal destacar 

el model realitzat per la FAO anomenat ‘Aqua-

crop’ (http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.

html). Per a arbres fruiters es poden esmentar 

els recents desenvolupaments realitzats amb 

CropSyst.

(http://www.bsyse.wsu.edu/CS_Suite/CropSyst/

index.html)

Tanmateix, l’ús d’aquests models requereix 

d’una utilització experta i per això no resulten 

atractius per ser utilitzats fora del món acadè-

mic. Cal tindre en compte que el grau de satis-

facció de les seves prediccions depèn en gran 

manera de l’elecció adequada dels diferents 

paràmetres del model, ja que aquests s’han 

d’adequar a les condicions que es volen simular. 

És per això que el seu valor, a dia d'avui, és més 

de tall educatiu, i per la formació dels regants, 

que d’eina per ser utilitzada com a suport a 

la presa de decisions. De totes formes, durant 

els últims deu anys han aparegut propostes 

comercials d’aplicacions informàtiques, amb 

sort diversa, i que permeten la simulació de les 

necessitats de reg en alguns cultius concrets. 

L’interès d’aquestes eines s’adreça més a ex-

perts consultors que no a usuaris finals del reg.
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01 Consideracions

El coeficient de cultiu (Kc) és el paràmetre 

que ens permet passar de la demanda eva-

porimètrica calculada a partir d’una estació 

agroclimàtica (ETo - basada amb paràmetres 

físics), a la demanda d’aigua d’un cultiu en 

un moment de l’any i lloc concret. Per tant, 

és un mètode que considera tant sols les 

pèrdues atmosfèriques d’aigua. Això vol dir 

que en situacions on es donen pèrdues des 

del sòl, per exemple en casos que es pre-

senti drenatge en profunditat o per escola-

ment superficial, hi caldria afegir al protocol 

de programació de reg, un altre component 

independent de la Kc.

D’acord amb el mètode FAO-56, la Kc es pot 

descompondre en dos components: 

 1) la part deguda a l’evaporació del sòl (Ke) i, 

 

 2) la part lligada a la transpiració de la planta      

 més una petita component d’evaporació del  

 sòl lligada a la part ombrejada sota el cultiu 

 (Kcb). Al Kcb també se l’anomena ‘coeficient 

 basal’. 

De tal manera que Kc= Kcb + Ke. Variacions en Ke 

van molt lligades al tipus de reg i la pluviometria 

de la zona. En zones plujoses i sistemes de reg 

que mullen tot el marc de plantació (reg per as-

persió o per inundació) el Ke és alt perquè molta 

aigua s’evapora directament del sòl ja que en 

zones del marc de plantació queden exposades 

a la radiació directa (0.1<Ke<0.6). En canvi, amb 

sistemes de reg per goteig amb alta eficiència 

aplicat en zones sense pluja, la Ke s’aproxima 

a zero sobretot a l’estiu i quasi tota la Kc està 

formada per la Kcb. 

01.01 limitacions en l’ús dels coeficients 

de cultiu

La Kcb depèn en gran manera de 3 factors:

 1) de la fracció de radiació interceptada pel 

 cultiu, o grau de cobertura verda,

 2) de la conductància estomàtica o de la 

 coberta del cultiu,

 3) del coeficient aerodinàmic de la coberta.

Es pot considerar que el factor d’influència 

principal és la fracció d’intercepció de radia-

ció del cultiu. I és per això que a mesura que 

l’arbre va creixent durant la primavera i fins a 

l’estiu, els Kcb van creixent en proporció a la 

mida de la cobertura. En definitiva, s’aconsella 

en programacions de reg, de revaluar els Kc 

cada setmana o dues. 

El segon factor (conductància estomàtica) és fun-

ció del cultiu però també del moment de l’any. És 

un factor que cal corregir en funció de la càrrega 

de fruit, de l’aplicació de reguladors de creixe-

ment o de l’ús de portaempelts que controlen 

el vigor de la planta. Des de l’IRTA disposem 

d’algunes indicacions sobre com cal fer-ho per a 

alguns casos concrets. Aquestes són correccions 

sobre el Kcb i són necessàries, ja que poden mo-

dificar les programacions de reg fins a un 20%. 

Malauradament, aquestes correccions no es fan 

servir per falta de suficient informació.

El tercer factor, l’aerodinàmic, té una influencia 

sobre el nivell d’advecció en la plantació. Se sap 

que aquesta influència canvia molt de quan el 

arbres estan molt esparsos (ex., olivera tradici-

onal) de quan ja la cobertura és molt alta, com 

en una plantada de noguers. Malauradament, 

aquests efectes són molt difícils de mesurar i no 

es disposa d’un mètode de correcció. 

consideRAcions 

Foto 1: Imatge de l'índex de vegetació Plant Cell Density (PCD) d'una parcel·la de nectarina a Aitona. Foto: Programa Ús Eficient de l'Aigua.

DT61.indd   22 02/12/13   11:18

RequeRiments hídRics dels cultius llenyosos (i)

DOSSIERN61 23

Amb tot això cal entendre que la determinació 

dels Kc té una part que és analítica i que per tant 

es pot fer servir per al seu càlcul; però roman una 

altra component en els Kc, que no es pot calcular i 

que ha de ser proposada a través del coneixement 

expert disponible.

02 Noves aproximacions

La manera tradicional de fer accessibles els co-

eficients de cultius a l’usuari ha estat a través de 

taules (vegeu exemple FAO-56) que són resums 

de valors fruit de càlculs teòrics o de casos es-

pecífics d’experiments on s’han realitzat balanços 

d’aigua al sòl o de resultats obtinguts en lisíme-

tres. En general, aquests són valors orientatius i 

tenen el problema que són generalistes i que per 

tant, cal adequar-los a la situació de cada planta-

ció. Cal recordar que els valors de Kc en taules 

tan sols diferencien vagament entre espècies i 

no consideren suficientment l’efecte dels dife-

rents sistemes de reg sobre l’evaporació del sòl. 

Arran d’això, va néixer el Kc dual, on la fracció 

de l’evaporació del sòl es pot deslligar del càlcul 

de la transpiració de la planta. Una sofisticació al 

sistema és la de deslligar l’evaporació del sòl de 

la part que està mullada pel sistema de reg de 

la part que acostuma a romandre seca quan no 

plou. Aquest darrer mètode s’ha desenvolupat 

per a olivers en plantacions tradicionals d’arbres 

aïllats (Villalobos FAO-66).

Una altra forma d’adequació dels Kc a una situació 

concreta, es basa a realitzar mesures en la parcel-

la en qüestió on es vol aplicar aquesta tecnologia i 

utilitzar algun mètode empíric d’extrapolació que 

s’hagi demostrat que funcioni correctament.

02.01 mètodes radiatius

El primer mètode està relacionat amb la inter-

cepció de radiació del cultiu. Aquesta es pot 

definir com la proporció de radiació incident del 

sol que la coberta vegetal captura, i que per 

tant impedeix que arribi al terra de la plantació. 

Durant la primera dècada d’aquesta centúria 

es va fer avinent a partir d’estudis lisimètrics 

en presseguer a Califòrnia (Ayars et al., 2003), 

que la Kcb podria ser aproximada linealment a 

partir de la fracció d’intercepció de radiació del 

cultiu mesurada tant sols al migdia. L’equació 

de calibratge ha estat provada durant diversos 

anys i en dues varietats diferents de presseguer. 

Aquesta equació ha funcionat correctament per 

a arbres amb sistemes de formació que tenen 

tendència a cobrir tot el marc de plantació. 

Aquesta fórmula ha estat utilitzada per a la 

programació de reg en cirerers formats en vas 

amb aparent satisfacció fins al moment de collita 

(Marsal et al., 2009). Tanmateix, en moments 

posteriors a la collita han calgut correccions ad-

dicionals. La intercepció de radiació al migdia 

es pot mesurar amb instrumentació relativament 

assequible i pot ser una de les metodologies 

que tenen la possibilitat de saltar del món de la 

recerca al món de la indústria agrícola.

Malauradament, aquestes rectes de calibratge 

perden fiabilitat quan s’intenten aplicar a plan-

tades que tenen una decidida conformació de 

la coberta en fileres. Tal és el cas de pomeres 

o pereres quan se’ls hi apliquen sistemes de 

formació en palmeta, eix central o d’altres amb 

marcada tendència a formar cobertes planes 

(Girona et al., 2010). En aquests casos, cal uti-

litzar la fracció d’intercepció integrada durant 

el dia per obtindre una relació acceptable. Això 

implica realitzar mesures a intervals horaris du-

rant un mateix dia i posteriorment integrar-les. 

En aquesta tessitura, la determinació es fa molt 

més carregosa i es perd possibilitat d’aplicació 

al món real.

Un segon grup de mètodes està relacionat amb 

l’estimació indirecta de la mida de la coberta 

vegetal a través dels denominats índexs de 

vegetació, obtinguts a partir d’imatges aèries 

multiespectrals.  Aquests índexs es poden de-

finir com la combinació de bandes espectrals 

que tenen l’objectiu de realçar la contribució 

de la vegetació fotosintèticament activa en la 

resposta espectral d’una superfície. Els índexs 

del tipus NDVI (normalized difference vegetation 

index), o PCD (plant cell density) s’obtenen en 

major part combinant la reflectància mesurada 

en la zona de l’espectre del roig (0,6–0,7 µm) 

i l’infraroig proper (0,75–1,35 µm). Aquests va-

lors es solen relacionar amb els Kc a través de 

relacions lineals.

02.02 mètodes informàtics

Els avenços realitzats les últimes dècades en 

models de simulació de cultius permeten una 

bona aproximació a com les cobertes vegetals 

poden anar desenvolupant-se al llarg del seu 

cicle anual. Aquests mateixos models són capa-

ços de simular processos d’absorció d’aigua per 

part de les arrels, de transport a l’interior dels 

vasos conductors i, finalment, de transpiració a 

través de les fulles. Per poder fer això necessiten 

un nivell de sofisticació elevat en la descripció 

del sòl, dels processos fisiològics de la planta i 

de les condicions climàtiques. És per això que 

també poden simular consums d’aigua en con-

dicions d’estrès hídric, inclosa la simulació de 

potencial hídric. Per cultius anuals, cal destacar 

el model realitzat per la FAO anomenat ‘Aqua-

crop’ (http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.

html). Per a arbres fruiters es poden esmentar 

els recents desenvolupaments realitzats amb 

CropSyst.

(http://www.bsyse.wsu.edu/CS_Suite/CropSyst/

index.html)

Tanmateix, l’ús d’aquests models requereix 

d’una utilització experta i per això no resulten 

atractius per ser utilitzats fora del món acadè-

mic. Cal tindre en compte que el grau de satis-

facció de les seves prediccions depèn en gran 

manera de l’elecció adequada dels diferents 

paràmetres del model, ja que aquests s’han 

d’adequar a les condicions que es volen simular. 

És per això que el seu valor, a dia d'avui, és més 

de tall educatiu, i per la formació dels regants, 

que d’eina per ser utilitzada com a suport a 

la presa de decisions. De totes formes, durant 

els últims deu anys han aparegut propostes 

comercials d’aplicacions informàtiques, amb 

sort diversa, i que permeten la simulació de les 

necessitats de reg en alguns cultius concrets. 

L’interès d’aquestes eines s’adreça més a ex-

perts consultors que no a usuaris finals del reg.

03 Autor

Marsal, Jordi
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Lleida
Programa Ús Eficient de l’Aigua 
jordi.marsal@irta.cat
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l’oficina del Regant (odR) està ubicada a l’ECA 
de Tàrrega. Com es compatibilitzen les funci-
ons de l’Escola agrària amb les de l’oficina?
L’OdR té entre les seves finalitats la promoció, co-
ordinació i organització d’actuacions en matèria de 
formació i transferència tecnològica en reg i quin 
millor lloc per ubicar-la que en una ECA a les terres 
de Lleida i més concretament a Tàrrega, on des de 
l’any 2005 s’ofereix formació al voltant del tema del 
reg i es donen recomanacions als regants mitjan-
çant les eines de recomanacions de reg disponibles 
al Portal RuralCat. Poc a poc s’han sumat altres 
tasques i funcions de manera que sempre treballem 
amb aquesta temàtica, però mantenint la resta que 
formen part de l’ECA.
Hem de ser conscients que l’aigua és un recurs 
escàs que cal gestionar amb responsabilitat i co-
neixements agronòmics, és a dir, els que es poden 
transmetre des d’una escola agrària amb un bagatge 
i una qualitat contrastada.

què ha significat per a l’Escola ser la seu de 
l’odR? quines són les funcions de l’odR?
D’entrada el visualitzar una escola de formació 
agrària especialitzada en reg, és a dir que amb el 
temps tot el que faci referència al reg, en sentit am-
pli, i tots els actors i agents d’aquest àmbit estiguin 
vinculats d’alguna manera amb aquesta oficina que 
té vocació de ser un referent no només a Catalu-
nya sinó també a nivell mediterrani. Aquest fet ha 
implicat començar a treballar de manera conjunta 
amb diferents responsables i tècnics del DAAM i 
amb d’altres agents del territori i també amb l’IRTA i 
REGSA/REGSEGA, actualment Infraetructures.cat, 
ja que persones d’aquestes empreses públiques 
col·laboren en el dia a dia de l’OdR.

Una de les funcions de l’OdR és participar en l’or-
ganització de programes anuals i plurianuals que 
facin referència al reg i la coordinació d’estratègies 
de formació i transferència tecnològica per fer realitat 
aquests programes. Una altra de les seves funcions 
és col·laborar amb les diferents entitats i canalitzar 
la informació que es genera. A més, oferim un espai 
de trobada per a tots aquells agents i empreses que 
intervenen en el reg.
També desenvolupem una funció de suport a l’as-
sessorament; no fem un assessorament directe però 
sí canalitzem les demandes cap a les persones que 
poden donar una resposta des del Departament o 
des de l’IRTA i d’Infraetructures.cat. Una altra funció 
a destacar és que intentem respondre a les deman-
des tecnològiques de les comunitats de regants i 
també dels regants; per exemple, tenim l’eina de 
recomanacions de reg i les llistes de distribució de 
les recomanacions a través de RuralCat, tot i que 
també responem a consultes més específiques de 
persones o plans de treball que necessiten saber la 
dosi setmanal per determinats cultius.
Per tant, podem dir que algunes de les funcions ja 
les teníem com a Escola i amb l’OdR s’han afegit 
altres complementàries, que ens han obert cap a 
l’exterior i a un àmbit que abasta tota Catalunya.
Cal dir que el Departament ens ha donat aquestes 
funcions no perquè les capitalitzem sinó perquè 
col·laborem amb tothom que vulgui promoure o di-
namitzar programes i participar amb altres entitats. 
Nosaltres aportem formació, informació i el nostre 
coneixement en d’altres experiències semblants.

“l’oficina del Regant ha de treballar en xarxa 
amb altres dependències del Departament 
perquè quan es fa una acció al territori ha 
de ser des de la proximitat, amb els agents 
locals, l’escola agrària més propera, l’oficina 
Comarcal corresponent, etc.”

l’odR del DAAm treballa per a tots els  
regadius?
Sí, la vocació de l’OdR és fer servei arreu de Ca-
talunya. Per això l’oficina sola no pot fer res, ha de 
treballar amb xarxa amb altres dependències del 
Departament perquè quan es fa una acció al territori 
ha de ser des de la proximitat, amb els agents lo-
cals, l’escola agrària més propera, l’oficina comarcal 
corresponent, etc. Per exemple, en un pla d’acció 
al territori del Segarra-Garrigues s’ha creat un grup 
de treball per poder promoure actuacions amb els 
agents locals del sector en el que hi col·laborem 
l’OdR, les oficines comarcals de la Noguera, de la 
Segarra i de l’Urgell, Infraestructures i l’IRTA; a partir 

d’aquí s’estudien les possibles actuacions, les ex-
periències que es podrien fer en algunes parcel·les i 
com es transmet tota aquesta informació als regants 
d’aquesta zona. Un altre acte transversal destacat 
ha estat que des del DAAM s’ha impulsat que les 
comunitats de regants puguin fer una contractació 
elèctrica conjunta a través d’una plataforma.

De quins recursos disposeu per a treballar com 
a odR del DAAm?
S’han optimitzat recursos ja existents: hi ha tres pro-
fessors de l’Escola que estan treballant de manera 
més específica amb el tema del reg i també hi col-
laboren un tècnic de l’IRTA i un d’Infraestructures.
També disposem d’una parcel·la amb equipament 
tecnològic i d’alguns recursos pedagògics com 
unes maletes per poder fer activitats de formació o 
un capçal per poder demostrar com s’organitza un 
capçal de reg i un altre pel tema de la fertirrigació. 
També gestionem l’eina de recomanacions de reg 
de RuralCat, que anem mantenint i millorant cada 
any perquè sigui viva i pugui satisfer les necessitats 
dels usuaris, que al mateix temps ens envien els 
seus suggeriments de millora.

quines demandes arriben habitualment a 
l’odR?
Les més habituals són les de programació de reg, 
que redrecem cap a l’eina, i les relacionades amb 
els sistemes de reg o sobre quin és el sistema més 
adient per una explotació o parcel·la. També rebem 
consultes sobre els tipus de cultiu a implantar. Tot 
això ho intentem respondre en jornades específi-
ques sobre cultius o elements de les instal·lacions, 
sobretot en zones noves de regadius o en zones 
en transformació.
Moltes demandes i respostes no són directes sinó 
mitjançant activitats. Ara, per exemple, hi ha certa 
demanda sobre fertirrigació i organitzarem més 
activitats al voltant d’aquest tema.

quins són els productes i serveis que s’oferei-
xen des de l’odR?
Nosaltres fem transferència de coneixements en 
matèria de reg, per això, oferim formació en dife-
rents formats, per tal de poder arribar de la millor 
manera als diferents destinataris.
Pel que fa als serveis que oferim, des de RuralCat 
es donen de manera gratuïta unes recomanaci-
ons de reg que serveixen per poder regar millor. A 
més, des de l’IRTA i concretament des de l’Equip 
d’Ús eficient de l’aigua de reg, s’està treballant en 
un programa que permetrà ajustar la dosi de reg 
d’acord amb la disponibilitat d’aigua.

Ramon Cuadros Claria és enginyer 

tècnic agrícola. Després de treballar a 

l’Agrupació de Defensa Vegetal de la 

Segarra, l’any 1991, va entrar a formar 

part del cos docent de l’Escola de Ca-

pacitació Agrària (ECA) de Tàrrega, de 

la qual és el director des de fa més de 

deu anys, i des de l’any 2012 també és 

un dels responsables de l’Oficina del 

Regant amb seu a l’ECA.

“l’AIGuA és uN RECuRs EsCàs quE CAl GEsTIoNAR AmB 
REsPoNsABIlITAT I CoNEIxEmENTs AGRoNòmICs”
Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net

Ramon Cuadros Claria
Director de l’ECA de Tàrrega (Urgell)
Oficina del Regant

l’entReVistA

www.ruralcat.net
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l’oficina del Regant (odR) està ubicada a l’ECA 
de Tàrrega. Com es compatibilitzen les funci-
ons de l’Escola agrària amb les de l’oficina?
L’OdR té entre les seves finalitats la promoció, co-
ordinació i organització d’actuacions en matèria de 
formació i transferència tecnològica en reg i quin 
millor lloc per ubicar-la que en una ECA a les terres 
de Lleida i més concretament a Tàrrega, on des de 
l’any 2005 s’ofereix formació al voltant del tema del 
reg i es donen recomanacions als regants mitjan-
çant les eines de recomanacions de reg disponibles 
al Portal RuralCat. Poc a poc s’han sumat altres 
tasques i funcions de manera que sempre treballem 
amb aquesta temàtica, però mantenint la resta que 
formen part de l’ECA.
Hem de ser conscients que l’aigua és un recurs 
escàs que cal gestionar amb responsabilitat i co-
neixements agronòmics, és a dir, els que es poden 
transmetre des d’una escola agrària amb un bagatge 
i una qualitat contrastada.

què ha significat per a l’Escola ser la seu de 
l’odR? quines són les funcions de l’odR?
D’entrada el visualitzar una escola de formació 
agrària especialitzada en reg, és a dir que amb el 
temps tot el que faci referència al reg, en sentit am-
pli, i tots els actors i agents d’aquest àmbit estiguin 
vinculats d’alguna manera amb aquesta oficina que 
té vocació de ser un referent no només a Catalu-
nya sinó també a nivell mediterrani. Aquest fet ha 
implicat començar a treballar de manera conjunta 
amb diferents responsables i tècnics del DAAM i 
amb d’altres agents del territori i també amb l’IRTA i 
REGSA/REGSEGA, actualment Infraetructures.cat, 
ja que persones d’aquestes empreses públiques 
col·laboren en el dia a dia de l’OdR.

Una de les funcions de l’OdR és participar en l’or-
ganització de programes anuals i plurianuals que 
facin referència al reg i la coordinació d’estratègies 
de formació i transferència tecnològica per fer realitat 
aquests programes. Una altra de les seves funcions 
és col·laborar amb les diferents entitats i canalitzar 
la informació que es genera. A més, oferim un espai 
de trobada per a tots aquells agents i empreses que 
intervenen en el reg.
També desenvolupem una funció de suport a l’as-
sessorament; no fem un assessorament directe però 
sí canalitzem les demandes cap a les persones que 
poden donar una resposta des del Departament o 
des de l’IRTA i d’Infraetructures.cat. Una altra funció 
a destacar és que intentem respondre a les deman-
des tecnològiques de les comunitats de regants i 
també dels regants; per exemple, tenim l’eina de 
recomanacions de reg i les llistes de distribució de 
les recomanacions a través de RuralCat, tot i que 
també responem a consultes més específiques de 
persones o plans de treball que necessiten saber la 
dosi setmanal per determinats cultius.
Per tant, podem dir que algunes de les funcions ja 
les teníem com a Escola i amb l’OdR s’han afegit 
altres complementàries, que ens han obert cap a 
l’exterior i a un àmbit que abasta tota Catalunya.
Cal dir que el Departament ens ha donat aquestes 
funcions no perquè les capitalitzem sinó perquè 
col·laborem amb tothom que vulgui promoure o di-
namitzar programes i participar amb altres entitats. 
Nosaltres aportem formació, informació i el nostre 
coneixement en d’altres experiències semblants.

“l’oficina del Regant ha de treballar en xarxa 
amb altres dependències del Departament 
perquè quan es fa una acció al territori ha 
de ser des de la proximitat, amb els agents 
locals, l’escola agrària més propera, l’oficina 
Comarcal corresponent, etc.”

l’odR del DAAm treballa per a tots els  
regadius?
Sí, la vocació de l’OdR és fer servei arreu de Ca-
talunya. Per això l’oficina sola no pot fer res, ha de 
treballar amb xarxa amb altres dependències del 
Departament perquè quan es fa una acció al territori 
ha de ser des de la proximitat, amb els agents lo-
cals, l’escola agrària més propera, l’oficina comarcal 
corresponent, etc. Per exemple, en un pla d’acció 
al territori del Segarra-Garrigues s’ha creat un grup 
de treball per poder promoure actuacions amb els 
agents locals del sector en el que hi col·laborem 
l’OdR, les oficines comarcals de la Noguera, de la 
Segarra i de l’Urgell, Infraestructures i l’IRTA; a partir 

d’aquí s’estudien les possibles actuacions, les ex-
periències que es podrien fer en algunes parcel·les i 
com es transmet tota aquesta informació als regants 
d’aquesta zona. Un altre acte transversal destacat 
ha estat que des del DAAM s’ha impulsat que les 
comunitats de regants puguin fer una contractació 
elèctrica conjunta a través d’una plataforma.

De quins recursos disposeu per a treballar com 
a odR del DAAm?
S’han optimitzat recursos ja existents: hi ha tres pro-
fessors de l’Escola que estan treballant de manera 
més específica amb el tema del reg i també hi col-
laboren un tècnic de l’IRTA i un d’Infraestructures.
També disposem d’una parcel·la amb equipament 
tecnològic i d’alguns recursos pedagògics com 
unes maletes per poder fer activitats de formació o 
un capçal per poder demostrar com s’organitza un 
capçal de reg i un altre pel tema de la fertirrigació. 
També gestionem l’eina de recomanacions de reg 
de RuralCat, que anem mantenint i millorant cada 
any perquè sigui viva i pugui satisfer les necessitats 
dels usuaris, que al mateix temps ens envien els 
seus suggeriments de millora.

quines demandes arriben habitualment a 
l’odR?
Les més habituals són les de programació de reg, 
que redrecem cap a l’eina, i les relacionades amb 
els sistemes de reg o sobre quin és el sistema més 
adient per una explotació o parcel·la. També rebem 
consultes sobre els tipus de cultiu a implantar. Tot 
això ho intentem respondre en jornades específi-
ques sobre cultius o elements de les instal·lacions, 
sobretot en zones noves de regadius o en zones 
en transformació.
Moltes demandes i respostes no són directes sinó 
mitjançant activitats. Ara, per exemple, hi ha certa 
demanda sobre fertirrigació i organitzarem més 
activitats al voltant d’aquest tema.

quins són els productes i serveis que s’oferei-
xen des de l’odR?
Nosaltres fem transferència de coneixements en 
matèria de reg, per això, oferim formació en dife-
rents formats, per tal de poder arribar de la millor 
manera als diferents destinataris.
Pel que fa als serveis que oferim, des de RuralCat 
es donen de manera gratuïta unes recomanaci-
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part del cos docent de l’Escola de Ca-
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deu anys, i des de l’any 2012 també és 
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“l’AIGuA és uN RECuRs EsCàs quE CAl GEsTIoNAR AmB 
REsPoNsABIlITAT I CoNEIxEmENTs AGRoNòmICs”
Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net

Ramon Cuadros Claria
Director de l’ECA de Tàrrega (Urgell)
Oficina del Regant
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Catalunya és un país de boscos. La superfície fo-

restal hi representa actualment més de 2 milions 

d’hectàrees, de les quals 1.350.000 són de bosc. Hi 

ha una gran varietat de boscos, que són proveïdors 

de diferents béns i serveis. 

El dossier que presento pretén oferir una visió del 

sector forestal a Catalunya, i identificar els avantat-

ges i les principals barreres en l’ús de la biomassa 

com a font d’energia.  En un context de canvi climà-

tic i dependència energètica dels combustibles fòs-

sils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal 

per a producció d’energia esdevé una oportunitat 

per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal, 

crear noves empreses i generar ocupació. 

En aquesta línia, el Pla general de política forestal, 

en tràmit d’aprovació, considerant l’actual context 

econòmic i social, centra el seu interès en la di-

namització del sector mitjançant la gestió forestal 

sostenible, i preveu una sèrie d’accions destinades 

al foment de la biomassa a fi d’anar avançant cap 

als objectius previstos al Pla de l’energia i el canvi 

climàtic de Catalunya 2012-2020 que preveu la 

bioenergia tèrmica com un dels eixos estratègics 

per arribar al triple objectiu del 20-20-20, d’acord 

també amb l’Estratègia catalana d’adaptació al 

canvi climàtic.

No obstant això, encara queda molt camí per re-

córrer, i és per aquesta raó que el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i  

Medi Natural aposta per promoure l’adopció de la 

biomassa en aquells àmbits on encara està poc 

implantada, com són els sectors agroindustrial 

(granges, escorxadors...) i turístic (hotels rurals...), 

on, a causa de la pujada del preu dels combustibles, 

el seu ús pot ser més avantatjós, i també explorar 

nous camps d’aplicació de la biomassa en l’àmbit 

de les biorefineries.

Cal incentivar la mobilització mitjançant l’associació 

de propietaris, l’impuls en la millora de les infraes-

tructures bàsiques (pistes forestals, carregadors, 

etc.), l’establiment de contractes d’abast plurianual 

entre propietaris i indústria de transformació... En 

definitiva, l’aprofitament de la biomassa forestal ha 

d’augmentar la superfície forestal gestionada de 

manera sostenible i eficient i ha d’estar adreçat als 

productes que no tenen cap altra sortida comercial.

Un cop identificats els punts clau que s’estan dis-

cutint en la Taula de la Biomassa Forestal i Agrícola 

constituïda als efectes en el marc de la Taula Inter-

sectorial Forestal i en la Taula del Fòrum Ambiental, 

estem treballant perquè totes les administracions 

amb competències en l’aprofitament energètic de 

la biomassa es coordinin entre si a fi d’unir esforços 

i anar avançant per assolir els objectius que ens 

hem proposat.
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Foto 1. Capçal de processadora forestal. Procediment final de trossejat de la fusta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 

01 El sector forestal a Catalunya

Catalunya és un país de boscos: un 60% de la 

seva superfície és forestal i un 40% correspon 

a boscos densos. D’acord amb el mapa de 

cobertes del sòl de Catalunya 3 (CREAF, 2005-

2007), Catalunya presenta 2.058.333,8 ha de 

superfície forestal, de les quals 1.350.171,5 ha 

són superfície forestal arbrada. 

Mitjançant la comparació de diferents inventaris, 

s’observa que aquesta superfície té una tendèn-

cia a augmentar (Figura 1).

Tot i la gran importància en superfície dels bos-

cos, el sector forestal està en un clar declivi: el 

pes econòmic que representa el sector fores-

tal és només l’1,3% del que mou el sector de 

l’agricultura i la ramaderia anualment. A més, 

els preus de fusta i llenya han anat disminuint: 

reducció de poc més del 5% anual en fusta (re-

ducció del 50% en la darrera dècada), 2,7% 

anual en llenya (40% en els darrers 15 anys); 

per contra, el cost dels treballs forestals s’ha 

incrementat. (Figura 2).

D’altra banda, els boscos creixen: a partir de 

la comparació del 2n i 3r Inventaris Forestals 

Nacionals (IFN), sabem que l’augment de volum 

anual amb escorça brut (sense considerar la 

mortalitat natural) és de 3,5 M m3/any. A més, 

l’IFN3 evidencia que la distribució del nombre 

de peus dels boscos catalans està esbiaixada 

en referència a la distribució ideal, i mostra que 

hi ha un excés d’arbres de petit diàmetre.

Segons les dades estadístiques del DAAM, el 

ritme d’aprofitaments forestals és inferior al crei-

xement dels boscos i només suposa un 20% 

d’aquest. (Figura 3).

Davant d’aquesta situació en què es troba el 

sector forestal, la biomassa forestal és una 
oportunitat de revifar-lo. 

02 La biomassa forestal 

02.01 Definició

Biomassa d’origen forestal: són tots els produc-

tes i restes que provenen dels treballs de man-

teniment i millora de les masses forestals i de 

les tallades de peus fusters per a ús comercial i 

els subproductes generats per les indústries de 

transformació de la fusta (serradures, escorces, 

estelles, encenalls, etc.).

02.02 L’ús de la biomassa forestal al llarg 

de la història

Des de l’antiguitat, el consum de biomassa per 

l’home va anar en augment progressiu: inicial-

ment es feia servir per cobrir les necessitats de 

calor i il·luminació. Amb l’arribada de la revolu-

ció industrial (segona meitat del segle XVIII), van 

augmentar les necessitats energètiques. Catalu-

nya és un territori amb pocs recursos energètics, 

FOTO 1
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Foto 1. Capçal de processadora forestal. Procediment final de trossejat de la fusta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 

01 El sector forestal a Catalunya

Catalunya és un país de boscos: un 60% de la 
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cobertes del sòl de Catalunya 3 (CREAF, 2005-

2007), Catalunya presenta 2.058.333,8 ha de 

superfície forestal, de les quals 1.350.171,5 ha 

són superfície forestal arbrada. 

Mitjançant la comparació de diferents inventaris, 

s’observa que aquesta superfície té una tendèn-

cia a augmentar (Figura 1).
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cos, el sector forestal està en un clar declivi: el 

pes econòmic que representa el sector fores-

tal és només l’1,3% del que mou el sector de 

l’agricultura i la ramaderia anualment. A més, 
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ducció del 50% en la darrera dècada), 2,7% 

anual en llenya (40% en els darrers 15 anys); 

per contra, el cost dels treballs forestals s’ha 

incrementat. (Figura 2).
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hi ha un excés d’arbres de petit diàmetre.

Segons les dades estadístiques del DAAM, el 

ritme d’aprofitaments forestals és inferior al crei-

xement dels boscos i només suposa un 20% 

d’aquest. (Figura 3).

Davant d’aquesta situació en què es troba el 

sector forestal, la biomassa forestal és una 
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A Catalunya, el pes 

econòmic que representa 

el sector forestal és només 

l’1,3% de tot el que mou 

el sector de l’agricultura 

i la ramaderia anualment.

i el recurs més antic era l’aprofitament de la 

llenya i del carbó vegetal que s’extreia en els 

boscos d’alzines abandonats i que s’utilitzava 

per alimentar les màquines de vapor.

Tot i això, a partir de la segona meitat del segle 

XX, l’ús dels combustibles fòssils començà a 

generalitzar-se per l’expansió de la industrialitza-

ció i l’aparició del gas butà, i, més tard, del gas 

natural. Aquest fet va provocar que la biomassa 

forestal com a combustible disminuís, quedant 

relegada a un segon pla, i afavorint el creixement 

dels boscos i l’acumulació creixent de biomas-

sa, també promoguda per l’abandonament de 

les terres de conreu.

Amb l’escalada de preus de la segona crisi 

del petroli a l’any 1979 (la primera va ser l’any 

1973)  i mantinguda durant la primera meitat de 

la dècada dels 80, l’ús energètic de la biomassa 

forestal va ser un tema d’actualitat, i diferents 

iniciatives privades amb el suport del Govern 

es van dur a terme. No obstant això, una nova 

davallada forta dels preus del petroli va provocar 

la desestabilització d’aquest mercat i l’interès a 

Catalunya va desaparèixer.

Per contra, majoritàriament als països del 

nord d’Europa es va continuar treballant-hi 

i apostant-hi i avui són experts i pioners, li-

deren aquest mercat, tant a nivell de negoci 

com a nivell logístic, tecnològic de calderes 

i processos de combustió, fins al punt que 

s’estudia en l’àmbit formatiu amb estudis su-

periors d’enginyeria.

A partir de l’any 2001, es va produir una nova 

escalada d’increment de preus dels combus-

tibles, on es destaca el màxim històric produït 

al juliol de l’any 2008. Més tard, amb la incor-

poració de combustibles alternatius i energies 

renovables, es van frenar aquests increments, 

però la previsió és que continuï pujant per l’as-

cens de la demanda a nivell mundial.

Afegint els compromisos de reducció d’emissi-

ons de CO2 establerts al Protocol de Kyoto, on 

cal recordar que la biomassa forestal té balanç 

neutre, amb excepcions en boscos en situa-

ció d’estrés, ens obliga a treballar en millores 

logístiques i tecnològiques fins arribar a una 

competitivitat que faci avantatjosa la promo-

ció de les energies renovables, en especial la 

biomassa. Cal per tant fomentar-ne l’ús, en 

tot l’àmbit rural com ara granges, hivernacles, 

hotels rurals, etc. 

En els darrers anys, a causa de l’esgotament 

dels combustibles fòssils i de la incidència que 

té la seva combustió en el canvi de clima, apa-

reixen noves formes de producció energètica 

renovable. La més visible i madura és l’energia 

eòlica, amb grans molins de vent col·locats 

en les zones amb més vent. També es fan 

molts esforços per desenvolupar la produc-

ció d’energia a partir de la biomassa forestal i 

agrícola, i per produir electricitat amb plaques 

fotovoltaiques que poden ser col·locades als 

teulats. 

02.03 La biomassa a l’any 2012

A Catalunya, s’estima que durant l’any 2012 es 

van produir 8.500 t de pèl·let, de les quals 6.000 

t es van consumir a Catalunya. 

Pel que fa al mercat d’estella, s’estima una pro-

ducció de 180.000 t, de les quals 60.000 t, són 

de consum interior (incloent-hi els acopis). La resta 

es va exportar majoritàriament cap al mercat italià. 
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Figura 1. Evolució temporal de la superfície forestal a Catalunya (1970-2012)
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Figura  2. Evolució temporal dels preus de pi roig percebuts pel propietari i dels costos d’un jornal de treballador forestal (1970-2010).
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En resum, la biomassa va representar vora d’un 

30% de la destinació dels productes de fusta i 

llenya provinents del bosc català.

02.04 Avantatges de l’ús de la fusta com a 

energia renovable

• Els avantatges de l’ús de biomassa forestal són:

·  És una font d’energia renovable: el seu ús 

suposa un estalvi de combustibles fòssils i 

permet lluitar contra el canvi climàtic. 

·  És un combustible local: el seu aprofitament 

redueix la dependència d’importacions 

energètiques.

· Afavoreix la gestió silvícola dels boscos

· impulsa la realització d’actuacions de 

millora,

· redueix el risc d’incendi forestal.

·  La cadena d’aprofitament crea llocs de tre-

ball, sobretot en zones rurals.

·  És un combustible hores d’ara abundant al 

territori, que de moment no cal acotar gaire.

03 Barreres a l’ús de la biomassa 
forestal com a font d’energia

L’ús de la biomassa forestal es troba amb una 

sèrie d’inconvenients que van contra el seu 

desenvolupament, ja siguin de tipus ambiental, 

social, tecnològic i econòmic, i que i detallem a 

continuació:

• De tipus ambiental:

·  Dispersió del recurs. 

·  Producció i consum estacional.

• De tipus social:

·  Baixa gestió per part de la propietat, a cau-

sa dels baixos rendiments econòmics que 

s’obtenen del bosc.

·  Existència de corrents socials de rebuig de 

les instal·lacions de producció d’energia elèc-

trica a partir de biomassa. Les plataformes 

que van en contra de l’ús de la biomassa 

fomenten el seu discurs en la ineficiència 

de les instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica, pel sobredimensionat d’aquestes 

plantes per tal que siguin rendibles econòmi-

cament, i per la consegüent quantitat de fusta 

necessària per al seu abastament, molts cops 

no disponible a les proximitats on s’instal·len 

aquestes. A més, al·leguen motius de qualitat 

d’aire i d’augment de les condicions d’insa-

lubritat als voltants, que només cal tenir en 

compte en indrets concrets.

·  El tràmit d’autorització administrativa és 

complicat. A més, calen avals econòmics, 

de sòls classificats com a industrials, i també 

hi ha certa incertesa pel que fa a la connexió 

a la xarxa de distribució elèctrica. A més, s’hi 

uneix la dificultat per a l’obtenció de crèdits 

bancaris per al finançament de projectes 

segons l’origen.

·  Absència de documents aprovats de plani-

ficació estratègica i tàctica dins del sector 

forestal, tot i que els esborranys ja estan 

elaborats: Pla General de Política Forestal 

(PGPF) i Plans d’Ordenació de Recursos Fo-

restals (PORF), de moment d’un parell de 

demarcacions territorials. Els únics instru-

ments d’ordenació operatius existents són 

a escala finca, i habitualment no han previst 

l’obtenció de biomassa.

• De tipus tecnològic:

·  Baixa densitat energètica en comparació 

amb combustibles fòssils.

·  Necessita tractaments previs per a la seva 

utilització.

·  Baixa mecanització dels treballs en general  

(baix grau de mecanització).

·  Absència de models silvícoles de gestió 

senzills específics adreçats a biomassa (en 

construcció).

·  Dificultat per a la realització d’infraestructures 

necessàries per a la mobilització del recurs.

·  Baixos rendiments en les tecnologies d’ener-

gia elèctrica. Per tal que una instal·lació sigui 

rendible, cal que sigui de grans dimensions i 

de cogeneració (energia tèrmica i elèctrica).

• De tipus econòmic:

·  Elevat cost d’algunes tecnologies.

·  Elevats costos de recollida, transport i em-

magatzematge.

·  Variabilitat tant en preu com en quantitat 

d’aprovisionament d’estella forestal; molts 

cops per la dificultat d’accés al recurs que 

causa l’heterogeneïtat dels boscos. 

·  Impossibilitat de garantir ara com ara les 

dotacions econòmiques pressupostàries 

anteriors per a les subvencions a la Gestió 

forestal sostenible i les adreçades a Calderes 

de biomassa atorgades per l’ICAEN.

BIomAssA (I)

Segons les dades estadístiques 

del DAAM, el ritme 

d’aprofitaments forestals és 

inferior al creixement dels 

boscos i només suposa un 

20% d’aquest.
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Figura 3. Repartiment del creixement de la massa forestal a partir de la comparativa IFN2-INF3: part corresponent a aprofitaments 
i part excedent.
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A Catalunya, el pes 

econòmic que representa 

el sector forestal és només 

l’1,3% de tot el que mou 

el sector de l’agricultura 

i la ramaderia anualment.

i el recurs més antic era l’aprofitament de la 

llenya i del carbó vegetal que s’extreia en els 

boscos d’alzines abandonats i que s’utilitzava 

per alimentar les màquines de vapor.

Tot i això, a partir de la segona meitat del segle 

XX, l’ús dels combustibles fòssils començà a 

generalitzar-se per l’expansió de la industrialitza-

ció i l’aparició del gas butà, i, més tard, del gas 

natural. Aquest fet va provocar que la biomassa 

forestal com a combustible disminuís, quedant 

relegada a un segon pla, i afavorint el creixement 

dels boscos i l’acumulació creixent de biomas-

sa, també promoguda per l’abandonament de 

les terres de conreu.

Amb l’escalada de preus de la segona crisi 

del petroli a l’any 1979 (la primera va ser l’any 

1973)  i mantinguda durant la primera meitat de 

la dècada dels 80, l’ús energètic de la biomassa 

forestal va ser un tema d’actualitat, i diferents 

iniciatives privades amb el suport del Govern 

es van dur a terme. No obstant això, una nova 

davallada forta dels preus del petroli va provocar 

la desestabilització d’aquest mercat i l’interès a 

Catalunya va desaparèixer.

Per contra, majoritàriament als països del 

nord d’Europa es va continuar treballant-hi 

i apostant-hi i avui són experts i pioners, li-

deren aquest mercat, tant a nivell de negoci 

com a nivell logístic, tecnològic de calderes 

i processos de combustió, fins al punt que 

s’estudia en l’àmbit formatiu amb estudis su-

periors d’enginyeria.

A partir de l’any 2001, es va produir una nova 

escalada d’increment de preus dels combus-

tibles, on es destaca el màxim històric produït 

al juliol de l’any 2008. Més tard, amb la incor-

poració de combustibles alternatius i energies 

renovables, es van frenar aquests increments, 

però la previsió és que continuï pujant per l’as-

cens de la demanda a nivell mundial.

Afegint els compromisos de reducció d’emissi-

ons de CO2 establerts al Protocol de Kyoto, on 

cal recordar que la biomassa forestal té balanç 

neutre, amb excepcions en boscos en situa-

ció d’estrés, ens obliga a treballar en millores 

logístiques i tecnològiques fins arribar a una 

competitivitat que faci avantatjosa la promo-

ció de les energies renovables, en especial la 

biomassa. Cal per tant fomentar-ne l’ús, en 

tot l’àmbit rural com ara granges, hivernacles, 

hotels rurals, etc. 

En els darrers anys, a causa de l’esgotament 

dels combustibles fòssils i de la incidència que 

té la seva combustió en el canvi de clima, apa-

reixen noves formes de producció energètica 

renovable. La més visible i madura és l’energia 

eòlica, amb grans molins de vent col·locats 

en les zones amb més vent. També es fan 

molts esforços per desenvolupar la produc-

ció d’energia a partir de la biomassa forestal i 

agrícola, i per produir electricitat amb plaques 

fotovoltaiques que poden ser col·locades als 

teulats. 

02.03 La biomassa a l’any 2012

A Catalunya, s’estima que durant l’any 2012 es 

van produir 8.500 t de pèl·let, de les quals 6.000 

t es van consumir a Catalunya. 

Pel que fa al mercat d’estella, s’estima una pro-

ducció de 180.000 t, de les quals 60.000 t, són 

de consum interior (incloent-hi els acopis). La resta 

es va exportar majoritàriament cap al mercat italià. 
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Figura 1. Evolució temporal de la superfície forestal a Catalunya (1970-2012)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Preu (€) jornal treballador forestal Preu (€) percebut pel propietari

0

20

40

60

80

100

120

140

Figura  2. Evolució temporal dels preus de pi roig percebuts pel propietari i dels costos d’un jornal de treballador forestal (1970-2010).
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En resum, la biomassa va representar vora d’un 

30% de la destinació dels productes de fusta i 

llenya provinents del bosc català.

02.04 Avantatges de l’ús de la fusta com a 

energia renovable

• Els avantatges de l’ús de biomassa forestal són:

·  És una font d’energia renovable: el seu ús 

suposa un estalvi de combustibles fòssils i 

permet lluitar contra el canvi climàtic. 

·  És un combustible local: el seu aprofitament 

redueix la dependència d’importacions 

energètiques.

· Afavoreix la gestió silvícola dels boscos

· impulsa la realització d’actuacions de 

millora,

· redueix el risc d’incendi forestal.

·  La cadena d’aprofitament crea llocs de tre-

ball, sobretot en zones rurals.

·  És un combustible hores d’ara abundant al 

territori, que de moment no cal acotar gaire.

03 Barreres a l’ús de la biomassa 
forestal com a font d’energia

L’ús de la biomassa forestal es troba amb una 

sèrie d’inconvenients que van contra el seu 

desenvolupament, ja siguin de tipus ambiental, 

social, tecnològic i econòmic, i que i detallem a 

continuació:

• De tipus ambiental:

·  Dispersió del recurs. 

·  Producció i consum estacional.

• De tipus social:

·  Baixa gestió per part de la propietat, a cau-

sa dels baixos rendiments econòmics que 

s’obtenen del bosc.

·  Existència de corrents socials de rebuig de 

les instal·lacions de producció d’energia elèc-

trica a partir de biomassa. Les plataformes 

que van en contra de l’ús de la biomassa 

fomenten el seu discurs en la ineficiència 

de les instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica, pel sobredimensionat d’aquestes 

plantes per tal que siguin rendibles econòmi-

cament, i per la consegüent quantitat de fusta 

necessària per al seu abastament, molts cops 

no disponible a les proximitats on s’instal·len 

aquestes. A més, al·leguen motius de qualitat 

d’aire i d’augment de les condicions d’insa-

lubritat als voltants, que només cal tenir en 

compte en indrets concrets.

·  El tràmit d’autorització administrativa és 

complicat. A més, calen avals econòmics, 

de sòls classificats com a industrials, i també 

hi ha certa incertesa pel que fa a la connexió 

a la xarxa de distribució elèctrica. A més, s’hi 

uneix la dificultat per a l’obtenció de crèdits 

bancaris per al finançament de projectes 

segons l’origen.

·  Absència de documents aprovats de plani-

ficació estratègica i tàctica dins del sector 

forestal, tot i que els esborranys ja estan 

elaborats: Pla General de Política Forestal 

(PGPF) i Plans d’Ordenació de Recursos Fo-

restals (PORF), de moment d’un parell de 

demarcacions territorials. Els únics instru-

ments d’ordenació operatius existents són 

a escala finca, i habitualment no han previst 

l’obtenció de biomassa.

• De tipus tecnològic:

·  Baixa densitat energètica en comparació 

amb combustibles fòssils.

·  Necessita tractaments previs per a la seva 

utilització.

·  Baixa mecanització dels treballs en general  

(baix grau de mecanització).

·  Absència de models silvícoles de gestió 

senzills específics adreçats a biomassa (en 

construcció).

·  Dificultat per a la realització d’infraestructures 

necessàries per a la mobilització del recurs.

·  Baixos rendiments en les tecnologies d’ener-

gia elèctrica. Per tal que una instal·lació sigui 

rendible, cal que sigui de grans dimensions i 

de cogeneració (energia tèrmica i elèctrica).

• De tipus econòmic:

·  Elevat cost d’algunes tecnologies.

·  Elevats costos de recollida, transport i em-

magatzematge.

·  Variabilitat tant en preu com en quantitat 

d’aprovisionament d’estella forestal; molts 

cops per la dificultat d’accés al recurs que 

causa l’heterogeneïtat dels boscos. 

·  Impossibilitat de garantir ara com ara les 

dotacions econòmiques pressupostàries 

anteriors per a les subvencions a la Gestió 

forestal sostenible i les adreçades a Calderes 

de biomassa atorgades per l’ICAEN.

BIomAssA (I)

Segons les dades estadístiques 

del DAAM, el ritme 

d’aprofitaments forestals és 

inferior al creixement dels 

boscos i només suposa un 

20% d’aquest.

m3/any

Excedents Aprofitaments

0

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

2500.000

3000.000

3500.000

Figura 3. Repartiment del creixement de la massa forestal a partir de la comparativa IFN2-INF3: part corresponent a aprofitaments 
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04 Principals accions desenvolu-
pades per l’Administració per pro-
moure l’ús de la biomassa

04.01 Integració de la biomassa en docu-

ments estratègics o normatius

• A nivell europeu

• El Pla d’Acció Europeu de Bioenergia (2006). 

• Estratègia europea 20/20/20 (eficiència 

energètica + reducció de consums d’ener-

gies fòssils).

• A nivell estatal

·  El Plan Nacional de Energías Renovables 

(2001) aposta per les noves formes d’energia 

i particularment per la bioenergia (50% de 

les renovables). 

• Directiva relativa al foment de l’ús d’energia 

procedent de fonts renovables (abril 2009) 

aposta pels usos tèrmics, elèctrics i mecà-

nics de la biomassa. 

• A nivell de Catalunya

·  Pla General de Política Forestal (PGPF): ac-

tualment s’han iniciat els tràmits per la seva 

aprovació.

·  Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalu-

nya (PECAC 2020), aprovat pel Govern 

en data 9/10/2012. Aquest Pla disposa 

d’una estratègia singular per a la biomas-

sa forestal, la qual es desenvolupa en 8 

línies d’actuació.  

·  Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 

Climàtic (ESCACC), aprovada pel Govern 

en data 13/11/2012.

04.02 Incentius econòmics

• A nivell estatal

·  RD 661/2007, de 25 de maig, pel qual es 

regula l’activitat de producció d’energia elèc-

trica en règim especial. Aquesta Normativa 

preveia primes per biomassa destinada a 

producció elèctrica, segons l’origen. 

·  Aquestes primes es van derogar al gener de 

2012 (Reial decret-llei 1/2012, de 27 de ge-

ner, pel qual es procedeix a la suspensió dels 

procediments de preassignació de retribució 

i a la supressió dels incentius econòmics per 

a noves instal·lacions de producció d’ener-

gia elèctrica a partir de cogeneració, fonts 

d’energia renovables i residus) i només les 

gaudiran les instal·lacions aprovades fins a 

la data de publicació.

·  Reial decret-llei 2/2013, d’1 de febrer, de 

mesures urgents en el sistema elèctric i en 

el sector financer.

• A nivell de Catalunya

·  Convocatòries d’ajuts a la Gestió Forestal 

Sostenible ( DAAM). 

C o n v o c a t ò r i a  a n y  2 0 1 2 :  O r d r e 

AAM/147/2012, de 6 de juny, per la qual 

es convoquen per a l'any 2012 els ajuts a 

la gestió forestal sostenible per a finques de 

titularitat pública destinats a la gestió forestal, 

la recuperació del potencial forestal i preven-

ció d'incendis, la diversificació de l'economia 

rural i transformació, i la comercialització dels 

productes forestals.

·  Concessió de les subvencions en el marc 

del Programa d’energies renovables (ICAEN)

·  Projectes del Programa Pilot 2009 de Des-

envolupament Sostenible del Medi Rural  

relacionats amb  la biomassa.

·  Ajuts per a les energies renovables. 

Convocatòria d'ajuts per a la realització de 

projectes pilot innovadors per al desenvo-

lupament de noves tecnologies, productes 

i processos per fer front al canvi climàtic i 

donar suport a les energies renovables, la 

gestió de l'aigua i la biodiversitat, per Or-

dre AAM/299/2012, de 3 d'octubre (DOGC 

núm. 6231 - 11/10/2012).

05 Estratègia de la biomassa 
forestal 

L’estratègia per al foment de la biomassa fores-

tal per tal de fer front a les barreres per al seu 

ús com a font d’energia es defineix al Pla de 

l’Energia i Canvi Climàtic (PECAC). En aquest 

document es concreta en 8 línies principals, 

explicades tot seguit:

 

05.01  Donar suport a les iniciatives  

emergents

•  Assessorament per a l’avaluació del recurs 

d’aprofitament de biomassa a aquestes: 

valoració de nous  jaciments disponibles 

(llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.).

•  Assessorament logístic i tècnic per la cor-

recta instal·lació de calderes. 

•  Seguiment de les instal·lacions en funcio-

nament. 

05.02 manteniment d’ajuts específics a la  

biomassa

Aquestes ajudes van dirigides a subvencio-

nar una part del cost d’una nova instal·lació. Foto 2. Apilant fusta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

L’any 2012 la biomassa 

va representar vora d’un 

30% de la destinació dels 

productes de fusta i llenya 

provinents del bosc català.
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Tot i utilitzar uns combustibles més barats, 

aquestes tenen uns preus d’adquisició de dos 

o tres vegades el de les calderes que utilit-

zen altres tipus de combustible, i per aquest 

motiu és interessant adreçar aquestes ajudes 

per tal de reduir els temps d’amortització de 

les inversions per tal que resultin atractives 

a l’inversor. Consegüentment, cal continuar 

amb de les convocatòries de subvencions 

per a instal·lacions de biomassa llenyosa per 

a usos tèrmics (Programa d'Energies Reno-

vables 2011).

05.03 Línies d’R+D+I, tant en las fases de 

producció del recurs com de transformació 

energètica

Cal avançar en tecnologies de valorització de 

la biomassa a partir de matèries primeres per 

a l’obtenció de diversitat de productes:

•  Biocombustibles líquids o d’altres productes 

procedents de biorefineries. S’han de pro-

curar tecnologies més eficients d’obtenció 

d’energia a partir de biomassa. Aquest ca-

mins han de servir per a una valoració del 

producte d’origen. 

•  Gestió forestal sostenible en la recerca d’ori-

entacions de gestió especifiques o noves 

plantacions per a la producció de bioener-

gia, de forma multifuncional, multidiscipli-

nar i multiobjectiu, l’optimització i la millora 

dels aprofitaments forestals davant de nous 

mercats o les motivacions dels propietaris 

forestals, identificació dels interessos i in-

teraccions de totes les parts.

05.04 Divulgació, seminaris i formació als 

diferents agents del sector

•  Cal fomentar l’organització de jornades, tro-

bades, comunicacions de divulgació, fins i 

tot si cal d’un pla de comunicació orientat 

a divulgar el paper estratègic de l’aprofi-

tament energètic de la biomassa centrat 

en els avantatges per al bosc, per al medi 

ambient, en l’estalvi de combustibles fòssils 

i d’emissions de CO2.

•  Cal fer difusió de la biomassa en els pro-

jectes de l’administració (escoles, llars d’in-

fants, residències d’avis, instituts).

•  Cal fomentar les trobades intersectorials, 

productors – altres, adreçades a poten-

ciar l’ús energètic de la biomassa a em-

preses amb potencial de consum i fins i 

tot fomentar cursos formatius adreçats a 

instal·ladors. 

Foto 3. Apilat de fusta. Autor: Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat.

Tot i utilitzar uns combustibles 

més barats, les calderes de 

biomassa tenen uns preus 

d’adquisició de dos o tres 

vegades el de les calderes 

que utilitzen altres tipus 

de combustible. Cal, doncs, 

mantenir les subvencions 

que estableix el Programa 

d'Energies Renovables 2011.
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04 Principals accions desenvolu-
pades per l’Administració per pro-
moure l’ús de la biomassa

04.01 Integració de la biomassa en docu-

ments estratègics o normatius

• A nivell europeu

• El Pla d’Acció Europeu de Bioenergia (2006). 

• Estratègia europea 20/20/20 (eficiència 

energètica + reducció de consums d’ener-

gies fòssils).

• A nivell estatal

·  El Plan Nacional de Energías Renovables 

(2001) aposta per les noves formes d’energia 

i particularment per la bioenergia (50% de 

les renovables). 

• Directiva relativa al foment de l’ús d’energia 

procedent de fonts renovables (abril 2009) 

aposta pels usos tèrmics, elèctrics i mecà-

nics de la biomassa. 

• A nivell de Catalunya

·  Pla General de Política Forestal (PGPF): ac-

tualment s’han iniciat els tràmits per la seva 

aprovació.

·  Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalu-

nya (PECAC 2020), aprovat pel Govern 

en data 9/10/2012. Aquest Pla disposa 

d’una estratègia singular per a la biomas-

sa forestal, la qual es desenvolupa en 8 

línies d’actuació.  

·  Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 

Climàtic (ESCACC), aprovada pel Govern 

en data 13/11/2012.

04.02 Incentius econòmics

• A nivell estatal

·  RD 661/2007, de 25 de maig, pel qual es 

regula l’activitat de producció d’energia elèc-

trica en règim especial. Aquesta Normativa 

preveia primes per biomassa destinada a 

producció elèctrica, segons l’origen. 

·  Aquestes primes es van derogar al gener de 

2012 (Reial decret-llei 1/2012, de 27 de ge-

ner, pel qual es procedeix a la suspensió dels 

procediments de preassignació de retribució 

i a la supressió dels incentius econòmics per 

a noves instal·lacions de producció d’ener-

gia elèctrica a partir de cogeneració, fonts 

d’energia renovables i residus) i només les 

gaudiran les instal·lacions aprovades fins a 

la data de publicació.

·  Reial decret-llei 2/2013, d’1 de febrer, de 

mesures urgents en el sistema elèctric i en 

el sector financer.

• A nivell de Catalunya

·  Convocatòries d’ajuts a la Gestió Forestal 

Sostenible ( DAAM). 

C o n v o c a t ò r i a  a n y  2 0 1 2 :  O r d r e 

AAM/147/2012, de 6 de juny, per la qual 

es convoquen per a l'any 2012 els ajuts a 

la gestió forestal sostenible per a finques de 

titularitat pública destinats a la gestió forestal, 

la recuperació del potencial forestal i preven-

ció d'incendis, la diversificació de l'economia 

rural i transformació, i la comercialització dels 

productes forestals.

·  Concessió de les subvencions en el marc 

del Programa d’energies renovables (ICAEN)

·  Projectes del Programa Pilot 2009 de Des-

envolupament Sostenible del Medi Rural  

relacionats amb  la biomassa.

·  Ajuts per a les energies renovables. 

Convocatòria d'ajuts per a la realització de 

projectes pilot innovadors per al desenvo-

lupament de noves tecnologies, productes 

i processos per fer front al canvi climàtic i 

donar suport a les energies renovables, la 

gestió de l'aigua i la biodiversitat, per Or-

dre AAM/299/2012, de 3 d'octubre (DOGC 

núm. 6231 - 11/10/2012).

05 Estratègia de la biomassa 
forestal 

L’estratègia per al foment de la biomassa fores-

tal per tal de fer front a les barreres per al seu 

ús com a font d’energia es defineix al Pla de 

l’Energia i Canvi Climàtic (PECAC). En aquest 

document es concreta en 8 línies principals, 

explicades tot seguit:

 

05.01  Donar suport a les iniciatives  

emergents

•  Assessorament per a l’avaluació del recurs 

d’aprofitament de biomassa a aquestes: 

valoració de nous  jaciments disponibles 

(llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.).

•  Assessorament logístic i tècnic per la cor-

recta instal·lació de calderes. 

•  Seguiment de les instal·lacions en funcio-

nament. 

05.02 manteniment d’ajuts específics a la  

biomassa

Aquestes ajudes van dirigides a subvencio-

nar una part del cost d’una nova instal·lació. Foto 2. Apilant fusta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

L’any 2012 la biomassa 

va representar vora d’un 

30% de la destinació dels 

productes de fusta i llenya 

provinents del bosc català.
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Tot i utilitzar uns combustibles més barats, 

aquestes tenen uns preus d’adquisició de dos 

o tres vegades el de les calderes que utilit-

zen altres tipus de combustible, i per aquest 

motiu és interessant adreçar aquestes ajudes 

per tal de reduir els temps d’amortització de 

les inversions per tal que resultin atractives 

a l’inversor. Consegüentment, cal continuar 

amb de les convocatòries de subvencions 

per a instal·lacions de biomassa llenyosa per 

a usos tèrmics (Programa d'Energies Reno-

vables 2011).

05.03 Línies d’R+D+I, tant en las fases de 

producció del recurs com de transformació 

energètica

Cal avançar en tecnologies de valorització de 

la biomassa a partir de matèries primeres per 

a l’obtenció de diversitat de productes:

•  Biocombustibles líquids o d’altres productes 

procedents de biorefineries. S’han de pro-

curar tecnologies més eficients d’obtenció 

d’energia a partir de biomassa. Aquest ca-

mins han de servir per a una valoració del 

producte d’origen. 

•  Gestió forestal sostenible en la recerca d’ori-

entacions de gestió especifiques o noves 

plantacions per a la producció de bioener-

gia, de forma multifuncional, multidiscipli-

nar i multiobjectiu, l’optimització i la millora 

dels aprofitaments forestals davant de nous 

mercats o les motivacions dels propietaris 

forestals, identificació dels interessos i in-

teraccions de totes les parts.

05.04 Divulgació, seminaris i formació als 

diferents agents del sector

•  Cal fomentar l’organització de jornades, tro-

bades, comunicacions de divulgació, fins i 

tot si cal d’un pla de comunicació orientat 

a divulgar el paper estratègic de l’aprofi-

tament energètic de la biomassa centrat 

en els avantatges per al bosc, per al medi 

ambient, en l’estalvi de combustibles fòssils 

i d’emissions de CO2.

•  Cal fer difusió de la biomassa en els pro-

jectes de l’administració (escoles, llars d’in-

fants, residències d’avis, instituts).

•  Cal fomentar les trobades intersectorials, 

productors – altres, adreçades a poten-

ciar l’ús energètic de la biomassa a em-

preses amb potencial de consum i fins i 

tot fomentar cursos formatius adreçats a 

instal·ladors. 

Foto 3. Apilat de fusta. Autor: Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat.

Tot i utilitzar uns combustibles 

més barats, les calderes de 

biomassa tenen uns preus 

d’adquisició de dos o tres 

vegades el de les calderes 

que utilitzen altres tipus 

de combustible. Cal, doncs, 

mantenir les subvencions 

que estableix el Programa 

d'Energies Renovables 2011.
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05.05 Fórmules de garantia de subministra-

ment de biomassa forestal per a producció 

d’energia

A més de la col·laboració per tal d’estudiar 

la millor logística per a cada projecte, i per 

al conjunt de tots, en el territori català, cal 

pensar en associacions i/o cooperatives com 

a fórmules a impulsar i donar suport per fa-

cilitar la concentració de l’oferta i millorar la 

seguretat en el subministrament o fins i tot 

que aquestes puguin oferir serveis energè-

tics. Aconseguir una estandardització i una 

normalització dels tipus de productes comer-

cialitzats segons aplicacions energètiques. 

Suport tècnic en la redacció dels contractes 

de subministrament entre grans empreses 

consumidores i la propietat forestal.

05.06 Fomentar les instal·lacions de cale-

facció i elèctriques alimentades amb bio-

massa forestal

•  Pla de foment de calderes de biomassa fores-

tal per a ús tèrmic a Catalunya CTFC/ELFO-

CAT/DAAM/Diputacions/altres departaments.

•  Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el 

règim d’obtenció de la qualificació d’orien-

tació energètica dels aprofitaments forestals 

en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de 

la garantia de la traçabilitat.

05.07 manteniment de línies d’ajuts des-

tinats a rebaixar els costos de l'extracció 

de la biomassa residual dels aprofitaments 

forestals del bosc

Els ajuts a la gestió forestal sostenible (aclarides 

o podes i d’altres tipus de treballs forestals), així 

com a la mecanització dels treballs, la planifica-

ció d’infraestructures per a la mobilització i d’al-

tres mesures adreçades a dinamitzar i facilitar la 

mobilització de fusta són aspectes fonamentals 

per optimitzar costos i fer productes compe-

titius. El propi mercat de la biomassa ha de 

col·laborar a la sostenibilitat econòmica de les 

explotacions forestals, de manera que aques-

tes, amb la xarxa viària suficient, i una logística 

adequada amb l’economia d’escala que han 

d’aportar les associacions de propietaris, cada 

cop requereixin menys aportacions públiques. 

05.08 Coordinació de les administracions 

competents en l’aprofitament energètic de 

biomassa

Finestreta única per canalitzar tràmits i gestions 

relacionats amb les aprovacions de projectes de 

biomassa. Cal unificar i agilitzar la informació, i 

sobretot la tramitació dels expedients d’informe 

ambiental relatius a plantes de valorització de 

biomassa.

06 Autor

Cal trobar fórmules de 

garantia de subministrament 

de biomassa forestal per a 

producció d’energia.

Foto 4. Autocarregador. Transport de la fusta dins la foresta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Joaquim Rodríguez Medina
Responsable d’Ordenació del Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 
DAAMN
ajrodme@gencat.cat
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01Conceptes bàsics

01.01Fonts i tipus de biomassa

Els biocombustibles sòlids més importants són 

els constituïts per matèries llenyoses procedents 

del sector agrícola o forestal i de les indústries 

de transformació:

• Residus agrícoles: restes de conreus lle-

nyosos o herbacis (com ara palla, tiges de 

gira-sol o canyes de blat de moro) i residus 

generats a la indústria agrícola i agroalimen-

tària (fabricació d’oli d’oliva, elaboració de 

fruita seca, indústries vinícoles,  etc.).

• Restes forestals (o biomassa forestal 

primària): procedents de treballs silvíco-

les de millora, desbrossament de matoll, 

obertura de franges tallafoc, perímetres de 

protecció prioritària, aprofitaments comer-

cials i bosc menut (de rebrot) (Foto 1).

• Subproductes derivats d’indústries de 

la fusta: primàries (arbre o tronc proces-

sat directament) o secundàries (processen 

la fusta ja elaborada en les indústries de 

primera transformació, i poden produir re-

sidus com additius i coles).

• Residus de fusta recuperada: derivats de 

totes les activitats econòmiques i socials ali-

enes al sector forestal, tals com residus de la 

construcció, demolició d’edificis, palets, etc.

• Cultius energètics: plantes de creixement 

ràpid (herbàcies o llenyoses) cultivades ex-

pressament amb l’objectiu de ser transfor-

mades en energia (per exemple, el pollancre, 

la paulònia i el card).

• Residus urbans: deixalles orgàniques.

01.02 Beneficis de la biomassa forestal 

primària

01.02.01 Beneficis ambientals

• Ús d’una energia renovable provinent d’una 

gestió forestal sostenible.

• Balanç neutre d’emissions de CO2 (element 

causant de l’efecte hivernacle).

• Baix contingut en sofre (causant de la 

pluja àcida).

• Balanç energètic positiu.

• Prevenció d’incendis forestals.

• Recuperació de les cendres resultants de la 

combustió per al seu ús com a adob.

La Biomassa: 
aspectes generals

Foto 1. Pila d'arbre sencer. Autor: AFIB-CTFC.

La gestió de la biomassa 

forestal primària, des de la 

seva recollida fins que es 

converteix en energia, és un 

procés costós que requereix 

una correcta planificació i 

l’ús de noves tecnologies 

per a aconseguir la seva 

optimització.
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05.05 Fórmules de garantia de subministra-

ment de biomassa forestal per a producció 

d’energia

A més de la col·laboració per tal d’estudiar 

la millor logística per a cada projecte, i per 

al conjunt de tots, en el territori català, cal 

pensar en associacions i/o cooperatives com 

a fórmules a impulsar i donar suport per fa-

cilitar la concentració de l’oferta i millorar la 

seguretat en el subministrament o fins i tot 

que aquestes puguin oferir serveis energè-

tics. Aconseguir una estandardització i una 

normalització dels tipus de productes comer-

cialitzats segons aplicacions energètiques. 

Suport tècnic en la redacció dels contractes 

de subministrament entre grans empreses 

consumidores i la propietat forestal.

05.06 Fomentar les instal·lacions de cale-

facció i elèctriques alimentades amb bio-

massa forestal

•  Pla de foment de calderes de biomassa fores-

tal per a ús tèrmic a Catalunya CTFC/ELFO-

CAT/DAAM/Diputacions/altres departaments.

•  Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el 

règim d’obtenció de la qualificació d’orien-

tació energètica dels aprofitaments forestals 

en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de 

la garantia de la traçabilitat.

05.07 manteniment de línies d’ajuts des-

tinats a rebaixar els costos de l'extracció 

de la biomassa residual dels aprofitaments 

forestals del bosc

Els ajuts a la gestió forestal sostenible (aclarides 

o podes i d’altres tipus de treballs forestals), així 

com a la mecanització dels treballs, la planifica-

ció d’infraestructures per a la mobilització i d’al-

tres mesures adreçades a dinamitzar i facilitar la 

mobilització de fusta són aspectes fonamentals 

per optimitzar costos i fer productes compe-

titius. El propi mercat de la biomassa ha de 

col·laborar a la sostenibilitat econòmica de les 

explotacions forestals, de manera que aques-

tes, amb la xarxa viària suficient, i una logística 

adequada amb l’economia d’escala que han 

d’aportar les associacions de propietaris, cada 

cop requereixin menys aportacions públiques. 

05.08 Coordinació de les administracions 

competents en l’aprofitament energètic de 

biomassa

Finestreta única per canalitzar tràmits i gestions 

relacionats amb les aprovacions de projectes de 

biomassa. Cal unificar i agilitzar la informació, i 

sobretot la tramitació dels expedients d’informe 

ambiental relatius a plantes de valorització de 

biomassa.

06 Autor

Cal trobar fórmules de 

garantia de subministrament 

de biomassa forestal per a 

producció d’energia.

Foto 4. Autocarregador. Transport de la fusta dins la foresta. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Joaquim Rodríguez Medina
Responsable d’Ordenació del Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 
DAAMN
ajrodme@gencat.cat
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01Conceptes bàsics

01.01Fonts i tipus de biomassa

Els biocombustibles sòlids més importants són 

els constituïts per matèries llenyoses procedents 

del sector agrícola o forestal i de les indústries 

de transformació:

• Residus agrícoles: restes de conreus lle-

nyosos o herbacis (com ara palla, tiges de 

gira-sol o canyes de blat de moro) i residus 

generats a la indústria agrícola i agroalimen-

tària (fabricació d’oli d’oliva, elaboració de 

fruita seca, indústries vinícoles,  etc.).

• Restes forestals (o biomassa forestal 

primària): procedents de treballs silvíco-

les de millora, desbrossament de matoll, 

obertura de franges tallafoc, perímetres de 

protecció prioritària, aprofitaments comer-

cials i bosc menut (de rebrot) (Foto 1).

• Subproductes derivats d’indústries de 

la fusta: primàries (arbre o tronc proces-

sat directament) o secundàries (processen 

la fusta ja elaborada en les indústries de 

primera transformació, i poden produir re-

sidus com additius i coles).

• Residus de fusta recuperada: derivats de 

totes les activitats econòmiques i socials ali-

enes al sector forestal, tals com residus de la 

construcció, demolició d’edificis, palets, etc.

• Cultius energètics: plantes de creixement 

ràpid (herbàcies o llenyoses) cultivades ex-

pressament amb l’objectiu de ser transfor-

mades en energia (per exemple, el pollancre, 

la paulònia i el card).

• Residus urbans: deixalles orgàniques.

01.02 Beneficis de la biomassa forestal 

primària

01.02.01 Beneficis ambientals

• Ús d’una energia renovable provinent d’una 

gestió forestal sostenible.

• Balanç neutre d’emissions de CO2 (element 

causant de l’efecte hivernacle).

• Baix contingut en sofre (causant de la 

pluja àcida).

• Balanç energètic positiu.

• Prevenció d’incendis forestals.

• Recuperació de les cendres resultants de la 

combustió per al seu ús com a adob.

La Biomassa: 
aspectes generals

Foto 1. Pila d'arbre sencer. Autor: AFIB-CTFC.

La gestió de la biomassa 

forestal primària, des de la 

seva recollida fins que es 

converteix en energia, és un 

procés costós que requereix 

una correcta planificació i 

l’ús de noves tecnologies 

per a aconseguir la seva 

optimització.
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01.02.02 Beneficis socials

• Promou una gestió forestal sostenible, 

millorant l’estat de les masses forestals:

 ·  Incidència directa: disminució del risc 

d’incendi com a conseqüència de l’ex-

tracció de combustible.

· Incidència indirecta: percepció del bosc 

com a font de treball i riquesa.

• Creació de nous llocs de treball al medi rural 

i fixació de la població.

01.02.03 Beneficis econòmics:

• Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh 

inferior a combustibles fòssils). 

• Major estabilitat de preus (Figura 1).

• Disminueix la dependència energètica externa.

• Valor afegit local.

• Dóna sortida a un producte poc valoritzat, 

que complementa els actuals aprofitaments 

de la fusta.

01.03 Productes comercials

Hi ha una gran varietat de combustibles biomàs-

sics, i el seu ús varia d’una zona a una altra en 

funció de la disponibilitat i el clima, per exemple: 

llenya, estelles, pèl·lets, briquetes, etc.

L’ús de la biomassa forestal primària amb ob-

jectiu energètic requereix d’una transformació 

prèvia per tal d’aconseguir els productes més 

adequats per al seu ús com a combustible.

01.03.01 Llenya

La llenya constitueix el combustible més tra-

dicional i es pot obtenir a partir de qualsevol 

espècie llenyosa. La seva forma és cilíndrica o 

cònica, molt heterogènia quant a mides i segons 

l’espècie de la qual es treu i de la part que es 

talla (Foto 2). 

Acabada de tallar, la humitat de la llenya pot 

assolir valors del 40%bh  (alzines o roures) o del 

50%bh (pins). Després d’una temporada, la hu-

mitat es situa al voltant del 20%bh. Per cremar, 

idòniament ha de ser inferior al 15%bh. La llenya 

amb un elevat contingut en humitat alenteix i 

dificulta la combustió, produeix condensació i 

quitrà en els conductes de fum i redueix el seu 

poder calorífic.

El seu cost de producció és molt baix, i potencia 

la gestió forestal sostenible.

01.03.02 Estelles

Les estelles són fragments de fusta de petita 

dimensió obtinguts per tall mecànic, donant lloc 

a trossos petits de forma irregular que presen-

ten una espessor del voltant de 2 cm i mides 

variables que no acostumen a superar els 10 

cm de longitud (Foto 3).

Font: QNORM (2011)

Llocs de treball directes

• Gestió forestal: planificació i inventari de les masses forestals; organització i calendari dels treballs posteriors
• Aprofitament forestal: tallada, desembosc, acumulació de fusta, desbrancat i acopi
• Transport de la fusta en rotlle al centre de logística
• Organització i gestió del centre de logística
• Transformació de la biomassa forestal en biocombustibles sòlids: estellat, assecat, emmagatzematge i control de la qualitat
• Transport i subministrament dels biocombustibles als centres de consum i/o usuaris

Llocs de treball indirectes

• Relacionats amb el manteniment i la reparació de maquinària forestal i de transport
• Enginyeries i consultories per a l’estudi de la viabilitat de projectes
• Fabricació, distribució i manteniment de calderes de biomassa forestal
• Elements constructius relacionats amb instal·lacions: sitges, obres, sots, etc.
• R+D en tots els processos de producció, transformació i tecnologia per a l’obtenció d’energia a partir de biomassa forestal

Noves oportunitats laborals

S’identifiquen tres nínxols nous en el mercat de la biomassa que generen oportunitats per a l’emprenedoria i llocs de treball:

• Empreses de serveis energètics (ESE)
· Servei integral, tipus renting

• Empreses industrials i de serveis
· Fabricants de calderes i de components
· Instal·ladors especialitzats
· Enginyeries/consultories

• Spin-off / Start-Ups
· Dissenys de protocols de transformació de la biomassa en energia
· Disseny d’enginyeria de cogeneració
· Suport a la gestió/explotació energètica
· Software de subministrament i operacions

10
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L’estella procedent de fusta de bosc (o biomas-

sa forestal primària) s’obté de la retirada del 

bosc de les restes dels aprofitaments forestals, 

del producte de tallades de millora, així com 

d’aquells procedents de treballs de prevenció 

d’incendis. En canvi, l’estella industrial és aquella 

que prové de subproductes derivats d’indús-

tries primàries de la fusta (les quals processen 

directament l’arbre o tronc que arriba del bosc) i 

secundàries (que processen la fusta ja elaborada 

en les indústries de primera transformació).

La humitat de les estelles és variable entre el 20 

i el 40%bh. Idealment per a consum domèstic 

és inferior al 30%bh.

El seu cost de producció és inferior al dels pèl-

lets, pel menor procés d’elaboració necessari. 

Potencia la gestió forestal sostenible, ja que 

permet valorar la fusta que actualment té una 

sortida limitada en el mercat. Per contra, es 

tracta d’un material heterogeni quant a humi-

tat, densitat i granulometria, cosa que en difi-

culta la manipulació i el transport. Necessiten 

un assecat abans del seu consum en calderes 

domèstiques, i un important control de qualitat. 

Són menys denses que els pèl·lets i necessiten 

un major espai d’emmagatzematge i, alhora, el 

seu transport es recomana en distàncies infe-

riors a 50 km.

01.03.03 Pèl·lets

La pel·letització és un procés de compactació 

de material lignocel·lulòsic d’unes determinades 

condicions (granulometria petita i humitat infe-

rior al 12%bh) per a obtenir uns cilindres entre 

6 i 30 mm de diàmetre i entre 10 i 70 mm de 

longitud (Foto 4).

La compactació facilita la manipulació, dismi-

nueix els costos de transport i augmenta el seu 

valor energètic per unitat de volum.

Per a la fabricació dels pèl·lets es requereix una 

matèria primera amb una humitat molt redu-

ïda (<12%bh) i absència d’impureses. Així, si 

s’utilitza restes forestals (les quals acabades de 

tallar tenen una humitat al voltant del 50%bh) 

es requereix un assecat forçat previ, la qual 

cosa encareix el producte. És per això que ge-

neralment s’utilitza subproducte d’indústries 

de la fusta.

Els seus avantatges són el seu elevat poder 

calorífic, i que presenta unes característiques 

d’humitat, densitat i granulometria constants i 

Figura 1. Comparativa de preus de diferents energies a maig 2013. Estella industrial = 40 €/t35; Estella de fusta de bosc = 90,3 €/
t30 ; Llenya comprada = 130 €/t20 ; Gas natural industrial = 15,07 €/GJ; Pèl·let de fusta classe A1 = 268 €/t10 ; Gas natural domèstic 
= 25,94 €/GJ; Gasoil de calefacció= 0,94 €/l
Font: AFIB-CTFC a partir de dades de la Comissió Europea (Energia i Eurostat) i el projecte europeu Biomass Trade Centre II
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01.02.02 Beneficis socials

• Promou una gestió forestal sostenible, 

millorant l’estat de les masses forestals:

 ·  Incidència directa: disminució del risc 

d’incendi com a conseqüència de l’ex-

tracció de combustible.

· Incidència indirecta: percepció del bosc 

com a font de treball i riquesa.

• Creació de nous llocs de treball al medi rural 

i fixació de la població.

01.02.03 Beneficis econòmics:

• Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh 

inferior a combustibles fòssils). 

• Major estabilitat de preus (Figura 1).

• Disminueix la dependència energètica externa.

• Valor afegit local.

• Dóna sortida a un producte poc valoritzat, 

que complementa els actuals aprofitaments 

de la fusta.

01.03 Productes comercials

Hi ha una gran varietat de combustibles biomàs-

sics, i el seu ús varia d’una zona a una altra en 

funció de la disponibilitat i el clima, per exemple: 

llenya, estelles, pèl·lets, briquetes, etc.

L’ús de la biomassa forestal primària amb ob-

jectiu energètic requereix d’una transformació 

prèvia per tal d’aconseguir els productes més 

adequats per al seu ús com a combustible.

01.03.01 Llenya

La llenya constitueix el combustible més tra-

dicional i es pot obtenir a partir de qualsevol 

espècie llenyosa. La seva forma és cilíndrica o 

cònica, molt heterogènia quant a mides i segons 

l’espècie de la qual es treu i de la part que es 

talla (Foto 2). 

Acabada de tallar, la humitat de la llenya pot 

assolir valors del 40%bh  (alzines o roures) o del 

50%bh (pins). Després d’una temporada, la hu-

mitat es situa al voltant del 20%bh. Per cremar, 

idòniament ha de ser inferior al 15%bh. La llenya 

amb un elevat contingut en humitat alenteix i 

dificulta la combustió, produeix condensació i 

quitrà en els conductes de fum i redueix el seu 

poder calorífic.

El seu cost de producció és molt baix, i potencia 

la gestió forestal sostenible.

01.03.02 Estelles

Les estelles són fragments de fusta de petita 

dimensió obtinguts per tall mecànic, donant lloc 

a trossos petits de forma irregular que presen-

ten una espessor del voltant de 2 cm i mides 

variables que no acostumen a superar els 10 

cm de longitud (Foto 3).

Font: QNORM (2011)

Llocs de treball directes

• Gestió forestal: planificació i inventari de les masses forestals; organització i calendari dels treballs posteriors
• Aprofitament forestal: tallada, desembosc, acumulació de fusta, desbrancat i acopi
• Transport de la fusta en rotlle al centre de logística
• Organització i gestió del centre de logística
• Transformació de la biomassa forestal en biocombustibles sòlids: estellat, assecat, emmagatzematge i control de la qualitat
• Transport i subministrament dels biocombustibles als centres de consum i/o usuaris

Llocs de treball indirectes

• Relacionats amb el manteniment i la reparació de maquinària forestal i de transport
• Enginyeries i consultories per a l’estudi de la viabilitat de projectes
• Fabricació, distribució i manteniment de calderes de biomassa forestal
• Elements constructius relacionats amb instal·lacions: sitges, obres, sots, etc.
• R+D en tots els processos de producció, transformació i tecnologia per a l’obtenció d’energia a partir de biomassa forestal

Noves oportunitats laborals

S’identifiquen tres nínxols nous en el mercat de la biomassa que generen oportunitats per a l’emprenedoria i llocs de treball:

• Empreses de serveis energètics (ESE)
· Servei integral, tipus renting

• Empreses industrials i de serveis
· Fabricants de calderes i de components
· Instal·ladors especialitzats
· Enginyeries/consultories

• Spin-off / Start-Ups
· Dissenys de protocols de transformació de la biomassa en energia
· Disseny d’enginyeria de cogeneració
· Suport a la gestió/explotació energètica
· Software de subministrament i operacions

10
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L’estella procedent de fusta de bosc (o biomas-

sa forestal primària) s’obté de la retirada del 

bosc de les restes dels aprofitaments forestals, 

del producte de tallades de millora, així com 

d’aquells procedents de treballs de prevenció 

d’incendis. En canvi, l’estella industrial és aquella 

que prové de subproductes derivats d’indús-

tries primàries de la fusta (les quals processen 

directament l’arbre o tronc que arriba del bosc) i 

secundàries (que processen la fusta ja elaborada 

en les indústries de primera transformació).

La humitat de les estelles és variable entre el 20 

i el 40%bh. Idealment per a consum domèstic 

és inferior al 30%bh.

El seu cost de producció és inferior al dels pèl-

lets, pel menor procés d’elaboració necessari. 

Potencia la gestió forestal sostenible, ja que 

permet valorar la fusta que actualment té una 

sortida limitada en el mercat. Per contra, es 

tracta d’un material heterogeni quant a humi-

tat, densitat i granulometria, cosa que en difi-

culta la manipulació i el transport. Necessiten 

un assecat abans del seu consum en calderes 

domèstiques, i un important control de qualitat. 

Són menys denses que els pèl·lets i necessiten 

un major espai d’emmagatzematge i, alhora, el 

seu transport es recomana en distàncies infe-

riors a 50 km.

01.03.03 Pèl·lets

La pel·letització és un procés de compactació 

de material lignocel·lulòsic d’unes determinades 

condicions (granulometria petita i humitat infe-

rior al 12%bh) per a obtenir uns cilindres entre 

6 i 30 mm de diàmetre i entre 10 i 70 mm de 

longitud (Foto 4).

La compactació facilita la manipulació, dismi-

nueix els costos de transport i augmenta el seu 

valor energètic per unitat de volum.

Per a la fabricació dels pèl·lets es requereix una 

matèria primera amb una humitat molt redu-

ïda (<12%bh) i absència d’impureses. Així, si 

s’utilitza restes forestals (les quals acabades de 

tallar tenen una humitat al voltant del 50%bh) 

es requereix un assecat forçat previ, la qual 

cosa encareix el producte. És per això que ge-

neralment s’utilitza subproducte d’indústries 

de la fusta.

Els seus avantatges són el seu elevat poder 

calorífic, i que presenta unes característiques 

d’humitat, densitat i granulometria constants i 

Figura 1. Comparativa de preus de diferents energies a maig 2013. Estella industrial = 40 €/t35; Estella de fusta de bosc = 90,3 €/
t30 ; Llenya comprada = 130 €/t20 ; Gas natural industrial = 15,07 €/GJ; Pèl·let de fusta classe A1 = 268 €/t10 ; Gas natural domèstic 
= 25,94 €/GJ; Gasoil de calefacció= 0,94 €/l
Font: AFIB-CTFC a partir de dades de la Comissió Europea (Energia i Eurostat) i el projecte europeu Biomass Trade Centre II
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homogènies, facilitant una millor manipulació 

i transport. A més, per la seva alta densitat, 

necessita menys espai per al seu emmagatze-

matge que l’estella. No obstant això, a causa 

del seu procés de compactació, té un preu 

més elevat en comparació amb altres tipus 

de biomasses.

01.03.04 Briquetes

Les briquetes presenten una forma cilíndrica (de 5 

a 13 cm de diàmetre i de 5 a 30 cm de longitud) o 

de maó, segons el procés de fabricació (Foto 5).

La matèria primera principal són estelles, serra-

dures i encenalls, però sovint es fabriquen amb 

diversos materials compactats. Aquests inclo-

uen material residual com fusta usada, closques 

d’arròs, canya de sucre, paper, etc. La briqueta 

més utilitzada és la de serradures compactades, 

que no utilitzen cap tipus d’aglomerant, ja que la 

pròpia lignina, amb el contingut òptim d’humitat 

de la fusta, funciona de lligant natural.

Al mercat hi ha calderes de briquetes automàti-

ques, tot i que el seu ús no és gaire estès. Ge-

neralment, s’utilitzen en llars de foc de segones 

residències o, fins i tot, en calderes de llenya, tot 

i que aleshores l’alimentació de la caldera ha de 

fer-se manualment.

La seva constitució compacta i uniforme supo-

sa grans avantatges respecte a la llenya com 

són la facilitat d’emmagatzematge, neteja, 

transport i facilitat d’ús. No obstant això, pel 

seu procés de compactació, té un preu més 

elevat que la llenya.

01.04 Característiques de l’estella

Les característiques físiques i químiques de cada 

tipus de biomassa poden influir en el procés de 

transformació de la matèria orgànica en energia.

Els principals factors que condicionen l’ús d’es-

tella i les característiques de les instal·lacions 

són: el poder calorífic, la humitat, la granulome-

tria, la densitat aparent i les cendres.

01.04.01 Poder calorífic

El poder calorífic és la quantitat d'energia per 

unitat de massa o volum alliberada en una com-

bustió completa.

Si l’aigua originada en la combustió es tro-

ba en forma de vapor, es denomina poder 

calorífic inferior (PCI), mentre que si es troba 

en forma líquida, es denomina poder calorífic 

superior (PCS).

La humitat és el factor que més influeix en el 

poder calorífic, ja que com més humitat con-

tingui la biomassa, més baixa serà la quantitat 

de calor aprotada (Figura 2).

01.04.02 Humitat

La humitat de la fusta redueix el poder calorífic i 

afecta la capacitat de càrrega dels sistemes de 

transport per carretera.

Foto 4. Pèl·let. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 5. Briquetes de fusta. Autor: AFIB-CTFC

Equivalència energètica entre 
diferents combustibles (Foto 6)

1.000 kg estella al 25%bh = 400 litres de gasoil
1.000 kg pèl·lets = 490 litres de gasoil

Valors de referència

  PCI de l’estella (30%bh) 3,5 kWh/kg
 PCI dels pèl·lets (10%bh) 4,9 kWh/kg

La humitat és el factor 

que més influeix en el 

poder calorífic, ja que com 

més humitat contingui la 

biomassa, més baixa serà la 

quantitat de calor aportada.

DT62.indd   12 02/12/13   11:18

318

Biomassa (i)

DOSSIERN62 13

El sector forestal ha utilitzat tradicionalment el 

valor de la humitat calculat sobre base seca 

(hbs), mentre que en el sector de la bioener-

gia la base sobre la qual es calcula la humitat 

acostuma a ser en base humida (hbh) (Figura 3):

Per a quantificar la humitat d’una mostra de 

fusta, s’ha de calcular la quantitat d’aigua mit-

jançant mètodes normalitzats. El mètode de 

referència acceptat és l’assecat en una estufa 

a 105 ºC fins a pes constant.

Per al bon funcionament de calderes petites i 

mitjanes (fins a 300 kW), és recomanable una 

humitat d’estella pròxima al 25-30%bh. En cal-

deres mitjanes i grans (superiors als 300 kW), 

la humitat pot ser més elevada.

01.04.03 Granulometria de l’estella

La distribució de mides, o distribució granulo-

mètrica, d’un material es determina mesurant el 

percentatge en pes de partícules que passen a 

través d’una sèrie de tamisos amb obertura de 

malla decreixent. La mida de malla a partir de 

la qual passa el 80% del material serveix com a 

referència per a un subministrador de biomassa 

a l’hora de vendre el seu producte. (Taula 1, 2 i 3).

El resultat que s’obtingui de l’anàlisi granulo-

mètrica depèn dels ajustos de la maquinària 

utilitzada en l’estellat, i d’altres factors com 

l’espècie, la humitat, la mida de la fusta empra-

da, la velocitat de rotació del tambor o l’estat 

d’afilat de las ganivetes.

Els fabricants de calderes especifiquen quines 

característiques ha de tenir el material combus-

tible en base a una normativa.

Fer servir normes pot ajudar a la producció i 

comerç d’aquests biocombustibles forestals, 

en caracteritzar-los i buscar el tipus de caldera 

que millor treballi amb cadascú. Les normes 

també ajuden a la comunicació entre subminis-

tradors i clients, asegurant que la tecnologia de 

combustió i el combustible es complementen 

(Webster, 2007).

Les calderes de petita dimensió i ús local re-

quereixen un material molt ben dimensionat 

per a evitar problemes en el funcionament de 

les instal·lacions, principalment en els sistemes 

d’alimentació i combustió.

Els embussos del sistemes d’alimentació po-

den estar originats tant per partícules de mida 

Foto 6. Comparativa de la densitat energètica de l'estella i el gasoil. Autor: David Pérez (Federació d'ADF del Bages)

Figura 2. Relació de la humitat de l’estella i el poder calorífic. Autor: AFIB-CTFC.
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homogènies, facilitant una millor manipulació 

i transport. A més, per la seva alta densitat, 

necessita menys espai per al seu emmagatze-

matge que l’estella. No obstant això, a causa 

del seu procés de compactació, té un preu 

més elevat en comparació amb altres tipus 

de biomasses.

01.03.04 Briquetes

Les briquetes presenten una forma cilíndrica (de 5 

a 13 cm de diàmetre i de 5 a 30 cm de longitud) o 

de maó, segons el procés de fabricació (Foto 5).

La matèria primera principal són estelles, serra-

dures i encenalls, però sovint es fabriquen amb 

diversos materials compactats. Aquests inclo-

uen material residual com fusta usada, closques 

d’arròs, canya de sucre, paper, etc. La briqueta 

més utilitzada és la de serradures compactades, 

que no utilitzen cap tipus d’aglomerant, ja que la 

pròpia lignina, amb el contingut òptim d’humitat 

de la fusta, funciona de lligant natural.

Al mercat hi ha calderes de briquetes automàti-

ques, tot i que el seu ús no és gaire estès. Ge-

neralment, s’utilitzen en llars de foc de segones 

residències o, fins i tot, en calderes de llenya, tot 

i que aleshores l’alimentació de la caldera ha de 

fer-se manualment.

La seva constitució compacta i uniforme supo-

sa grans avantatges respecte a la llenya com 

són la facilitat d’emmagatzematge, neteja, 

transport i facilitat d’ús. No obstant això, pel 

seu procés de compactació, té un preu més 

elevat que la llenya.

01.04 Característiques de l’estella

Les característiques físiques i químiques de cada 

tipus de biomassa poden influir en el procés de 

transformació de la matèria orgànica en energia.

Els principals factors que condicionen l’ús d’es-

tella i les característiques de les instal·lacions 

són: el poder calorífic, la humitat, la granulome-

tria, la densitat aparent i les cendres.

01.04.01 Poder calorífic

El poder calorífic és la quantitat d'energia per 

unitat de massa o volum alliberada en una com-

bustió completa.

Si l’aigua originada en la combustió es tro-

ba en forma de vapor, es denomina poder 

calorífic inferior (PCI), mentre que si es troba 

en forma líquida, es denomina poder calorífic 

superior (PCS).

La humitat és el factor que més influeix en el 

poder calorífic, ja que com més humitat con-

tingui la biomassa, més baixa serà la quantitat 

de calor aprotada (Figura 2).

01.04.02 Humitat

La humitat de la fusta redueix el poder calorífic i 

afecta la capacitat de càrrega dels sistemes de 

transport per carretera.

Foto 4. Pèl·let. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 5. Briquetes de fusta. Autor: AFIB-CTFC

Equivalència energètica entre 
diferents combustibles (Foto 6)

1.000 kg estella al 25%bh = 400 litres de gasoil
1.000 kg pèl·lets = 490 litres de gasoil

Valors de referència

  PCI de l’estella (30%bh) 3,5 kWh/kg
 PCI dels pèl·lets (10%bh) 4,9 kWh/kg

La humitat és el factor 

que més influeix en el 

poder calorífic, ja que com 

més humitat contingui la 

biomassa, més baixa serà la 

quantitat de calor aportada.
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El sector forestal ha utilitzat tradicionalment el 

valor de la humitat calculat sobre base seca 

(hbs), mentre que en el sector de la bioener-

gia la base sobre la qual es calcula la humitat 

acostuma a ser en base humida (hbh) (Figura 3):

Per a quantificar la humitat d’una mostra de 

fusta, s’ha de calcular la quantitat d’aigua mit-

jançant mètodes normalitzats. El mètode de 

referència acceptat és l’assecat en una estufa 

a 105 ºC fins a pes constant.

Per al bon funcionament de calderes petites i 

mitjanes (fins a 300 kW), és recomanable una 

humitat d’estella pròxima al 25-30%bh. En cal-

deres mitjanes i grans (superiors als 300 kW), 

la humitat pot ser més elevada.

01.04.03 Granulometria de l’estella

La distribució de mides, o distribució granulo-

mètrica, d’un material es determina mesurant el 

percentatge en pes de partícules que passen a 

través d’una sèrie de tamisos amb obertura de 

malla decreixent. La mida de malla a partir de 

la qual passa el 80% del material serveix com a 

referència per a un subministrador de biomassa 

a l’hora de vendre el seu producte. (Taula 1, 2 i 3).

El resultat que s’obtingui de l’anàlisi granulo-

mètrica depèn dels ajustos de la maquinària 

utilitzada en l’estellat, i d’altres factors com 

l’espècie, la humitat, la mida de la fusta empra-

da, la velocitat de rotació del tambor o l’estat 

d’afilat de las ganivetes.

Els fabricants de calderes especifiquen quines 

característiques ha de tenir el material combus-

tible en base a una normativa.

Fer servir normes pot ajudar a la producció i 

comerç d’aquests biocombustibles forestals, 

en caracteritzar-los i buscar el tipus de caldera 

que millor treballi amb cadascú. Les normes 

també ajuden a la comunicació entre subminis-

tradors i clients, asegurant que la tecnologia de 

combustió i el combustible es complementen 

(Webster, 2007).

Les calderes de petita dimensió i ús local re-

quereixen un material molt ben dimensionat 

per a evitar problemes en el funcionament de 

les instal·lacions, principalment en els sistemes 

d’alimentació i combustió.

Els embussos del sistemes d’alimentació po-

den estar originats tant per partícules de mida 

Foto 6. Comparativa de la densitat energètica de l'estella i el gasoil. Autor: David Pérez (Federació d'ADF del Bages)

Figura 2. Relació de la humitat de l’estella i el poder calorífic. Autor: AFIB-CTFC.
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excessiva com per excés de la proporció de 

fins. Aquests últims també afecten l’eficiència 

de la combustió dels cremadors que estiguin 

preparats per cremar partícules amb mida més 

consistent i de més mida.

01.04.04 Densitat

La densitat de la fusta és la massa per unitat de 

volum, i es mesura en kg/m3 o tones/m3. 

La densitat aparent depèn de la humitat, 

de la densitat de la fusta i de la relació 

volum sòlid/volum aparent. Aquest últim 

paràmetre està influenciat principalment per 

la granulometria, el procés d’estellat, la part 

de l’arbre (especialment si inclou branques) i 

l’assentament i el transport.

01.04.05 Cendres: contingut, composició i 

comportament

El contingut mineral del biocombustible és 

una característica molt important en la quali-

tat global de l’estella per diverses raons. Els 

minerals lligats a la fusta contribueixen a la 

formació de cendres un cop tota la resta de 

fusta s’ha cremat. 

Algunes de les formes en què es pot presentar 

el contingut mineral poden ocasionar problemes 

en les calderes durant la combustió.

Idealment, el contingut de cendres de l’estella 

hauria d’estar per sota del 3%. Continguts per 

sobre del 8% esdevenen problemàtics per a 

la major part de les calderes (Biomass Energy 

Resource Center, 2006).

Els biocombustibles amb un contingut de cen-

dres baix són idonis per a la seva utilització 

tèrmica, ja que d’aquesta manera se simplifi-

ca l’extracció, el transport i l’emmagatzemat-

ge de les cendres així com la seva eliminació. 

Continguts elevats de cendres suposen, a 

més, majors emissions de pols i determinen 

el disseny del sistema de bescanvi de calor, la 

seva neteja i la tecnologia per fer-los precipitar 

(ICAEN, 2011).

Es poden diferenciar dos orígens de la matèria 

mineral de la biomassa llenyosa: el contingut 

intrínsec de la matèria orgànica (elements in-

orgànics, minerals inclosos en l’estructura i 

els soluts de l’aigua), i el contingut extrínsec 

(incorporat durant l’aprofitament, desembosc, 

processat i manipulació de la biomassa) (Se-

bastián et al., 2010).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g30
màx. 20% 1 – 2,8 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 2,8 – 16 mm màx. 20% > 16 mm < 85 < 3

p16a màx. 12% < 3,15 mm mín. 75% 3,15 – 16 mm màx. 3% > 16 mm < 31,5 < 1

p31,5 màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 31,5  mm màx. 6% > 45 mm < 120 < 2

p45a màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 45 mm
màx. 6% > 63 mm; màx. 

3,5% > 100 mm
< 120 < 5

p16B màx. 12% < 3,15 mm mín. 75% 3,15 – 16 mm màx. 3% > 45 mm < 120 < 1

Taula 1. Classificació granulomètrica per a calderes domèstiques. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g50
màx. 20% 1 – 5,6 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 5,6 – 31,5 mm màx. 20% > 31,5 mm < 120 < 5

p45B màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 45 mm
màx. 6% > 63 mm; 

màx. 3,5% > 100 mm
< 350 < 5

p31,5 màx. 6% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 63 mm màx. 6% > 100 mm < 350 < 10

Taula 2. Classificació granulomètrica per a calderes mitjanes. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g100
màx. 20% 1 – 11,2 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 11,2 – 63 mm màx. 20% > 63 mm < 250 < 10

p100 màx. 4% < 3,15 mm mín. 75% 16 – 100 mm màx. 6% > 200 mm < 350 < 18

Taula 3. Classificació granulomètrica per a calderes industrials. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).
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Les temperatures de sinterització, estovament 

i fusió de les cendres de fusta i fusta amb es-

corça són elevades i, per tant, no donen pro-

blemes. En canvi, les cendres de fusta amb 

impureses (per exemple, sorra) tenen tempe-

ratures de fusió inferiors i poden originar pro-

blemes d’escorificació i d’incrustacions a les 

calderes (Taula 4).

Les escorificacions i incrustacions, més popu-

larment conegudes com a cagaferro, s’originen 

per la fusió de les cendres per causa d’una 

excessiva temperatura en el llit de combus-

tió i per la composició de les cendres. Les 

incrustacions es fan quan el silici present a la 

biomassa, naturalment o per impureses, es 

vitrifica (Foto 7).

Les fulles o acícules contenen nivells relativa-

ment alts de minerals, i són la primera font de 

silici (20%) en biocombustibles forestals, con-

tribuint als processos d’incrustació a tempera-

tures de combustió normals (Biomass Energy 

Resource Center, 2006).

Els dipòsits són acumulacions tant de partícu-

les com de partícules sinteritzades. Aquesta 

acumulació sol tenir lloc a la zona convectiva, 

principalment als bescanviadors, per la qual cosa 

és necessari realitzar neteges regulars. En cas 

de no extreure adequadament aquests dipòsits, 

poden fer-se més gruixuts i, en estar exposats a 

temperatures elevades, poden arribar a fondre’s. 

A més, també suposa una pèrdua d’eficiència de 

la transferència de calor (Sebastián et al., 2010).

tipus de temperatura efeCte fusta (faig) esCorça

temperatura de sinteritzaCió Les cendres comencen a ser enganxoses 1.140 ºC 1.250 – 1.390 ºC

temperatura d’estovament Les cendres volants s’enganxen entre elles i poden dipositar-se als bescanviadors 1.200 ºC 1.320 – 1.680 ºC

temperatura de fusió Es forma un fluid de viscositat variables que pot taponar entrades d’aire (si n’hi ha) 1.340 ºC >1.700 ºC

Taula 4. Comportament de les cendres de faig i la seva escorça. Font: L.Solé, S.A. i ENG Enginyeria.

Figura 4. Esquema dels destins de fusta. Esquema del procés d’aprofitament i subministrament de la biomassa forestal primària 
en forma d’estelles. Font: AFIB-CTFC a partir de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
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nutrients i, alhora, reduir 

costos.

Foto 7. Incrustació. Autor: CTFC.
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excessiva com per excés de la proporció de 

fins. Aquests últims també afecten l’eficiència 

de la combustió dels cremadors que estiguin 

preparats per cremar partícules amb mida més 

consistent i de més mida.

01.04.04 Densitat

La densitat de la fusta és la massa per unitat de 

volum, i es mesura en kg/m3 o tones/m3. 

La densitat aparent depèn de la humitat, 

de la densitat de la fusta i de la relació 

volum sòlid/volum aparent. Aquest últim 

paràmetre està influenciat principalment per 

la granulometria, el procés d’estellat, la part 

de l’arbre (especialment si inclou branques) i 

l’assentament i el transport.

01.04.05 Cendres: contingut, composició i 

comportament

El contingut mineral del biocombustible és 

una característica molt important en la quali-

tat global de l’estella per diverses raons. Els 

minerals lligats a la fusta contribueixen a la 

formació de cendres un cop tota la resta de 

fusta s’ha cremat. 

Algunes de les formes en què es pot presentar 

el contingut mineral poden ocasionar problemes 

en les calderes durant la combustió.

Idealment, el contingut de cendres de l’estella 

hauria d’estar per sota del 3%. Continguts per 

sobre del 8% esdevenen problemàtics per a 

la major part de les calderes (Biomass Energy 

Resource Center, 2006).

Els biocombustibles amb un contingut de cen-

dres baix són idonis per a la seva utilització 

tèrmica, ja que d’aquesta manera se simplifi-

ca l’extracció, el transport i l’emmagatzemat-

ge de les cendres així com la seva eliminació. 

Continguts elevats de cendres suposen, a 

més, majors emissions de pols i determinen 

el disseny del sistema de bescanvi de calor, la 

seva neteja i la tecnologia per fer-los precipitar 

(ICAEN, 2011).

Es poden diferenciar dos orígens de la matèria 

mineral de la biomassa llenyosa: el contingut 

intrínsec de la matèria orgànica (elements in-

orgànics, minerals inclosos en l’estructura i 

els soluts de l’aigua), i el contingut extrínsec 

(incorporat durant l’aprofitament, desembosc, 

processat i manipulació de la biomassa) (Se-

bastián et al., 2010).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g30
màx. 20% 1 – 2,8 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 2,8 – 16 mm màx. 20% > 16 mm < 85 < 3

p16a màx. 12% < 3,15 mm mín. 75% 3,15 – 16 mm màx. 3% > 16 mm < 31,5 < 1

p31,5 màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 31,5  mm màx. 6% > 45 mm < 120 < 2

p45a màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 45 mm
màx. 6% > 63 mm; màx. 

3,5% > 100 mm
< 120 < 5

p16B màx. 12% < 3,15 mm mín. 75% 3,15 – 16 mm màx. 3% > 45 mm < 120 < 1

Taula 1. Classificació granulomètrica per a calderes domèstiques. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g50
màx. 20% 1 – 5,6 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 5,6 – 31,5 mm màx. 20% > 31,5 mm < 120 < 5

p45B màx. 8% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 45 mm
màx. 6% > 63 mm; 

màx. 3,5% > 100 mm
< 350 < 5

p31,5 màx. 6% < 3,15 mm mín. 75% 8 – 63 mm màx. 6% > 100 mm < 350 < 10

Taula 2. Classificació granulomètrica per a calderes mitjanes. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).

Classe elements fins fraCCió prinCipal elements grollers llargada (mm) màxima seCCió (cm2)

g100
màx. 20% 1 – 11,2 mm; 

màx. 4% < 1 mm
mín. 60% 11,2 – 63 mm màx. 20% > 63 mm < 250 < 10

p100 màx. 4% < 3,15 mm mín. 75% 16 – 100 mm màx. 6% > 200 mm < 350 < 18

Taula 3. Classificació granulomètrica per a calderes industrials. Font: Normes europea (EN 14961-1) i austríaca (ÖNORM 7133).
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corça són elevades i, per tant, no donen pro-
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impureses (per exemple, sorra) tenen tempe-

ratures de fusió inferiors i poden originar pro-

blemes d’escorificació i d’incrustacions a les 

calderes (Taula 4).
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larment conegudes com a cagaferro, s’originen 

per la fusió de les cendres per causa d’una 

excessiva temperatura en el llit de combus-

tió i per la composició de les cendres. Les 

incrustacions es fan quan el silici present a la 

biomassa, naturalment o per impureses, es 

vitrifica (Foto 7).

Les fulles o acícules contenen nivells relativa-

ment alts de minerals, i són la primera font de 

silici (20%) en biocombustibles forestals, con-

tribuint als processos d’incrustació a tempera-

tures de combustió normals (Biomass Energy 

Resource Center, 2006).

Els dipòsits són acumulacions tant de partícu-

les com de partícules sinteritzades. Aquesta 

acumulació sol tenir lloc a la zona convectiva, 

principalment als bescanviadors, per la qual cosa 

és necessari realitzar neteges regulars. En cas 

de no extreure adequadament aquests dipòsits, 

poden fer-se més gruixuts i, en estar exposats a 

temperatures elevades, poden arribar a fondre’s. 

A més, també suposa una pèrdua d’eficiència de 

la transferència de calor (Sebastián et al., 2010).

tipus de temperatura efeCte fusta (faig) esCorça

temperatura de sinteritzaCió Les cendres comencen a ser enganxoses 1.140 ºC 1.250 – 1.390 ºC

temperatura d’estovament Les cendres volants s’enganxen entre elles i poden dipositar-se als bescanviadors 1.200 ºC 1.320 – 1.680 ºC

temperatura de fusió Es forma un fluid de viscositat variables que pot taponar entrades d’aire (si n’hi ha) 1.340 ºC >1.700 ºC

Taula 4. Comportament de les cendres de faig i la seva escorça. Font: L.Solé, S.A. i ENG Enginyeria.

Figura 4. Esquema dels destins de fusta. Esquema del procés d’aprofitament i subministrament de la biomassa forestal primària 
en forma d’estelles. Font: AFIB-CTFC a partir de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
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02 Cadena logística

02.01 Aprofitament i logística del submi-

nistrament d’estella forestal

De forma general, durant l’aprofitament forestal 

la fusta es classifica segons els possibles des-

tins que pugui tenir en funció del seu diàmetre 

i qualitat (Figura 4). L’aprofitament inclou des 

de la tallada de l’arbre fins al transport al lloc 

d’emmagatzematge (anomenat magatzem o 

pati) i el subministrament inclou el transport 

de les estelles des del pati fins a les sitges 

de les calderes (Figura 5).

Així, el procés d’aprofitament i subministrament 

de l’estella comprèn les fases següents:

• Aprofitament: tallada i desembosc de l’arbre 

• Processat: estellat a pista, a carregador o a pati

• Transport: segons on es processa el ma-

terial, el transport és de l’estella o de l’arbre

• Emmagatzematge: opcionalment, de l’ar-

bre; i, generalment, de l’estella

• Subministrament de l’estella

02.01.01 Aprofitament

Un cop tallat l’arbre, aquest pot ser escapçat; 

però, com que l’objectiu és l’aprofitament ener-

gètic en forma d’estella o triturat, no cal que sigui 

desbrancat o trossejat.

No obstant això, la valoració de desbrancar o 

no també depèn dels requeriments de la instal-

lació quant a acceptació de clor i metalls alcalins 

continguts en les branques. Generalment, és re-

comanable una baixa presència de fulles, escor-

ça i material fi, ja que condiciona la qualitat de 

l’estella final i determinarà el bon funcionament 

de les calderes, sobretot en les domèstiques.

Per a la tallada, s’utilitza bàsicament la serra 

mecànica o processadora, i el desembosc es 

fa mitjançant tractor amb cabrestant, skidder o 

autocarregador.

02.01.02 Estellat

El sistema de producció d’estella gira al voltant 

de l’operació més important: la fase d’estellat, 

és a dir, la reducció de mida de la matèria prime-

ra. Aquesta operació es pot realitzar a diferents 

punts de la cadena de proveïment: a peu de 

pista, a carregador o bé a planta.

Estellat a peu de pista

És necessari que el material sencer o esbrancat 

sigui prèviament desemboscat, apilat a peu de 

pista al més arran possible perquè sigui ac-

cessible, sense trossejar i disposat de forma 

transversal a l’eix de la pista.

El material s’estella amb una estelladora de 

potència petita o mitjana (inferior a 200 CV), 

mòbil, acoblada a un tractor o màquina auto-

motriu, la qual pot portar incorporat un remolc 

propi (10 – 15 m3 de capacitat) i un braç d’ali-

mentació mecanitzada (Foto 8).

L’estelladora es desplaça per la pista, on recull la 

biomassa (manualment o mecànicament), estella 

el material i el diposita al remolc del tractor o un 

d’addicional.

El requeriment d’una estelladora d’alta mo-

bilitat fa que la productivitat sigui més baixa 

que en el cas d’utilitzar una estelladora fixa 

Figura 5. Esquema del procés d’aprofitament i subministrament de la biomassa forestal primària en forma d’estelles. Font: AFIB-CTFC.
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reduït.
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Foto 8. Estellat a peu de pista. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 9. Estellat a carregador. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

L’estellat a pati és el cas 

més recomanable per 

plantes amb grans consums 

d’estella.

o semimòbil. A més, aquest sistema reque-

reix unes bones condicions del terreny (poca 

pendent) i pot presentar problemes en cas 

d’èpoques o zones molt humides. Alhora, 

requereix un important esforç de coordina-

ció en el període que dura l’estellat, ja que 

el transport de l’estella i l’estellat han d’estar 

estretament sincronitzats per tal que cap d’ells 

estigui aturat. L’estelladora sempre ha de dis-

posar d’un remolc buit o semiplè per dipositar 

l’estella, i el camió sempre ha de disposar 

d’un remolc ple per transportar sense haver 

d’esperar a l’estelladora.

Estellat a carregador

En aquest sistema d’aprofitament, la biomassa 

és desemboscada, concentrada i apilada a un 

carregador (Foto 9). 

Generalment, s’utilitza una estelladora mòbil, 

però que pot ser més robusta i de major po-

tència que en el cas de l’estellat a peu de pista.

El rendiment (en quantitat d’estella produïda) 

és major que en el cas anterior, ja que no hi 

ha temps morts pel desplaçament de l’equip 

d’estellat fins al remolc. Tanmateix, es requereix 

un desembosc previ del material sencer o sense 

trossejar fins al punt d’estellat.

Quant a les limitacions que presenta aquest 

sistema, ha d’existir prou espai per a la cir-

culació de maquinària i de tal manera que es 

minimitzi l’addició d’impropis a l’estella.

Estellat a pati

Es requereix el material prèviament desem-

boscat, concentrat i apilat a un pati en el qual 

s’estellarà el material i s’emmagatzemarà. 

L’existència d’un magatzem condicionat per 

a la realització d’aquestes activitats facilita 

la concentració de la fusta, els equips de 

processat i l’estella generada en un mateix 

lloc. Per contra, això encareix el transport 

de l’estella a les instal·lacions més llunyanes 

del magatzem.

En aquest cas, s’utilitza un equip d’estellat de 

potència mitjana o gran (superior a 200 CV), fixa 

o semimòbil, amb alimentació mecanitzada, que 

va dipositant l’estella directament sobre el lloc 

on serà emmagatzemada (generalment, gràcies 

a una tremuja mòbil).

Hi ha d’haver prou espai per a la circulació de 

maquinària i de tal manera que es minimitzi 

l’addició d’impropis a l’estella.

L’estellat a pati és el cas més recomanable per 

plantes amb grans consums d’estella.

Estellat en verd versus en sec

L’estellat es pot realitzar tant amb la fusta verda 

(acabada de tallar) com en sec (després d’uns 

mesos d’emmagatzematge i assecat) i, a part del 

rendiment, també afecta la qualitat de l’estella.

El més recomanable és estellar en verd, ja que la 

fusta seca (principalment quan baixa del 30% en 

base seca) guanya en duresa i, aleshores, el pro-

cés d’estellat gasta més energia, requerint també 

més temps i, per tant, augmenta el seu cost. No 

obstant això, hi ha empreses que prefereixen este-

llar en sec perquè així l’emmagatzematge posterior 

d’aquella estella seca és més fàcil i no hi ha tantes 

variacions d’humitat a l’interior de la pila d’estella.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte l’ús final 

d’aquesta estella i els requeriments de la instal-

lació a subministrar. Un elevat contingut de fulles 

redueix el poder calorífic del material i incremen-

ta la generació de cendres, i poden provocar 
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02 Cadena logística

02.01 Aprofitament i logística del submi-
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De forma general, durant l’aprofitament forestal 
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tins que pugui tenir en funció del seu diàmetre 
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de les estelles des del pati fins a les sitges 
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terial, el transport és de l’estella o de l’arbre

• Emmagatzematge: opcionalment, de l’ar-

bre; i, generalment, de l’estella

• Subministrament de l’estella

02.01.01 Aprofitament

Un cop tallat l’arbre, aquest pot ser escapçat; 

però, com que l’objectiu és l’aprofitament ener-

gètic en forma d’estella o triturat, no cal que sigui 

desbrancat o trossejat.

No obstant això, la valoració de desbrancar o 

no també depèn dels requeriments de la instal-

lació quant a acceptació de clor i metalls alcalins 

continguts en les branques. Generalment, és re-

comanable una baixa presència de fulles, escor-

ça i material fi, ja que condiciona la qualitat de 

l’estella final i determinarà el bon funcionament 

de les calderes, sobretot en les domèstiques.

Per a la tallada, s’utilitza bàsicament la serra 

mecànica o processadora, i el desembosc es 

fa mitjançant tractor amb cabrestant, skidder o 

autocarregador.

02.01.02 Estellat

El sistema de producció d’estella gira al voltant 

de l’operació més important: la fase d’estellat, 

és a dir, la reducció de mida de la matèria prime-

ra. Aquesta operació es pot realitzar a diferents 

punts de la cadena de proveïment: a peu de 

pista, a carregador o bé a planta.

Estellat a peu de pista

És necessari que el material sencer o esbrancat 

sigui prèviament desemboscat, apilat a peu de 

pista al més arran possible perquè sigui ac-

cessible, sense trossejar i disposat de forma 

transversal a l’eix de la pista.

El material s’estella amb una estelladora de 

potència petita o mitjana (inferior a 200 CV), 

mòbil, acoblada a un tractor o màquina auto-

motriu, la qual pot portar incorporat un remolc 

propi (10 – 15 m3 de capacitat) i un braç d’ali-

mentació mecanitzada (Foto 8).

L’estelladora es desplaça per la pista, on recull la 

biomassa (manualment o mecànicament), estella 

el material i el diposita al remolc del tractor o un 

d’addicional.

El requeriment d’una estelladora d’alta mo-

bilitat fa que la productivitat sigui més baixa 

que en el cas d’utilitzar una estelladora fixa 

Figura 5. Esquema del procés d’aprofitament i subministrament de la biomassa forestal primària en forma d’estelles. Font: AFIB-CTFC.
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ser viable en l’aprofitament 

d’àrees petites i útil quan 

l’espai del carregador és 

reduït.
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Foto 8. Estellat a peu de pista. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Foto 9. Estellat a carregador. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

L’estellat a pati és el cas 

més recomanable per 

plantes amb grans consums 

d’estella.

o semimòbil. A més, aquest sistema reque-

reix unes bones condicions del terreny (poca 

pendent) i pot presentar problemes en cas 

d’èpoques o zones molt humides. Alhora, 

requereix un important esforç de coordina-

ció en el període que dura l’estellat, ja que 

el transport de l’estella i l’estellat han d’estar 

estretament sincronitzats per tal que cap d’ells 

estigui aturat. L’estelladora sempre ha de dis-

posar d’un remolc buit o semiplè per dipositar 

l’estella, i el camió sempre ha de disposar 

d’un remolc ple per transportar sense haver 

d’esperar a l’estelladora.

Estellat a carregador

En aquest sistema d’aprofitament, la biomassa 

és desemboscada, concentrada i apilada a un 

carregador (Foto 9). 

Generalment, s’utilitza una estelladora mòbil, 

però que pot ser més robusta i de major po-

tència que en el cas de l’estellat a peu de pista.

El rendiment (en quantitat d’estella produïda) 

és major que en el cas anterior, ja que no hi 

ha temps morts pel desplaçament de l’equip 

d’estellat fins al remolc. Tanmateix, es requereix 

un desembosc previ del material sencer o sense 

trossejar fins al punt d’estellat.

Quant a les limitacions que presenta aquest 

sistema, ha d’existir prou espai per a la cir-

culació de maquinària i de tal manera que es 

minimitzi l’addició d’impropis a l’estella.

Estellat a pati

Es requereix el material prèviament desem-

boscat, concentrat i apilat a un pati en el qual 

s’estellarà el material i s’emmagatzemarà. 

L’existència d’un magatzem condicionat per 

a la realització d’aquestes activitats facilita 

la concentració de la fusta, els equips de 

processat i l’estella generada en un mateix 

lloc. Per contra, això encareix el transport 

de l’estella a les instal·lacions més llunyanes 

del magatzem.

En aquest cas, s’utilitza un equip d’estellat de 

potència mitjana o gran (superior a 200 CV), fixa 

o semimòbil, amb alimentació mecanitzada, que 

va dipositant l’estella directament sobre el lloc 

on serà emmagatzemada (generalment, gràcies 

a una tremuja mòbil).

Hi ha d’haver prou espai per a la circulació de 

maquinària i de tal manera que es minimitzi 

l’addició d’impropis a l’estella.

L’estellat a pati és el cas més recomanable per 

plantes amb grans consums d’estella.

Estellat en verd versus en sec

L’estellat es pot realitzar tant amb la fusta verda 

(acabada de tallar) com en sec (després d’uns 

mesos d’emmagatzematge i assecat) i, a part del 

rendiment, també afecta la qualitat de l’estella.

El més recomanable és estellar en verd, ja que la 

fusta seca (principalment quan baixa del 30% en 

base seca) guanya en duresa i, aleshores, el pro-

cés d’estellat gasta més energia, requerint també 

més temps i, per tant, augmenta el seu cost. No 

obstant això, hi ha empreses que prefereixen este-

llar en sec perquè així l’emmagatzematge posterior 

d’aquella estella seca és més fàcil i no hi ha tantes 

variacions d’humitat a l’interior de la pila d’estella.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte l’ús final 

d’aquesta estella i els requeriments de la instal-

lació a subministrar. Un elevat contingut de fulles 

redueix el poder calorífic del material i incremen-

ta la generació de cendres, i poden provocar 
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problemes de corrosió a les calderes i disminuir 

la qualitat del producte. 

Per aquest motiu, sobretot per a calderes petites 

amb requeriments de qualitat més elevats, és 

recomanable que (Tusell i Mundet, 2011):

• Per al cas de les frondoses, l’aprofitament es 

realitzi quan ja han perdut la fulla.

• Per al cas de les coníferes, es deixin passar 

uns dies entre la tallada i l’estellat per tal que 

el contingut de fulla sigui més baix.

02.01.03 Transport

Segons on es realitzi l’estellat, el transport serà 

del material sencer (troncs o arbres sencers) o 

bé de l’estella.

Transport del material sencer

El transport es realitzarà des del bosc on s’ha 

realitzat l’aprofitament fins al pati d’emmagat-

zematge.

Els principals equips que es necessiten per al 

transport de la fusta sencera són vehicles de 

transport convencional de fusta, preferentment 

tot terreny de 3 o 4 eixos (Foto 10).

Transport d’estella

El transport es realitzarà des del bosc on s’ha 

realitzat l’aprofitament fins al pati d’emmagat-

zematge (Foto 11).

S’ha d’assegurar que hi ha mobilitat per a la ma-

quinària a les pistes, així com capacitat portant sufi-

cient del sòl. Generalment, el transport de l’estella 

es realitza amb contenidors intercanviables de cai-

xa tancada de 10, 20, 30... m3 aparents d’estella.

Aquest sistema pot ser interessant només 

en els casos en què la planta o magatzem 

estiguin a poca distància, ja que d’aquesta 

manera el vehicle que realitza el desembosc 

(tractor amb remolc o camió amb contenidor) 

pot fer també el transport fins a planta i no 

ha de traspassar el material a un altre mitjà 

de transport.

Emmagatzematge i assecat

U n  d e l s  p u n t a l s  f o n a m e n t a l s  p e r  a 

l’aprovisionament és l’existència de magatzems 

o patis per compensar tota mena de fluctuacions 

en la cadena de proveïment, tant previstes com 

imprevistes, i també cert assecat del material. 

És a dir, serveix per aplegar la biomassa d’una 

temporada i assecar-la fins al moment del 

lliurament a la sitja.

Les característiques que haurien de tenir 

aquests patis són:

• Zones planes sense vegetació (per exemple, 

camps en guaret, abocadors clausurats, etc.)

• Bon accés per a vehicles d’arribada i de 

sortida (si pot ser, pista asfaltada o carretera)

• Proximitat a una bàscula per a poder efec-

tuar les pesades

• Suficientment allunyats de la superfície arbòria

• Propers a un punt d’aigua (per cas d’incendi)

• Tenir una part plana, preferentment pavimen-

tada, ben drenada per a l’estella

En aquests patis, la biomassa es pot aplegar 

sencera o estellada.

Emmagatzematge de restes forestals

Normalment, es deixa el material sencer a l’aire 

lliure durant uns mesos per tal que perdi una part 

Foto 10. Transport de material sencer. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 11. Transport d'estella. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

S’ha de treballar a escala 

de bosc o municipi, ja que 

els costos de transport de la 

biomassa forestal primària 

sencera (principalment 

arbres petits i torts) poden 

ser molt elevats.
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important de la humitat abans de ser estellat. 

Habitualment, a Europa, la fusta es deixa un any a 

l’aire per a realitzar l’estellat en sec i passar direc-

tament al lliurament de l’estella en grans plantes, 

sense emmagatzematges intermedis d’estella.

Emmagatzematge d’estella

L'emmagatzematge de l’estella es pot fer a l’aire 

lliure, amb tèxtil protector o sota cobert:

•  Emmagatzematge a l’aire lliure:

És l’opció més senzilla i econòmica. Es realit-

za normalment en determinades circumstàn-

cies: temporalment en el temps de produc-

ció; en el lloc d’estellat per al seu posterior 

transport; i en llocs d’emmagatzematge ben 

exposats per afavorir l’assecat (principalment 

a l’estiu).

•  Emmagatzematge amb teixit protector:

Les piles d’estella es poden cobrir amb un 

teixit protector, els quals tenen la propietat de 

permetre l’evaporació de la humitat de la pila 

però impedeixen que la pluja o la neu mullin 

directament l’estella, amb la qual cosa s’afa-

voreix el seu assecat (Foto 12).

És un teixit de polipropilè que no és atacat 

pels agents ambientals i la seva vida útil és 

aproximadament de 5 anys.

En aquest cas, és recomanable que el terra 

estigui pavimentat, ja que així no hi haurà in-

crements d’humitat ni pèrdues d’estella per 

impureses.

Els principals avantatges és que no requereix 

molta inversió inicial i que permet flexibilitat 

per a escollir el lloc d’emmagatzematge (ja 

que és mòbil). Un desavantatge és que, si 

es formen plecs, s’hi acumula l’aigua i dei-

xa de ser efectiu. Tampoc no és efectiu en 

superfícies horitzontals.

•  Sota cobert:

Si el cobert està ben dissenyat, l’assecat és 

més segur. És important controlar alguns 

aspectes del disseny tals com la ventilació, 

l’aïllament i l’accés (Foto 13).

Els seus principals avantatges són:

·  Major capacitat per metre quadrat ocupat 

(si el cobert és amb parets)

·  Protecció efectiva davant l’aigua (rehidratació)

·  Segons la construcció, es redueix l’aportació 

de pedres i sorra pel vent

Els principals inconvenients és que requereix 

una major inversió inicial que els teixits i que 

és fix. Tanmateix, també es pot fer servir a 

aquest efecte un magatzem ja existent (per 

exemple, de palla).

Fenomen de la termogènesi

A l’interior de les piles d’estella hi tenen lloc una 

sèrie de processos físics, químics i biològics que 

comporten un increment de la temperatura i 

variacions en el contingut d’humitat, causant 

un característic efecte xemeneia: circulació 

d’aire des dels costats cap a la part superior 

de la pila, on es pot arribar a acumular molta 

humitat (fenomen de termogènesi). Per tant, 

el flux d’humitat és vertical, el qual genera una 

acumulació d’aigua i una humitat de vapor.

Així doncs, durant l’emmagatzematge, les 

propietats de les estelles poden variar a causa 

d’aquests processos que tenen lloc a l’interior 

de les piles. Des del punt de vista de l’assecat, 

les pèrdues de material i els canvis del contingut 

d’humitat tenen un gran impacte.

02.01.04 Tamisat 

Els requeriments de l’aprofitament de l’este-

lla per a bioenergia està condicionat al tipus 

d’instal·lació on es destina (humitat, granulo-

metria i composició). Les calderes de mida petita 

requereixen una humitat inferior al 30% en base 

humida, absència d’impureses i granulometria 

homogènia d’uns 5 cm. Les calderes de major 

potència admeten un ventall molt més ampli 

d’humitats i granulometries. Aquestes carac-

terístiques són sempre subjectes al model es-

Foto 12.  Emmagatzematge sota textil. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 13. Emmagatzematge sota cobert. Autor: AFIB-CTFC.
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problemes de corrosió a les calderes i disminuir 

la qualitat del producte. 

Per aquest motiu, sobretot per a calderes petites 

amb requeriments de qualitat més elevats, és 

recomanable que (Tusell i Mundet, 2011):

• Per al cas de les frondoses, l’aprofitament es 

realitzi quan ja han perdut la fulla.

• Per al cas de les coníferes, es deixin passar 

uns dies entre la tallada i l’estellat per tal que 

el contingut de fulla sigui més baix.

02.01.03 Transport

Segons on es realitzi l’estellat, el transport serà 

del material sencer (troncs o arbres sencers) o 

bé de l’estella.

Transport del material sencer

El transport es realitzarà des del bosc on s’ha 

realitzat l’aprofitament fins al pati d’emmagat-

zematge.

Els principals equips que es necessiten per al 

transport de la fusta sencera són vehicles de 

transport convencional de fusta, preferentment 

tot terreny de 3 o 4 eixos (Foto 10).

Transport d’estella

El transport es realitzarà des del bosc on s’ha 

realitzat l’aprofitament fins al pati d’emmagat-

zematge (Foto 11).

S’ha d’assegurar que hi ha mobilitat per a la ma-

quinària a les pistes, així com capacitat portant sufi-

cient del sòl. Generalment, el transport de l’estella 

es realitza amb contenidors intercanviables de cai-

xa tancada de 10, 20, 30... m3 aparents d’estella.

Aquest sistema pot ser interessant només 

en els casos en què la planta o magatzem 

estiguin a poca distància, ja que d’aquesta 

manera el vehicle que realitza el desembosc 

(tractor amb remolc o camió amb contenidor) 

pot fer també el transport fins a planta i no 

ha de traspassar el material a un altre mitjà 

de transport.

Emmagatzematge i assecat

U n  d e l s  p u n t a l s  f o n a m e n t a l s  p e r  a 

l’aprovisionament és l’existència de magatzems 

o patis per compensar tota mena de fluctuacions 

en la cadena de proveïment, tant previstes com 

imprevistes, i també cert assecat del material. 

És a dir, serveix per aplegar la biomassa d’una 

temporada i assecar-la fins al moment del 

lliurament a la sitja.

Les característiques que haurien de tenir 

aquests patis són:

• Zones planes sense vegetació (per exemple, 

camps en guaret, abocadors clausurats, etc.)

• Bon accés per a vehicles d’arribada i de 

sortida (si pot ser, pista asfaltada o carretera)

• Proximitat a una bàscula per a poder efec-

tuar les pesades

• Suficientment allunyats de la superfície arbòria

• Propers a un punt d’aigua (per cas d’incendi)

• Tenir una part plana, preferentment pavimen-

tada, ben drenada per a l’estella

En aquests patis, la biomassa es pot aplegar 

sencera o estellada.

Emmagatzematge de restes forestals

Normalment, es deixa el material sencer a l’aire 

lliure durant uns mesos per tal que perdi una part 

Foto 10. Transport de material sencer. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 11. Transport d'estella. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

S’ha de treballar a escala 

de bosc o municipi, ja que 

els costos de transport de la 

biomassa forestal primària 

sencera (principalment 

arbres petits i torts) poden 

ser molt elevats.
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important de la humitat abans de ser estellat. 

Habitualment, a Europa, la fusta es deixa un any a 

l’aire per a realitzar l’estellat en sec i passar direc-

tament al lliurament de l’estella en grans plantes, 

sense emmagatzematges intermedis d’estella.

Emmagatzematge d’estella

L'emmagatzematge de l’estella es pot fer a l’aire 

lliure, amb tèxtil protector o sota cobert:

•  Emmagatzematge a l’aire lliure:

És l’opció més senzilla i econòmica. Es realit-

za normalment en determinades circumstàn-

cies: temporalment en el temps de produc-

ció; en el lloc d’estellat per al seu posterior 

transport; i en llocs d’emmagatzematge ben 

exposats per afavorir l’assecat (principalment 

a l’estiu).

•  Emmagatzematge amb teixit protector:

Les piles d’estella es poden cobrir amb un 

teixit protector, els quals tenen la propietat de 

permetre l’evaporació de la humitat de la pila 

però impedeixen que la pluja o la neu mullin 

directament l’estella, amb la qual cosa s’afa-

voreix el seu assecat (Foto 12).

És un teixit de polipropilè que no és atacat 

pels agents ambientals i la seva vida útil és 

aproximadament de 5 anys.

En aquest cas, és recomanable que el terra 

estigui pavimentat, ja que així no hi haurà in-

crements d’humitat ni pèrdues d’estella per 

impureses.

Els principals avantatges és que no requereix 

molta inversió inicial i que permet flexibilitat 

per a escollir el lloc d’emmagatzematge (ja 

que és mòbil). Un desavantatge és que, si 

es formen plecs, s’hi acumula l’aigua i dei-

xa de ser efectiu. Tampoc no és efectiu en 

superfícies horitzontals.

•  Sota cobert:

Si el cobert està ben dissenyat, l’assecat és 

més segur. És important controlar alguns 

aspectes del disseny tals com la ventilació, 

l’aïllament i l’accés (Foto 13).

Els seus principals avantatges són:

·  Major capacitat per metre quadrat ocupat 

(si el cobert és amb parets)

·  Protecció efectiva davant l’aigua (rehidratació)

·  Segons la construcció, es redueix l’aportació 

de pedres i sorra pel vent

Els principals inconvenients és que requereix 

una major inversió inicial que els teixits i que 

és fix. Tanmateix, també es pot fer servir a 

aquest efecte un magatzem ja existent (per 

exemple, de palla).

Fenomen de la termogènesi

A l’interior de les piles d’estella hi tenen lloc una 

sèrie de processos físics, químics i biològics que 

comporten un increment de la temperatura i 

variacions en el contingut d’humitat, causant 

un característic efecte xemeneia: circulació 

d’aire des dels costats cap a la part superior 

de la pila, on es pot arribar a acumular molta 

humitat (fenomen de termogènesi). Per tant, 

el flux d’humitat és vertical, el qual genera una 

acumulació d’aigua i una humitat de vapor.

Així doncs, durant l’emmagatzematge, les 

propietats de les estelles poden variar a causa 

d’aquests processos que tenen lloc a l’interior 

de les piles. Des del punt de vista de l’assecat, 

les pèrdues de material i els canvis del contingut 

d’humitat tenen un gran impacte.

02.01.04 Tamisat 

Els requeriments de l’aprofitament de l’este-

lla per a bioenergia està condicionat al tipus 

d’instal·lació on es destina (humitat, granulo-

metria i composició). Les calderes de mida petita 

requereixen una humitat inferior al 30% en base 

humida, absència d’impureses i granulometria 

homogènia d’uns 5 cm. Les calderes de major 

potència admeten un ventall molt més ampli 

d’humitats i granulometries. Aquestes carac-

terístiques són sempre subjectes al model es-

Foto 12.  Emmagatzematge sota textil. Autor: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 13. Emmagatzematge sota cobert. Autor: AFIB-CTFC.
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pecífic de caldera i sistema d’alimentació, que 

fixen els requeriments concrets de la instal·lació.

Aleshores, en funció dels requeriments de les 

instal·lacions a subministrar, pot ser necessari un 

tamisat o garbellat de l’estella per tal de retirar 

elements fins que puguin dificultar l’alimentació 

o el procés termoquímic de conversió energè-

tica. Els elements gruixuts sempre es poden 

re-estellar, si la maquinària i la capacitat dels 

operaris ho permeten.

Això permet obtenir fraccions d’estella molt més 

homogènies i, per tant, de major qualitat; però, per 

contra, encareix el producte final i genera fraccions 

de mida diferent que també cal valoritzar.

02.01.05 subministrament de la biomassa

L’última etapa del procés és la distribució i 

venda de l’estella, és a dir, el transport de l’es-

tella dels patis o magatzems fins a les sitges 

dels clients. El cost d’aquesta etapa depèn 

directament de la distància de transport i de 

la capacitat del mitjà que s’utilitzi. També és 

important saber si es pot descarregar direc-

tament a la sitja o no.

El tipus de vehicle a utilitzar per al transport 

d’estella s’escull a partir de la distància ne-

cessària a recórrer, el volum d’estella, l’estat i 

qualitat de les carreteres i accessos, i el tipus 

de descàrrega de l’estella a la sitja.

Per minimitzar el cost d’aquest transport, una al-

tra condició important a establir és que els clients 

disposin de sitges amb capacitat suficient per:

•  Poder abastir-se durant el període de màxi-

mes necessitats (mínim uns 15 dies)

•  Emmagatzemar tota la capacitat del mitjà 

de transport que s’utilitzi més un 25% per 

mantenir sempre una reserva mínima d’es-

tella (per exemple, un remolc de 10 m3 ne-

cessitaria una sitja de 12,5 m3).

Així mateix, cal vetllar perquè durant la fase de sub-

ministrament (des del pati d’emmagatzematge fins 

a la sitja) l’estella no es mulli ni hi entrin impureses, 

cobrint-la o deixant-la a recer en cas de pluja.

03 Qualitat i bones pràctiques

Les principals característiques de l’estella que 

determinen la seva qualitat final són: humitat, 

granulometria, poder calorífic, densitat aparent, 

contingut en cendres i impureses (Taula 5).

I els factors que afecten aquestes caracterís-

tiques són:

•  La matèria primera (part de l’arbre que 

s’aprofita)

•  La humitat inicial de la fusta

•  La densitat de la fusta

•  L’extracció i manipulació

•  El procés d’estellat

•  El tamisat

•  L'emmagatzematge
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Figura 6. Tipus de matèria primera de biomassa forestal primària. Font: AFIB-CTFC.
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03.01 matèria primera

La matèria primera de l’estella forestal abans de 

ser produïda es pot trobar en aquestes tres formes 

principalment (Tusell i Mundet, 2011) (Figura 6):

•  Arbres sencers amb fulles o acícules

•  Arbres sencers deixats assecar naturalment 

o tallats a l’hivern, sense fulles ni acícules

•  Tronc sencer o trossejat

La millor qualitat de la biomassa forestal primària 

es pot obtenir estellant tronc sencer, seguit de 

l’estellat d’arbres sencers secs i, per últim, de 

l’estellat en verd provinent dels arbres sencers 

amb fulles.

03.02 Humitat inicial

En general, la fusta tova té una humitat més 

elevada que la dura (pollancres > coníferes > 

frondoses). Alhora, també hi ha diferències es-

tacionals, essent més humida la fusta a l’època 

de creixement vegetatiu i menys en les èpoques 

d’hivern i d’estrès hídric.

En qualsevol època de l’any, la fusta acaba-

da de tallar té una humitat molt per sobre del 

punt de saturació de les fibres (genèricament 

s’accepta un 23%bh), amb un mínim d’un 

35%bh. Amb humitats per sota d’aquest 23%, 

comencen els processos de contracció de la 

fusta, la qual cosa vol dir també un increment 

significatiu de la seva duresa.

03.03 Densitat de la fusta

La densitat es pot expressar de diferents for-

mes, segons com es tracti la humitat (Taula 6). 

Les més rellevants des del punt de vista bioe-

nergètic són:

•  Densitat bàsica o específica: massa d'una 

peça totalment seca (al 0% d'humitat) di-

vidida pel volum que ocupava quan estava 

verda (al 50% d'humitat).

•  Densitat verda: massa d'una peça de fusta 

acabada de tallar (al 50% d'humitat) dividida 

pel seu volum en verd (50%bh).

•  Densitat seca: massa d'una peça apta per 

consum domèstic (al 30% d'humitat) dividida 

pel volum en verd (50%bh).

Hi ha fortes diferències entre espècies a causa 

de la densitat de la fusta. El poder calorífic net 

(unitats d’energia / unitats de massa) no es veu 

molt afectat, però la seva influència és important 

quan es calcula la densitat energètica (unitats 

d’energia / unitats de volum) (Figura 7). 

03.04 Extracció i manipulació

A Catalunya, la biomassa forestal s’extreu princi-

palment per arrossegament o suspesa amb au-

tocarregador. L’extracció amb cable aeri només 

tindrà lloc allà on hi hagi prou fusta d’elevada 

qualitat, on també es pugui extreure fusta amb 

vocació energètica.

03.04.01 Arrossegament

L’arrossegament és el transport d’arbres o 

parts d’aquests amb contacte total o parcial 

amb el sòl. Aquesta operació s’efectua avui 

dia principalment amb tractor agrícola adap-

tat, tractor forestal (skidder), tanqueta o tractor 

d'erugues o, en menor mesura, amb cavalls o 

mules (Foto 14).

En aquesta operació, per causa del contacte 

total o parcial de la biomassa amb el sòl del 

ròssec, el carrer o la pista, hi ha una certa quan-

titat d’aquest que queda adherida a l’escorça o 

branques, incrementant el risc de contaminació 

de la biomassa (Ryans, 2009).

Taula 5. Importància de l’assegurament de la qualitat de l’estella

Taula 6. Equivalències entre densitats de la fusta a diferents humitats. Font: AFIB-CTFC.
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pecífic de caldera i sistema d’alimentació, que 

fixen els requeriments concrets de la instal·lació.

Aleshores, en funció dels requeriments de les 

instal·lacions a subministrar, pot ser necessari un 

tamisat o garbellat de l’estella per tal de retirar 

elements fins que puguin dificultar l’alimentació 

o el procés termoquímic de conversió energè-

tica. Els elements gruixuts sempre es poden 

re-estellar, si la maquinària i la capacitat dels 

operaris ho permeten.

Això permet obtenir fraccions d’estella molt més 

homogènies i, per tant, de major qualitat; però, per 

contra, encareix el producte final i genera fraccions 

de mida diferent que també cal valoritzar.

02.01.05 subministrament de la biomassa

L’última etapa del procés és la distribució i 

venda de l’estella, és a dir, el transport de l’es-

tella dels patis o magatzems fins a les sitges 

dels clients. El cost d’aquesta etapa depèn 

directament de la distància de transport i de 

la capacitat del mitjà que s’utilitzi. També és 

important saber si es pot descarregar direc-

tament a la sitja o no.

El tipus de vehicle a utilitzar per al transport 

d’estella s’escull a partir de la distància ne-

cessària a recórrer, el volum d’estella, l’estat i 

qualitat de les carreteres i accessos, i el tipus 

de descàrrega de l’estella a la sitja.

Per minimitzar el cost d’aquest transport, una al-

tra condició important a establir és que els clients 

disposin de sitges amb capacitat suficient per:

•  Poder abastir-se durant el període de màxi-

mes necessitats (mínim uns 15 dies)

•  Emmagatzemar tota la capacitat del mitjà 

de transport que s’utilitzi més un 25% per 

mantenir sempre una reserva mínima d’es-

tella (per exemple, un remolc de 10 m3 ne-

cessitaria una sitja de 12,5 m3).

Així mateix, cal vetllar perquè durant la fase de sub-

ministrament (des del pati d’emmagatzematge fins 

a la sitja) l’estella no es mulli ni hi entrin impureses, 

cobrint-la o deixant-la a recer en cas de pluja.

03 Qualitat i bones pràctiques

Les principals característiques de l’estella que 

determinen la seva qualitat final són: humitat, 

granulometria, poder calorífic, densitat aparent, 

contingut en cendres i impureses (Taula 5).

I els factors que afecten aquestes caracterís-

tiques són:

•  La matèria primera (part de l’arbre que 

s’aprofita)

•  La humitat inicial de la fusta

•  La densitat de la fusta

•  L’extracció i manipulació

•  El procés d’estellat

•  El tamisat

•  L'emmagatzematge

propietat importànCia

Humitat
Emmagatzematge, poder calorífic, pèrdues de matèria seca, autoigni-
ció de les piles, temperatura i eficiència en la combustió

granulometria
Problemes d’heterogeneïtat, propietats d’assecat, selecció del sistema 
de transport, formació de voltes a l’interior de la sitja, formació de pols, 
porositat, afecta el comportament en la combustió

densitat aparent
Densitat energètica, problemes de logística, d’espai i despeses en 
emmagatzematge i transport

Contingut en Cendres
Costos en l’eliminació de cendres, risc de formació de dipòsits, emissió 
de partícules
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Figura 6. Tipus de matèria primera de biomassa forestal primària. Font: AFIB-CTFC.
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03.01 matèria primera

La matèria primera de l’estella forestal abans de 

ser produïda es pot trobar en aquestes tres formes 

principalment (Tusell i Mundet, 2011) (Figura 6):

•  Arbres sencers amb fulles o acícules

•  Arbres sencers deixats assecar naturalment 

o tallats a l’hivern, sense fulles ni acícules

•  Tronc sencer o trossejat

La millor qualitat de la biomassa forestal primària 

es pot obtenir estellant tronc sencer, seguit de 

l’estellat d’arbres sencers secs i, per últim, de 

l’estellat en verd provinent dels arbres sencers 

amb fulles.

03.02 Humitat inicial

En general, la fusta tova té una humitat més 

elevada que la dura (pollancres > coníferes > 

frondoses). Alhora, també hi ha diferències es-

tacionals, essent més humida la fusta a l’època 

de creixement vegetatiu i menys en les èpoques 

d’hivern i d’estrès hídric.

En qualsevol època de l’any, la fusta acaba-

da de tallar té una humitat molt per sobre del 

punt de saturació de les fibres (genèricament 

s’accepta un 23%bh), amb un mínim d’un 

35%bh. Amb humitats per sota d’aquest 23%, 

comencen els processos de contracció de la 

fusta, la qual cosa vol dir també un increment 

significatiu de la seva duresa.

03.03 Densitat de la fusta

La densitat es pot expressar de diferents for-

mes, segons com es tracti la humitat (Taula 6). 

Les més rellevants des del punt de vista bioe-

nergètic són:

•  Densitat bàsica o específica: massa d'una 

peça totalment seca (al 0% d'humitat) di-

vidida pel volum que ocupava quan estava 

verda (al 50% d'humitat).

•  Densitat verda: massa d'una peça de fusta 

acabada de tallar (al 50% d'humitat) dividida 

pel seu volum en verd (50%bh).

•  Densitat seca: massa d'una peça apta per 

consum domèstic (al 30% d'humitat) dividida 

pel volum en verd (50%bh).

Hi ha fortes diferències entre espècies a causa 

de la densitat de la fusta. El poder calorífic net 

(unitats d’energia / unitats de massa) no es veu 

molt afectat, però la seva influència és important 

quan es calcula la densitat energètica (unitats 

d’energia / unitats de volum) (Figura 7). 

03.04 Extracció i manipulació

A Catalunya, la biomassa forestal s’extreu princi-

palment per arrossegament o suspesa amb au-

tocarregador. L’extracció amb cable aeri només 

tindrà lloc allà on hi hagi prou fusta d’elevada 

qualitat, on també es pugui extreure fusta amb 

vocació energètica.

03.04.01 Arrossegament

L’arrossegament és el transport d’arbres o 

parts d’aquests amb contacte total o parcial 

amb el sòl. Aquesta operació s’efectua avui 

dia principalment amb tractor agrícola adap-

tat, tractor forestal (skidder), tanqueta o tractor 

d'erugues o, en menor mesura, amb cavalls o 

mules (Foto 14).

En aquesta operació, per causa del contacte 

total o parcial de la biomassa amb el sòl del 

ròssec, el carrer o la pista, hi ha una certa quan-

titat d’aquest que queda adherida a l’escorça o 

branques, incrementant el risc de contaminació 

de la biomassa (Ryans, 2009).

Taula 5. Importància de l’assegurament de la qualitat de l’estella

Taula 6. Equivalències entre densitats de la fusta a diferents humitats. Font: AFIB-CTFC.
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Aquests impureses adherides poden escur-

çar la vida útil de les ganivetes de l’este-

lladora. A més, segons la composició del 

sòl, aquestes impureses poden donar lloc 

a incrustacions en el cremador i altres parts 

de la caldera.

Aquest sistema de treball finalitza amb piles 

de troncs o arbres sencers (principalment) de 

baixa alçada que poden requerir un posterior 

re-apilonament o transport que pot incorporar 

més impureses.

03.04.02 Extracció suspesa

En aquesta modalitat es transporten els arbres 

o les parts dels arbres carregats sense tocar 

pràcticament a terra. Aquesta operació es re-

alitza sobretot amb autocarregadors, tractors 

agrícoles amb remolc o amb skidder treballant 

amb fusta curta (Foto 15).

L’extracció feta d’aquesta manera permet evitar 

la incorporació d’impureses del sòl, tot i que les 

copes dels arbres sencers sí que hi arriben a 

estar en contacte.

03.04.03 Procés d’estellat

La producció d’estella de qualitat alta i consis-

tent està directament relacionada amb el tipus 

de matèria primera i el manteniment de les ei-

nes de tall de l’estelladora. La mida de l’estella 

produïda amb estelladores ve determinada per 

(Webster, 2007):

•  Velocitat d’entrada (estelladores de disc i 

tambor)

•  Nombre de ganivetes (estelladores de disc 

i tambor)

•  Disposició de les ganivetes (estelladores de 

disc i tambor)

•  Forma de l’hèlix (estelladores de con espiral)

•  Velocitat del disc, tambor o con

L’estellat de restes de tallada per a ús energètic 

s’hauria de fer fent servir una malla per a l’este-

lladora de llum petita, ja que d’aquesta manera 

s’assegura l’estellat de branques i branquillons 

que, en alguns casos, poden bloquejar els vis 

sens fins dels sistemes d’alimentació de les 

calderes.

Les estelladores de disc produeixen una estella 

una mica més homogènia que les de tambor, 

pel que fa al gruix i la llargada de les partícules. 

Tanmateix, les estelladores de tambor són ade-

quades quan el material a estellar és irregular.

Les pretrituradores i trituradores produeixen un 

triturat que en la majoria dels casos es podrà 

fer servir només en instal·lacions industrials amb 

alimentació per pistó hidràulic o en indústries o 

instal·lacions de cogeneració on sigui econò-

micament rendible una segona trituració per a 

la reducció i homogeneïtzació de la mida per al 

seu ús en llits fluids.

Respecte a la velocitat d’entrada del material, la 

regla és fàcil: a major velocitat, major proporció 

de partícules gruixudes. La velocitat de rotació 

del tambor, disc o con també afecta les carac-

terístiques de l’estella, amb la mateixa regla que 

abans però a la inversa. En general, amb un 

menor nombre de ganivetes, hi ha una major 

proporció d’estelles gruixudes.

 

03.04.04 Tamisat

El tamisat o garbellat de l’estella es realitza en 

funció dels requeriments de les instal·lacions a 

subministrar, per tal de separar les partícules 

més llargues i gruixudes i també l’excés de fins.

Les partícules llargues i gruixudes poden causar 

problemes als sistemes d’alimentació amb vis 

sens fi, els quals es poden arribar a bloquejar. 

Les partícules fines poden dificultar els processos 

de combustió, comportant una combustió inade-

quada del material, ja que les partícules petites i dis-

gregades cremen més ràpidament que la resta en 

tenir un major contacte amb el comburent. A més, 

les partícules molt petites (com ara les serradures) 

en grans proporcions poden causar embussos als 

sistemes d’alimentació per compactació o bé ofe-

gar el llit de combustió (The Carbon Trust, 2008). 

03.04.05 Emmagatzematge

Un dels objectius d’emmagatzemar un biocom-

bustible forestal és la reducció de la humitat. 

El temps necessari depèn de la densitat de la 

fusta, les seves dimensions, si està escorçada o 

no, el mètode d’emmagatzematge i apilament, 

i la humitat desitjada. El ritme d’assecat està 

determinat principalment pel moviment de l’aire, 

la temperatura i la humitat (Webster, 2004).

La biomassa llenyosa es pot emmagatzemar en 

forma d’estella, triturat, lleugerament trossejada, 

o sencera. Les diferents formes tenen una inci-

dència diferent en la qualitat obtinguda després.

La durada que la biomassa ha de romandre em-

magatzemada és un factor crític considerable, ja 

que l’emmagatzematge no només incideix en les 

propietats físiques o químiques de la biomassa, 

sinó també en els costos operacionals. La humitat 

del material acabat de tallar o poc després de 

tallar, com ja s’ha comentat, varia entre espècies 

i estacions entre el 40 i 60% bh.

En alguns estudis s’ha comprovat que el ma-

terial emmagatzemat sense estellar pot man-

tenir la humitat baixa durant molt de temps. 

Tot i que des del punt de vista logístic l’emma-

gatzematge pot constituir un coll d’ampolla, 

des del punt de vista de la qualitat té uns 

avantatges molt clars.

03.04.05.01 Biomassa sense estellar 

Aquest procés es coneix molt bé als països nòr-

dics, on les restes de tallada es deixen assecar 

naturalment durant almenys un any abans de 

l’estellat. Aquest procés és tecnològicament 

innecessari quan el material s’ha de cremar en 

cremadors grans de graella mòbil, que poden 

acceptar estella relativament humida.

En condicions favorables, qualsevol material 

sense estellar (arbres sencers, troncs sencers, 

llenya o restes de tallada) que romangui emma-

gatzemat a carregador o a terminal anirà perdent 

humitat a poc a poc, i més ràpid com més fi 

i més exposat a vents favorables a l’assecat.

03.04.05.02 Biomassa estellada o triturada

La durada de l’emmagatzematge d’estella hauria 

de ser molt curta fins i tot amb humitat baixes, 

ja que els canvis en la qualitat, especialment la 

pèrdua de matèria seca, en poden condicionar la 

comercialització. Tot i així, en estudis realitzats pel 

CTFC s’ha trobat que durant l’emmagatzematge 

d’estella el nucli de la pila pot arribar a baixar fins 

a humitats del 30%bh o lleugerament inferiors, 

partint de material relativament humit (40-45%bh).

La pèrdua de matèries volàtils, la respiració 

Foto 15. Extracció amb autocarregador. Autor: AFIB-CTFC.
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•  El contingut verd sigui més gran (relació entre 
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•  La proporció de fins sigui més gran

En ordre d’importància, aquest efecte és més 
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sencers, essent poc important en l’estella pro-

vinent de fusta sense escorça.

És important també considerar el tipus de 

terreny on s’han de formar les piles. Sobre 

terreny rústic sense pavimentar, cal parar 

compte per evitar la incorporació d’impureses, 

com terra, arena, pedres, etc. Normalment, 

s’aconsella deixar un llit d’estella d’uns 10 

o 20 cm que no es farà servir per cremar. A 

més, l’estella en contacte amb el terra també 

tendeix a estar humida.
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Aquests impureses adherides poden escur-

çar la vida útil de les ganivetes de l’este-

lladora. A més, segons la composició del 

sòl, aquestes impureses poden donar lloc 

a incrustacions en el cremador i altres parts 

de la caldera.

Aquest sistema de treball finalitza amb piles 

de troncs o arbres sencers (principalment) de 

baixa alçada que poden requerir un posterior 

re-apilonament o transport que pot incorporar 

més impureses.

03.04.02 Extracció suspesa

En aquesta modalitat es transporten els arbres 

o les parts dels arbres carregats sense tocar 

pràcticament a terra. Aquesta operació es re-

alitza sobretot amb autocarregadors, tractors 

agrícoles amb remolc o amb skidder treballant 

amb fusta curta (Foto 15).

L’extracció feta d’aquesta manera permet evitar 

la incorporació d’impureses del sòl, tot i que les 

copes dels arbres sencers sí que hi arriben a 

estar en contacte.

03.04.03 Procés d’estellat

La producció d’estella de qualitat alta i consis-

tent està directament relacionada amb el tipus 

de matèria primera i el manteniment de les ei-

nes de tall de l’estelladora. La mida de l’estella 

produïda amb estelladores ve determinada per 

(Webster, 2007):

•  Velocitat d’entrada (estelladores de disc i 

tambor)

•  Nombre de ganivetes (estelladores de disc 

i tambor)

•  Disposició de les ganivetes (estelladores de 

disc i tambor)

•  Forma de l’hèlix (estelladores de con espiral)

•  Velocitat del disc, tambor o con

L’estellat de restes de tallada per a ús energètic 

s’hauria de fer fent servir una malla per a l’este-

lladora de llum petita, ja que d’aquesta manera 

s’assegura l’estellat de branques i branquillons 

que, en alguns casos, poden bloquejar els vis 

sens fins dels sistemes d’alimentació de les 

calderes.

Les estelladores de disc produeixen una estella 

una mica més homogènia que les de tambor, 

pel que fa al gruix i la llargada de les partícules. 

Tanmateix, les estelladores de tambor són ade-

quades quan el material a estellar és irregular.

Les pretrituradores i trituradores produeixen un 

triturat que en la majoria dels casos es podrà 

fer servir només en instal·lacions industrials amb 

alimentació per pistó hidràulic o en indústries o 

instal·lacions de cogeneració on sigui econò-

micament rendible una segona trituració per a 

la reducció i homogeneïtzació de la mida per al 

seu ús en llits fluids.

Respecte a la velocitat d’entrada del material, la 

regla és fàcil: a major velocitat, major proporció 

de partícules gruixudes. La velocitat de rotació 

del tambor, disc o con també afecta les carac-

terístiques de l’estella, amb la mateixa regla que 

abans però a la inversa. En general, amb un 

menor nombre de ganivetes, hi ha una major 

proporció d’estelles gruixudes.

 

03.04.04 Tamisat

El tamisat o garbellat de l’estella es realitza en 

funció dels requeriments de les instal·lacions a 

subministrar, per tal de separar les partícules 

més llargues i gruixudes i també l’excés de fins.

Les partícules llargues i gruixudes poden causar 

problemes als sistemes d’alimentació amb vis 

sens fi, els quals es poden arribar a bloquejar. 

Les partícules fines poden dificultar els processos 

de combustió, comportant una combustió inade-

quada del material, ja que les partícules petites i dis-

gregades cremen més ràpidament que la resta en 

tenir un major contacte amb el comburent. A més, 

les partícules molt petites (com ara les serradures) 

en grans proporcions poden causar embussos als 

sistemes d’alimentació per compactació o bé ofe-

gar el llit de combustió (The Carbon Trust, 2008). 

03.04.05 Emmagatzematge

Un dels objectius d’emmagatzemar un biocom-

bustible forestal és la reducció de la humitat. 

El temps necessari depèn de la densitat de la 

fusta, les seves dimensions, si està escorçada o 

no, el mètode d’emmagatzematge i apilament, 

i la humitat desitjada. El ritme d’assecat està 

determinat principalment pel moviment de l’aire, 

la temperatura i la humitat (Webster, 2004).

La biomassa llenyosa es pot emmagatzemar en 

forma d’estella, triturat, lleugerament trossejada, 

o sencera. Les diferents formes tenen una inci-

dència diferent en la qualitat obtinguda després.

La durada que la biomassa ha de romandre em-

magatzemada és un factor crític considerable, ja 

que l’emmagatzematge no només incideix en les 

propietats físiques o químiques de la biomassa, 

sinó també en els costos operacionals. La humitat 

del material acabat de tallar o poc després de 

tallar, com ja s’ha comentat, varia entre espècies 

i estacions entre el 40 i 60% bh.

En alguns estudis s’ha comprovat que el ma-

terial emmagatzemat sense estellar pot man-

tenir la humitat baixa durant molt de temps. 

Tot i que des del punt de vista logístic l’emma-

gatzematge pot constituir un coll d’ampolla, 

des del punt de vista de la qualitat té uns 

avantatges molt clars.

03.04.05.01 Biomassa sense estellar 

Aquest procés es coneix molt bé als països nòr-

dics, on les restes de tallada es deixen assecar 

naturalment durant almenys un any abans de 

l’estellat. Aquest procés és tecnològicament 

innecessari quan el material s’ha de cremar en 

cremadors grans de graella mòbil, que poden 

acceptar estella relativament humida.

En condicions favorables, qualsevol material 

sense estellar (arbres sencers, troncs sencers, 

llenya o restes de tallada) que romangui emma-

gatzemat a carregador o a terminal anirà perdent 

humitat a poc a poc, i més ràpid com més fi 

i més exposat a vents favorables a l’assecat.

03.04.05.02 Biomassa estellada o triturada

La durada de l’emmagatzematge d’estella hauria 

de ser molt curta fins i tot amb humitat baixes, 

ja que els canvis en la qualitat, especialment la 

pèrdua de matèria seca, en poden condicionar la 

comercialització. Tot i així, en estudis realitzats pel 

CTFC s’ha trobat que durant l’emmagatzematge 

d’estella el nucli de la pila pot arribar a baixar fins 

a humitats del 30%bh o lleugerament inferiors, 

partint de material relativament humit (40-45%bh).

La pèrdua de matèries volàtils, la respiració 

Foto 15. Extracció amb autocarregador. Autor: AFIB-CTFC.
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de les cel·les vives i la taxa metabòlica dels 

microbis comporten una pèrdua de matèria 

seca i canvis en la qualitat. Això implica una 

reducció del contingut energètic, amb menys 

carbó, més lignina (assumint que els fongs 

presents degradin principalment cel·luloses) 

i més contingut en cendres.

Aquesta pèrdua de matèria seca serà major quan:

•  La durada de l’emmagatzematge sigui més 

llarga

•  La humitat inicial sigui més elevada

•  El contingut verd sigui més gran (relació entre 

la quantitat de fulles i el pes total)

•  La proporció de fins sigui més gran

En ordre d’importància, aquest efecte és més 

marcat en estella amb fullam i escorça d'arbres 

sencers, essent poc important en l’estella pro-

vinent de fusta sense escorça.

És important també considerar el tipus de 

terreny on s’han de formar les piles. Sobre 

terreny rústic sense pavimentar, cal parar 

compte per evitar la incorporació d’impureses, 

com terra, arena, pedres, etc. Normalment, 

s’aconsella deixar un llit d’estella d’uns 10 

o 20 cm que no es farà servir per cremar. A 

més, l’estella en contacte amb el terra també 

tendeix a estar humida.
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L’ENTREVisTa

www.ruralcat.net

“És ImPoRTANT QuE ToTHom s’ImPLIQuI A oFERIR  
uN PRoDuCTE DE QuALITAT” 

En aquesta entrevista amb Robert 

Rosell Pagès ,  soci de Matèries 

Forestals, SL, parlem del sector de la 

biomassa i l’estella forestal, i sobre el 

creixement dels negocis relacionats 

amb els biocombustibles, com els 

afecta la crisi,  la possibil itat de 

trobar nous clients i els grans reptes 

que haurà de superar en el futur per 

assolir tot el seu potencial. 

Robert Rosell Pagès 
Soci i president de Matèries Forestals, SL,  
MATFOR  
Arbúcies (La Selva) 

Quins serveis ofereix la vostra empresa? 
Matèries Forestals ofereix serveis de compra i 
venda de matèries forestals i biomassa. La nostra 
activitat principal és la producció i comercialització 
d’estella forestal. Disposem de maquinària per fer 
el transport de la fusta, estelladora mòbil per fer 
l‘estella allà on vulgui el client i una planta d’asse-
catge amb cobert i garbell per oferir un producte 
de qualitat adaptat a les necessitats de cada client. 

Per què va decidir entrar al món de la bio-
massa? 
Com a professional del sector de la maquinària 
pesant i del transport forestal, he viscut la important 
caiguda del sector forestal els darrers anys i he 
vist com molta fusta quedava al bosc perquè no 
tenia rendibilitat en el mercat i pel seu elevat cost 
de transport. Per això, l’any 2009, juntament amb 
els meus socis, vam mirar de trobar una sortida 
diferent a un producte que semblava que ja no en 
tenia. Ara, podem oferir tot un ventall de serveis 
forestals, transport de productes forestals, estella 
com a biocombustible, instal·lació de calderes, etc. 

Quina estratègia es podria aplicar per incre-
mentar l’ús de la biomassa? 
És molt important potenciar més la instal·lació de 
calderes de biomassa perquè el seu cost desanima 
la gent a fer el canvi per deixar els combustibles 
tradicionals, força més cars que la biomassa i amb 
un preu a l’alça en el futur. El més prioritari és crear 
demanda; llavors tindrem un consum consolidat i el 
mercat s’autoregularà. També s’haurien d’ajustar 
els ajuts per aconseguir que d’aquí a un temps el 
sector sigui veritablement rendible pel seu compte. 

D’altra banda, una qüestió que podria ajudar a 
potenciar el consum de productes derivats de 
l’explotació forestal en general, i l’estella forestal 
en concret, seria controlar o regular millor l’origen 
dels materials que es fan servir o es poden fer servir 
a les calderes de biomassa. Ens estem trobant amb 
problemes per la incursió en un percentatge molt 
elevat de materials provinents d’altres orígens que 
sovint no tenen la qualitat necessària i no fan sinó 
rebentar el mercat amb preus molt baixos. 

Podria posar-ne un exemple? 
Sí, per exemple, la fusta que es deixa a contenidors 
de reciclatge o deixalleries es pot triturar i fer servir 
com a combustible. No és biomassa pròpiament 
dita. Contràriament, porta pintures, melanines i al-
tres productes. Costen a meitat de preu i això pot 
ser molt atractiu, però quan cremen no donen el 
mateix rendiment. És més, contràriament que la 
fusta de bosc, poden avariar el sistema d’alimen-
tació, i generen més cendres i emissions que no 
són neutres. Les males experiències amb materials 
impropis poden fer que es parli malament de la 
biomassa. 
Amb tot, no vull dir que no es pugui utilitzar segons 
quin material, sinó més aviat que caldria controlar 
com es pot fer servir, per exemple en un percen-
tatge molt petit. 
Pel que fa a la qualitat dels materials, també he de 
dir que fer servir estella forestal amb una humitat 
inadequada o una granulometria irregular també 
pot tenir el mateix efecte. 

“Les males experiències amb materials 
impropis poden fer que es parli malament de 
la biomassa”

Per tant, cal incidir més en la qualitat dels bi-
ocombustibles? 
Incidir en la qualitat de la fusta solucionaria bona 
part dels problemes que he comentat abans i be-
neficiaria el sector forestal i l’economia rural i de 
proximitat. Les certificacions són un bon instrument 
per a aquest objectiu. 
Nosaltres disposem de la certificació PEFC, reco-
neguda internacionalment, que marca l’origen dels 
troncs de la fusta i garanteix que totes les empreses 
que intervenen mantenen uns criteris sostenibles 
d’explotació. Això garanteix que la fusta no pro-
vé d’un origen conflictiu com per exemple tales 
il·legals. També estem implantant la marca BOSQ, 

que és garantia d’estella catalana amb uns parà-
metres de qualitat, ja que un organisme autoritzat 
que certifica la qualitat del producte en fa controls 
periòdics.
És important que tothom qui es dedica a la bio-
massa sigui responsable i ofereixi un producte de 
qualitat, perquè, si no, ens podem trobar que els 
clients no valorin o perdin la confiança en aquesta 
mena de combustible, i el negoci prometedor de 
la biomassa no acabi d’instaurar-se. 

Com afecta la situació econòmica actual l’ús 
de la biomassa? 
Considero que la crisi ha influït en el mercat de la 
biomassa de diverses maneres. D’una banda, el 
ritme de creixement és més lent: crec que es farien 
moltes més instal·lacions si no fos per les dificultats 
de crèdit i les baixes expectatives econòmiques. 
També han deixat de fer-se noves promocions, 
que avui ja podrien incorporar l’ús de la biomassa 
forestal per a energia tèrmica. 
També han proliferat els negocis associats a la bi-
omassa, productors com nosaltres, però especial-
ment els perfils comercials. Hi ha molta producció 
d’estella per al que és la demanda actual, i això ha 
fet que els preus caiguin. 
En contrapartida, en la situació de crisi econòmi-
ca actual, hi ha indústries que instal·len biomassa 
per poder reduir costos de combustibles i ser més 
competitives en el mercat. 

Expliqueu-nos la vostra experiència sobre la 
distribució i comercialització de biocombus-
tibles a d’altres països 
Actualment, venem biomassa a França. Allà es 
valora més la qualitat, prova d’això és que és prou 
important com per venir a buscar la nostra estella. 
He de dir, però, que estic parlant del sud de Fran-
ça, i no hi ha pas gaires quilòmetres des d’aquí; 
Tarragona para més lluny. 
Nosaltres preferim el negoci local, de proximitat, 
però la fusta és un producte que caduca i al cap 
de l’any has de mirar de treure’l, ja sigui fent alguna 
estratègia de preu o comercial. Has de vendre-la 
allà on puguis. 
També hem treballat estellant per fer biomassa que 
se’n va cap a Sardenya, però no amb fusta nostra, 
sinó amb la d’un subministrador local. 

“La situació ideal seria enfortir el sector de 
la biomassa mitjançat la promoció de més 
instal·lacions en què es promocionés l’ús 
d’estella local de qualitat i a un preu raonable”

Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net
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L’ENTREVisTa

www.ruralcat.net

“És ImPoRTANT QuE ToTHom s’ImPLIQuI A oFERIR  
uN PRoDuCTE DE QuALITAT” 

En aquesta entrevista amb Robert 

Rosell Pagès ,  soci de Matèries 

Forestals, SL, parlem del sector de la 

biomassa i l’estella forestal, i sobre el 

creixement dels negocis relacionats 

amb els biocombustibles, com els 

afecta la crisi,  la possibil itat de 

trobar nous clients i els grans reptes 

que haurà de superar en el futur per 

assolir tot el seu potencial. 

Robert Rosell Pagès 
Soci i president de Matèries Forestals, SL,  
MATFOR  
Arbúcies (La Selva) 

Quins serveis ofereix la vostra empresa? 
Matèries Forestals ofereix serveis de compra i 
venda de matèries forestals i biomassa. La nostra 
activitat principal és la producció i comercialització 
d’estella forestal. Disposem de maquinària per fer 
el transport de la fusta, estelladora mòbil per fer 
l‘estella allà on vulgui el client i una planta d’asse-
catge amb cobert i garbell per oferir un producte 
de qualitat adaptat a les necessitats de cada client. 

Per què va decidir entrar al món de la bio-
massa? 
Com a professional del sector de la maquinària 
pesant i del transport forestal, he viscut la important 
caiguda del sector forestal els darrers anys i he 
vist com molta fusta quedava al bosc perquè no 
tenia rendibilitat en el mercat i pel seu elevat cost 
de transport. Per això, l’any 2009, juntament amb 
els meus socis, vam mirar de trobar una sortida 
diferent a un producte que semblava que ja no en 
tenia. Ara, podem oferir tot un ventall de serveis 
forestals, transport de productes forestals, estella 
com a biocombustible, instal·lació de calderes, etc. 

Quina estratègia es podria aplicar per incre-
mentar l’ús de la biomassa? 
És molt important potenciar més la instal·lació de 
calderes de biomassa perquè el seu cost desanima 
la gent a fer el canvi per deixar els combustibles 
tradicionals, força més cars que la biomassa i amb 
un preu a l’alça en el futur. El més prioritari és crear 
demanda; llavors tindrem un consum consolidat i el 
mercat s’autoregularà. També s’haurien d’ajustar 
els ajuts per aconseguir que d’aquí a un temps el 
sector sigui veritablement rendible pel seu compte. 

D’altra banda, una qüestió que podria ajudar a 
potenciar el consum de productes derivats de 
l’explotació forestal en general, i l’estella forestal 
en concret, seria controlar o regular millor l’origen 
dels materials que es fan servir o es poden fer servir 
a les calderes de biomassa. Ens estem trobant amb 
problemes per la incursió en un percentatge molt 
elevat de materials provinents d’altres orígens que 
sovint no tenen la qualitat necessària i no fan sinó 
rebentar el mercat amb preus molt baixos. 

Podria posar-ne un exemple? 
Sí, per exemple, la fusta que es deixa a contenidors 
de reciclatge o deixalleries es pot triturar i fer servir 
com a combustible. No és biomassa pròpiament 
dita. Contràriament, porta pintures, melanines i al-
tres productes. Costen a meitat de preu i això pot 
ser molt atractiu, però quan cremen no donen el 
mateix rendiment. És més, contràriament que la 
fusta de bosc, poden avariar el sistema d’alimen-
tació, i generen més cendres i emissions que no 
són neutres. Les males experiències amb materials 
impropis poden fer que es parli malament de la 
biomassa. 
Amb tot, no vull dir que no es pugui utilitzar segons 
quin material, sinó més aviat que caldria controlar 
com es pot fer servir, per exemple en un percen-
tatge molt petit. 
Pel que fa a la qualitat dels materials, també he de 
dir que fer servir estella forestal amb una humitat 
inadequada o una granulometria irregular també 
pot tenir el mateix efecte. 

“Les males experiències amb materials 
impropis poden fer que es parli malament de 
la biomassa”

Per tant, cal incidir més en la qualitat dels bi-
ocombustibles? 
Incidir en la qualitat de la fusta solucionaria bona 
part dels problemes que he comentat abans i be-
neficiaria el sector forestal i l’economia rural i de 
proximitat. Les certificacions són un bon instrument 
per a aquest objectiu. 
Nosaltres disposem de la certificació PEFC, reco-
neguda internacionalment, que marca l’origen dels 
troncs de la fusta i garanteix que totes les empreses 
que intervenen mantenen uns criteris sostenibles 
d’explotació. Això garanteix que la fusta no pro-
vé d’un origen conflictiu com per exemple tales 
il·legals. També estem implantant la marca BOSQ, 

que és garantia d’estella catalana amb uns parà-
metres de qualitat, ja que un organisme autoritzat 
que certifica la qualitat del producte en fa controls 
periòdics.
És important que tothom qui es dedica a la bio-
massa sigui responsable i ofereixi un producte de 
qualitat, perquè, si no, ens podem trobar que els 
clients no valorin o perdin la confiança en aquesta 
mena de combustible, i el negoci prometedor de 
la biomassa no acabi d’instaurar-se. 

Com afecta la situació econòmica actual l’ús 
de la biomassa? 
Considero que la crisi ha influït en el mercat de la 
biomassa de diverses maneres. D’una banda, el 
ritme de creixement és més lent: crec que es farien 
moltes més instal·lacions si no fos per les dificultats 
de crèdit i les baixes expectatives econòmiques. 
També han deixat de fer-se noves promocions, 
que avui ja podrien incorporar l’ús de la biomassa 
forestal per a energia tèrmica. 
També han proliferat els negocis associats a la bi-
omassa, productors com nosaltres, però especial-
ment els perfils comercials. Hi ha molta producció 
d’estella per al que és la demanda actual, i això ha 
fet que els preus caiguin. 
En contrapartida, en la situació de crisi econòmi-
ca actual, hi ha indústries que instal·len biomassa 
per poder reduir costos de combustibles i ser més 
competitives en el mercat. 

Expliqueu-nos la vostra experiència sobre la 
distribució i comercialització de biocombus-
tibles a d’altres països 
Actualment, venem biomassa a França. Allà es 
valora més la qualitat, prova d’això és que és prou 
important com per venir a buscar la nostra estella. 
He de dir, però, que estic parlant del sud de Fran-
ça, i no hi ha pas gaires quilòmetres des d’aquí; 
Tarragona para més lluny. 
Nosaltres preferim el negoci local, de proximitat, 
però la fusta és un producte que caduca i al cap 
de l’any has de mirar de treure’l, ja sigui fent alguna 
estratègia de preu o comercial. Has de vendre-la 
allà on puguis. 
També hem treballat estellant per fer biomassa que 
se’n va cap a Sardenya, però no amb fusta nostra, 
sinó amb la d’un subministrador local. 

“La situació ideal seria enfortir el sector de 
la biomassa mitjançat la promoció de més 
instal·lacions en què es promocionés l’ús 
d’estella local de qualitat i a un preu raonable”
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Catalunya és un país de boscos. I també un 

país agrícola. Tenim disponible cada any una 

quantitat molt important de matèries primeres 

a les quals podem donar un ús energètic: fus-

ta, pinyols d'oliva, clofolla, sarments, restes de 

poda, possibilitats de cultius energètics, etc.

Fins ara, l'ús de la biomassa com a recurs 

energètic s'ha estès principalment en l'àmbit 

terciari (equipaments públics, comerços), i s’es-

tà expandint ràpidament en l'àmbit residencial 

(pèl·let/estella). També ho està fent en l'àmbit 

agrari, tant a nivell d'explotacions agràries com 

per a les indústries de transformació. Els estalvis 

que pot generar la substitució d'una caldera de 

gasoil o de gas per una de biomassa poden és-

ser molt importants, permetent una amortització 

relativament ràpida dels equipaments.

Però, més enllà de la reducció dels costos ener-

gètics, l'ús de la biomassa proporciona una sè-

rie d’avantatges que no tenen els combustibles 

fòssils: s'utilitzen circuits curts de producció i 

subministrament, que redueixen les emissions 

de CO2 i generen ocupació local, consolidant-se 

les empreses en el territori. El valor afegit de 

l’energia es queda al territori on es produeix i 

es consumeix.

Avui dia, la tecnologia és estable i segura, i 

ofereix solucions des de calderes i estufes 

petites, automatitzades o no, per escalfar una 

única sala, fins a grans calderes de policom-

bustió capaces de subministrar aigua i aire 

calents a una sèrie d'edificis. Hi ha nombrosos 

instal·ladors i enginyeries a Catalunya amb una 

àmplia experiència, així com fabricants especi-

alitzats en les instal·lacions agrícoles. Els casos 

d'èxit existents són la clara mostra del fet que 

aquesta energia renovable és una realitat i una 

alternativa.

Opcions de finançament, n’hi ha, sigui a través 

de subvencions i crèdits públics (Institut Català 

de l'Energia, Departament d'Agricultura, Institut 

Català de Finances), o sigui a través d'organis-

mes privats (diversos bancs tenen línies de crèdit 

per a energies renovables, i Catalunya compta 

amb empreses de serveis energètics amb molta 

capacitat tècnica i financera).

La nova PAC i en general les noves orientaci-

ons europees per al període 2014-2020 apunten 

cap a una millora de la sostenibilitat ambiental 

i energètica de l’economia, i en aquest sentit, 

la biomassa representa per al sector agrari una 

clara oportunitat de respondre-hi.

PRESENTACIÓ
Dossier Tècnic. Núm. 63
"BIOMASSA (II)".
Agost de 2013

Edició
Direcció General d’Alimentació,  
Qualitat i Indústries Agroalimentàries. 

Consell de Redacció
Domènec Vila Navarra, Jaume Sió Torres, Joan Gòdia 
Tresanchez, Xavier Clopès Alemany, Ignasi Rodríguez 
Galindo, Joaquim Xifra Triadú, Agustí Fonts Cavestany 
(IRTA), Montserrat Alomà Masana, Mireia Medina Sala, 
Àngela Seira Sanmartin, Joan S. Minguet Pla i Josep M. 
Masses Tarragó.

Coordinació
Josep Maria Masses Tarragó.

Producció
Teresa Boncompte Ribera, Josep Maria Masses Tarragó 
i Annabel Teixidó Martínez.

Correcció i assessorament lingüístic
Joan Ignasi Elias Cruz.
Lluís Piqueres Pla.
Núria Domènech Pont.

Grafisme i maquetació
Hands On

Impressió
Ediciones Gráficas Rey, S.L.
Paper 50% reciclat i 50% ecològic.

Dipòsit legal
B-16786-05
ISSN: 1699-5465

El contingut dels articles és responsabilitat dels autors. 
DOSSIER TÈCNIC no s’hi identifica necessàriament. 
S’autoritza la reproducció total o parcial del articles 
citant-ne la font i l’autor.

DOSSIER TÈCNIC es distribueix gratuïtament.  
En podeu demanar més exemplars a l’adreça:  
dossier@ruralcat.net 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 4a planta
08007 - Barcelona
Tel. 93 304 67 45. Fax. 93 304 67 02
e-mail: dossier@ruralcat.net

Més recursos, enllaços i versió electrònica al web de 
RuralCat:
www.ruralcat.net

Foto portada: 
Caldera de biomassa. Oficina de Turisme de Sort. 
Autor: CTFC.

Denis Boglio
Director General del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya

DT63.indd   2 02/12/13   11:18

332 DOSSIERN63 

BIOMASSA (II)

03

EL MERCAT dEL PèL·LET I L’ESTELLA  
A CAtAlunyA

Foto 1. Estella i pèl·let. Autor: AFIB-CTFC.

01 Introducció

Des dels darrers cinc anys, la utilització de la 

biomassa forestal per la seva valorització ener-

gètica ja és una realitat i actualment el mercat 

de l’estella i el pèl·let està en clara expansió. 

Això comporta també un increment en el nom-

bre d’empreses forestals que han incorporat la 

producció de biomassa amb finalitats energèti-

ques en una part del seu negoci. 

A continuació, es presenten les dades sobre la 

producció d’estella i pèl·let a Catalunya durant 

el 2012, així com també una anàlisi de diferents 

aspectes del mercat. 

02 La producció i el mercat d’es-
tella forestal

Les dades estimades de la quantitat de fusta 

comercialitzada en forma d’estella i amb desti-

nació energètica el 2012, d’acord amb les en-

questes realitzades als productors, es presenta 

a la Taula 1.

Taula 1. Dades estimades de la quantitat d’estella de destinació energètica el 2012.

*1 Únicament es considera la fusta que s’ha comercialitzat en forma d’estella.
*2 No s’han comptabilitzat les tones de fusta d’autoconsum produïdes en les finques forestals, perquè no se’n disposa de dades.

Mobilització de fusta  
amb valorització energètica *1 Consum a Catalunya Exportació

196.302 tones *² 61.302 tones 135.000 tones

El nombre d’instal·lacions en 

funcionament actualment 

a Catalunya no és encara 

suficient per a la gran 

quantitat de biomassa 

existent en els nostres boscos.
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Catalunya és un país de boscos. I també un 

país agrícola. Tenim disponible cada any una 

quantitat molt important de matèries primeres 

a les quals podem donar un ús energètic: fus-

ta, pinyols d'oliva, clofolla, sarments, restes de 

poda, possibilitats de cultius energètics, etc.

Fins ara, l'ús de la biomassa com a recurs 

energètic s'ha estès principalment en l'àmbit 

terciari (equipaments públics, comerços), i s’es-

tà expandint ràpidament en l'àmbit residencial 

(pèl·let/estella). També ho està fent en l'àmbit 

agrari, tant a nivell d'explotacions agràries com 

per a les indústries de transformació. Els estalvis 

que pot generar la substitució d'una caldera de 

gasoil o de gas per una de biomassa poden és-

ser molt importants, permetent una amortització 

relativament ràpida dels equipaments.

Però, més enllà de la reducció dels costos ener-

gètics, l'ús de la biomassa proporciona una sè-

rie d’avantatges que no tenen els combustibles 

fòssils: s'utilitzen circuits curts de producció i 

subministrament, que redueixen les emissions 

de CO2 i generen ocupació local, consolidant-se 

les empreses en el territori. El valor afegit de 

l’energia es queda al territori on es produeix i 

es consumeix.

Avui dia, la tecnologia és estable i segura, i 

ofereix solucions des de calderes i estufes 

petites, automatitzades o no, per escalfar una 

única sala, fins a grans calderes de policom-

bustió capaces de subministrar aigua i aire 

calents a una sèrie d'edificis. Hi ha nombrosos 

instal·ladors i enginyeries a Catalunya amb una 

àmplia experiència, així com fabricants especi-

alitzats en les instal·lacions agrícoles. Els casos 

d'èxit existents són la clara mostra del fet que 

aquesta energia renovable és una realitat i una 

alternativa.

Opcions de finançament, n’hi ha, sigui a través 

de subvencions i crèdits públics (Institut Català 

de l'Energia, Departament d'Agricultura, Institut 

Català de Finances), o sigui a través d'organis-

mes privats (diversos bancs tenen línies de crèdit 

per a energies renovables, i Catalunya compta 

amb empreses de serveis energètics amb molta 

capacitat tècnica i financera).

La nova PAC i en general les noves orientaci-

ons europees per al període 2014-2020 apunten 

cap a una millora de la sostenibilitat ambiental 

i energètica de l’economia, i en aquest sentit, 

la biomassa representa per al sector agrari una 

clara oportunitat de respondre-hi.
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EL MERCAT dEL PèL·LET I L’ESTELLA  
A CAtAlunyA

Foto 1. Estella i pèl·let. Autor: AFIB-CTFC.

01 Introducció

Des dels darrers cinc anys, la utilització de la 

biomassa forestal per la seva valorització ener-

gètica ja és una realitat i actualment el mercat 

de l’estella i el pèl·let està en clara expansió. 

Això comporta també un increment en el nom-

bre d’empreses forestals que han incorporat la 

producció de biomassa amb finalitats energèti-

ques en una part del seu negoci. 

A continuació, es presenten les dades sobre la 

producció d’estella i pèl·let a Catalunya durant 

el 2012, així com també una anàlisi de diferents 

aspectes del mercat. 

02 La producció i el mercat d’es-
tella forestal

Les dades estimades de la quantitat de fusta 

comercialitzada en forma d’estella i amb desti-

nació energètica el 2012, d’acord amb les en-

questes realitzades als productors, es presenta 

a la Taula 1.

Taula 1. Dades estimades de la quantitat d’estella de destinació energètica el 2012.

*1 Únicament es considera la fusta que s’ha comercialitzat en forma d’estella.
*2 No s’han comptabilitzat les tones de fusta d’autoconsum produïdes en les finques forestals, perquè no se’n disposa de dades.

Mobilització de fusta  
amb valorització energètica *1 Consum a Catalunya Exportació

196.302 tones *² 61.302 tones 135.000 tones

El nombre d’instal·lacions en 

funcionament actualment 

a Catalunya no és encara 

suficient per a la gran 

quantitat de biomassa 

existent en els nostres boscos.
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S’observa a la taula 1 que el 69% de l’este-

lla produïda es destina a l’exportació i única-

ment el 31% es consumeix a Catalunya. Això 

és degut al fet que el nombre d’instal·lacions 

en funcionament actualment a Catalunya no 

és encara suficient per a la gran quantitat de 

bio-massa existent en els nostres boscos; així, 

els empresaris forestals catalans han trobat en 

l’exportació nous mercats, com és el cas de 

l’exportació de l’estella a Itàlia, on el govern 

italià subvenciona l’energia generada amb bio-

massa forestal. 

Si es comparen les dades dels 2008, quan el 

mercat de l’estella s’iniciava, amb les dades 

del 2012, s’observa el seu ràpid creixement i 

es comprova el pes important que representa 

l’exportació (Gràfic 1). 

Cal puntualitzar que, tot i que l’exportació enca-

ra és el principal destí de l’estella, en els darrers 

dos anys -i es preveu que de manera rellevant 

ho serà el 2013- el consum a Catalunya comen-

ça a ser significatiu. 

De les 61.302 t de consum a Catalunya du-

rant el 2012, s’ha estimat que el 22% (13.486 

t) va ser per a consum domèstic i la resta, el 

78% (47.815 t) per a consum industrial en les 

4 plantes que estan funcionant actualment  

(Taula 2). Es preveu que el consum assolirà més 

de 100.000 tones quan totes les plantes estiguin 

en ple rendiment, ja que la de les Borges Blan-

ques es va inaugurar a finals del 2012.

No es disposa de cap registre del nombre de 

calderes que estan funcionant actualment amb 

estella forestal, tot i que ja són significatives les 

instal·lacions municipals que disposen d’una 

caldera d’estella o les granges i indústries 

que ja la tenen en funcionament o en projecte 

d’instal·lació.

Gràfic 1: Evolució del mercat d’estella 2008-2012 (no es disposa de les dades del 2011).

Taula 2: Plantes industrials de biomassa a Catalunya. Consum de biomassa en t/any.
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Termosolar amb 
biomassa

Les Borges 
Blanques

11,1 MW (total 
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TOTAL 15,6 MW 102.700 t/any

Foto 2. Treballs de trituració d’arbres sencers per obtenir estella amb destinació a una planta de cogeneració. Autora: Francesca Famadas.

Tot i que l’exportació encara 

és el principal destí de 

l’estella, en els darrers

dos anys -i es preveu que de 

manera rellevant ho serà el 

2013- el consum a Catalunya 

comença a ser significatiu.

(Tones)
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S’estima que durant el 2012 a prop d’unes 25 

empreses forestals van comercialitzar estella. 

La major part d’aquestes empreses es dedi-

quen a realitzar treballs forestals, com aclarides 

de millora, tallades selectives, tallades arreu i 

adevesaments. La fusta de bona qualitat i amb 

diàmetre suficient la venen a les indústries de 

primera transformació i estellen per a usos ener-

gètics la fusta de pitjor qualitat.

La major part de les empreses que es dediquen 

a l’exportació, a part dels aprofitaments que rea-

litzen a la seva pròpia empresa, també compren 

fusta a propietaris, associacions de propietaris i 

altres empreses forestals, amb l’objectiu d’este-

llar-la, assecar-la si escau i exportar-la en forma 

d’estella. 

Part d’aquestes empreses disposen d’estella-

dores pròpies, d’altres contracten els serveis 

d’estellar a altres empreses. En total, s’han 

comptabilitzat 17 estelladores treballant (entre 

fixes i mòbils).

Alguna serradora també ven per a usos tèrmics 

l’estella que produeix en la pròpia indústria.

La major part de les empreses no mobilitzen 

per a usos energètics més de 5.000 m3 de fusta 

a l’any, tot i que hi ha una sola empresa que 

durant el 2013 va mobilitzar a prop de 100.000 

m3, principalment per a exportació. Les empre-

ses amb produccions més petites es dediquen 

principalment a estella per a usos tèrmics i per 

a consums locals.

Cal considerar, també, les calderes instal·lades 

en les masies de les finques forestals i que con-

sumeixen la pròpia fusta de la finca. El propietari 

realitza l’aprofitament del bosc i destina la totali-

tat o una part d’aquest al subministrament de la 

caldera, contractant puntualment una empresa 

el servei de l’estelladora. 

Respecte al preu de l’estella, aquest està en 

funció de quin és el seu destí, si és el mercat 

elèctric o el tèrmic i en aquest darrer cas si és 

per a una caldera industrial o una domèstica. 

Característiques com  la  humitat, la granulome-

tria, si s’ha estellat l’arbre sencer o únicament 

el tronc, la distància de transport, etc, determi-

naran la qualitat d’aquesta estella i per tant el 

seu preu final.

Per al mercat tèrmic, els preus de  referència es 

situen al voltant dels 90€/t per una estella  amb 

humitat inferior al 30%, provinent únicament del 

tronc i de granulometria G30. En aquest preu 

no està inclòs el transport. 

Per al mercat elèctric, amb humitats superiors 

al 30%, estella provinent de l’arbre sencer i amb 

granulometries superiors a la G30, els preus de 

referència es situen al voltant dels 42€/t.

03 La producció i el mercat del  
pèl·let forestal 

Pel que fa al mercat del pèl·let i d’acord amb 

les consultes realitzades al sector, les dades de 

producció estimades durant l’any 2012 a Cata-

lunya es presenten a la Taula 3.

La producció del pèl·let a Catalunya ha variat 

molt poc els darrers anys. La primera dada de la  

qual es disposa és del 2008, amb una produc-

ció de 8.000 tones i per part de tres empreses 

productores. El 2012 la producció va ser a prop 

BIOMASSA (II)

Taula 3: Mercat del pèl·let a Catalunya. Dades estimades per al 2012.

Producció Catalunya 2012 Consum a Catalunya Exportació

9.000 tones 5.000 tones 4.000 tones

Taula 4: Preus del pèl·let. 2012.

Producte Preu Observacions

1 sac de 15 kg 4,5 €/sac IVA inclòs i sense transport

1 palet amb 70 sACC de 15 kg/sac 4,8 €/sac IVA i transport inclosos

A granel, mínim 3 tones 265 €/t IVA i transport inclosos

Grans consumidors, mínim 15 tones 220 €/t IVA i transport inclosos

de 9.000 tones, estant en actiu únicament dues 

empreses. Ara bé, aquesta producció es preveu 

que sigui superior a les 25.000 tones el 2013, ja 

que una de les empreses productores encara 

no estava en ple funcionament durant el 2012.

De les 9.000 tones produïdes a Catalunya, al 

voltant del 50% es destinen a exportació, prin-

cipalment com a pèl·let industrial per al mercat 

italià.

És important incidir en el fet que a Catalunya, en 

el moment de redactar aquest article, no estava 

en funcionament cap planta que consumeixi el 

subproducte de la indústria (serradures i este-

lles), perquè l’única planta que ho consumia, 

Tradema, va tancar a finals del 2012. Aquest 

fet comporta que hi hagi una gran quantitat de 

subproducte de la indústria disponible i de molt 

bona qualitat. Actualment, les dues empreses 

productores de pèl·let utilitzen com a matèria 

Foto 3. Fusta a punt de ser estellada per a alimentar una caldera municipal. Autora: Francesca Famadas.
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S’observa a la taula 1 que el 69% de l’este-
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dos anys -i es preveu que de manera rellevant 

ho serà el 2013- el consum a Catalunya comen-

ça a ser significatiu. 

De les 61.302 t de consum a Catalunya du-

rant el 2012, s’ha estimat que el 22% (13.486 

t) va ser per a consum domèstic i la resta, el 

78% (47.815 t) per a consum industrial en les 

4 plantes que estan funcionant actualment  

(Taula 2). Es preveu que el consum assolirà més 

de 100.000 tones quan totes les plantes estiguin 

en ple rendiment, ja que la de les Borges Blan-

ques es va inaugurar a finals del 2012.

No es disposa de cap registre del nombre de 

calderes que estan funcionant actualment amb 

estella forestal, tot i que ja són significatives les 

instal·lacions municipals que disposen d’una 

caldera d’estella o les granges i indústries 

que ja la tenen en funcionament o en projecte 

d’instal·lació.

Gràfic 1: Evolució del mercat d’estella 2008-2012 (no es disposa de les dades del 2011).
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de 9.000 tones, estant en actiu únicament dues 

empreses. Ara bé, aquesta producció es preveu 

que sigui superior a les 25.000 tones el 2013, ja 

que una de les empreses productores encara 

no estava en ple funcionament durant el 2012.

De les 9.000 tones produïdes a Catalunya, al 

voltant del 50% es destinen a exportació, prin-
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És important incidir en el fet que a Catalunya, en 
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subproducte de la indústria (serradures i este-

lles), perquè l’única planta que ho consumia, 
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fet comporta que hi hagi una gran quantitat de 

subproducte de la indústria disponible i de molt 
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primera per a la seva fabricació el subproducte 

de les serradores i no la fusta provinent direc-

tament del bosc.

Les expectatives del sector són que el consum 

de pèl·let s’incrementi de manera significativa 

atesa la gran quantitat d’estufes i calderes que 

s’estan instal·lant o que estan en projecte. Se-

gons dades del sector, durant el 2012 es van 

instal·lar a raó de 50 estufes de pèl·let al mes.

Cal destacar que una part del pèl·let consumit a 

Catalunya, un 20%, prové de fora, principalment 

de França, Castella i Lleó, Astúries i Galícia.

Respecte als preus del pèl·let, tot i que poden 

ser diferents segons quina sigui la marca co-

mercial, els preus consultats són els reflectits 

a la Taula 4.  

04 Garanties de subministrament 
de la biomassa

Com ja s’ha exposat en els capítols ante-

riors, en els boscos catalans hi ha una gran 

quantitat de biomassa disponible, que ac-

tualment, per les seves característiques, no 

és apte o no es valora comercialment en el 

mercat de primera transformació de la indús-

tria catalana.

Com ja s'ha destacat anteriorment, és impor-

tant el 2012 el 70% de la producció d’estella es 

va exportar (135.000 tones), ja que a Catalunya 

encara no hi ha suficients centres de consum 

per a consumir aquesta producció. I que du-

rant el 2012 unes 25 empreses catalanes van 

comercialitzar biomassa arreu del país, amb 

17 estelladores treballant (entre fixes i mòbils).

Pel que fa al pèl·let i com també ja s’ha comen-

tat en el capítol anterior, el potencial de pro-

ducció supera amb escreix el consum actual 

a Catalunya. 

Foto 4. Caldera de 500 MW instal·lada en una piscina municipal. Autora: Francesca Famadas.

Durant el 2012 unes 25 

empreses catalanes van 

comercialitzar biomassa 

arreu del país, amb 17 

estelladores treballant 

(entre fixes i mòbils).

Francesca Famadas Cabrespina
Enginyera de Forests
Cap d’Àrea de Gestió Forestal 
Centre de la Propietat Forestal 
ffamadas@gencat.cat

En aquest context, el subministrament de bio-

massa a Catalunya està garantit, sempre que 

hi hagi una convergència entre el preu de la 

biomassa i el que pugui pagar el propietari o el 

promotor per fer viable la instal·lació. La situ-

ació òptima per a garantir el subministrament 

es donaria quan un consumidor de biomassa 

disposés de més d’un centre subministrador 

proper a la instal·lació i a uns preus que li fessin 

viable el seu projecte a llarg termini. 

Actualment, si molts dels projectes de biomassa 

no es posen en marxa és perquè principalment 

el promotor de la instal·lació no disposa de les 

garanties de subministrament que considera 

necessàries perquè financerament sigui viable 

la instal·lació; és a dir, disposar de contractes de 

subministrament a llarg termini (10-15 anys) que 

li assegurin una quantitat mínima de biomassa 

a un preu fixat. En els contractes existents es 

pren com a referència el preu del combustible 

fòssil abans utilitzat i el preu establert es revisa 

anualment en funció de l’IPC.

La major part de les instal·lacions que estan 

funcionant a Catalunya són instal·lacions pe-

tites i mitjanes, amb consums propers a les 

2.000 t/any i amb contractes de subministra-

ment anuals o bianuals, ja sigui a través d’em-

preses de serveis energètics o bé directament 

al consumidor. 

05 Autora
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TECNOLOGIES I APLICACIONS  
dE LA BIOMASSA

Foto 1. Instal·lació de biomassa a la Torre d'en Roca. Autor: Agrofresc.

01Tipus de calderes de biomassa

Les calderes de biomassa poden dotar els edifi-

cis de calefacció, o de calefacció i aigua calenta 

corrent (ACC), i la seva fiabilitat és equiparable 

als sistemes habituals de gas o gasoil.

Les instal·lacions de producció de calor amb 

biomassa forestal requereixen una inversió inicial 

més elevada que els sistemes convencionals 

amb el mateix nivell d’automatismes. Per això 

s’utilitzen per a necessitats tèrmiques constants 

i elevades, on l’economia del preu de la biomas-

sa respecte al preu del combustible fòssil permet 

amortitzar més ràpidament la inversió.

L’ús de la biomassa forestal primària per a ca-

lefacció és especialment recomanat en aquells 

habitatges que compleixen alguns dels requisits 

següents:

• Caldera instal·lada amb més de 15 anys  

(de gas natural o gasoil)

• De propera renovació

• De futura construcció

• Amb demanda de climatització alta i  

constant

• Amb espai per la sitja i la descàrrega

Per a la generació d’aigua calenta corrent (ACC) 

i calefacció per a ús domèstic, existeixen al 

mercat una àmplia oferta d’estufes i calderes 

El nombre d’instal·lacions en 

funcionament actualment 

a Catalunya no és encara 

suficient per a la gran 

quantitat de biomassa 

existent en els nostres boscos.

amb la possibilitat de cremar material vegetal 

de diferents orígens. La producció tèrmica es 

pot realitzar mitjançant:
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La major part de les instal·lacions que estan 

funcionant a Catalunya són instal·lacions pe-

tites i mitjanes, amb consums propers a les 

2.000 t/any i amb contractes de subministra-

ment anuals o bianuals, ja sigui a través d’em-

preses de serveis energètics o bé directament 

al consumidor. 

05 Autora
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TECNOLOGIES I APLICACIONS  
dE LA BIOMASSA

Foto 1. Instal·lació de biomassa a la Torre d'en Roca. Autor: Agrofresc.

01Tipus de calderes de biomassa

Les calderes de biomassa poden dotar els edifi-

cis de calefacció, o de calefacció i aigua calenta 

corrent (ACC), i la seva fiabilitat és equiparable 

als sistemes habituals de gas o gasoil.

Les instal·lacions de producció de calor amb 

biomassa forestal requereixen una inversió inicial 

més elevada que els sistemes convencionals 

amb el mateix nivell d’automatismes. Per això 

s’utilitzen per a necessitats tèrmiques constants 

i elevades, on l’economia del preu de la biomas-

sa respecte al preu del combustible fòssil permet 

amortitzar més ràpidament la inversió.

L’ús de la biomassa forestal primària per a ca-

lefacció és especialment recomanat en aquells 

habitatges que compleixen alguns dels requisits 

següents:

• Caldera instal·lada amb més de 15 anys  

(de gas natural o gasoil)

• De propera renovació

• De futura construcció

• Amb demanda de climatització alta i  

constant

• Amb espai per la sitja i la descàrrega

Per a la generació d’aigua calenta corrent (ACC) 

i calefacció per a ús domèstic, existeixen al 

mercat una àmplia oferta d’estufes i calderes 

El nombre d’instal·lacions en 

funcionament actualment 

a Catalunya no és encara 

suficient per a la gran 

quantitat de biomassa 

existent en els nostres boscos.

amb la possibilitat de cremar material vegetal 

de diferents orígens. La producció tèrmica es 

pot realitzar mitjançant:
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• Estufes, normalment de llenya o pèl·lets, 

que escalfen una única sala i normalment 

actuen simultàniament com a elements de-

coratius.

• Calderes de baixa potència per a habi-

tatges unifamiliars o construccions de mida 

reduïda.

• Calderes dissenyades per a un bloc o 

edifici d’habitatges, que actuen com a 

calefacció centralitzada.

• Centrals tèrmiques que escalfen diverses 

instal·lacions o grup d’habitatges (xarxa de 

calor o district heating en anglès).

Les calderes de biomassa es classifiquen en 

funció del tipus de combustible que admeten i 

de la classe de tecnologia que utilitzen:

01.01 En funció del tipus de combustible

• Calderes de llenya: mida petita, molt efici-

ents i baix cost.

• Calderes específiques de pèl·let: mida 

petita (fins a 40 kW), altament eficients i 

baix cost.

• Calderes d’estella: mida mitjana o gran, 

altament eficients i una mica més cares que 

les de pèl·lets.

• Calderes mixtes o policombustibles: mida 

mitjana (potències des de 25 kW fins a 150 

kW) o gran (potències superiors als 200 kW), 

i admeten diferents tipus de combustible 

programant la caldera i a vegades canviant 

el cremador.

01.02 En funció del tipus de tecnologia 

utilitzat

• Calderes convencionals adaptades per a  

biomassa: antigues calderes de carbó 

adaptades per poder utilitzar biomassa o 

calderes de gasoil amb un cremador de 

biomassa. Tot i que són barates, la seva efi-

ciència és reduïda (75% – 85%). Acostumen 

a ser semiautomàtiques, ja que com que no 

estan dissenyades específicament per a bi-

omassa no disposen de sistemes específics 

de manteniment i neteja.

• Calderes estàndard de biomassa: disse-

nyades específicament per a un combustible 

determinat (llenya, pèl·lets, estella... ), asso-

leixen rendiments de fins a un 92%. General-

ment es tracta de calderes automàtiques, ja 

que disposen de sistemes automàtics d’ali-

mentació del combustible, neteja de l’inter-

canviador de calor i extracció de cendres.

• Calderes mixtes: permeten l’ús alternatiu 

de dos combustibles en funció de les neces-

sitats econòmiques o de subministrament 

de cada situació. Necessiten un emma-

gatzematge i un sistema d’alimentació de 

la caldera per a cada combustible, per la 

qual cosa el cost d’inversió és més gran que 

per a altres tecnologies. El seu rendiment és 

alt, pròxim al 92%, i són calderes totalment 

automàtiques.

• Calderes de pèl·lets a condensació: pe-

tites, automàtiques i per a ús exclusiu de 

pèl·lets, aquestes calderes recuperen la calor 

latent de condensació continguda al com-

bustible abaixant progressivament la tem-

peratura dels gasos fins que es condensa el 

vapor d’aigua a l’intercanviador. Mitjançant 

aquesta tecnologia, l’estalvi de pèl·lets és del 

15% respecte a una combustió estàndard, 

de manera que s'aconsegueixen les eficièn-

cies més altes del mercat, amb un rendiment 

de fins al 103% respecte al PCI.

Avui en dia, l’avanç tecnològic ha permès que 

les calderes de biomassa igualin en prestacions 

de comoditat i rendiment les calderes de com-

bustibles fòssils a què estem acostumats. Tot i 

que el cost de les calderes de biomassa és de 

3 a 5 vegades el cost d’una caldera de gas o 

gasoil, el preu de la biomassa és molt menor, 

cosa que fa que l’amortització d’aquestes cal-

deres de biomassa sigui interessant.

Tanmateix, l’ús energètic de la biomassa presen-

ta una sèrie de petits inconvenients en compa-

ració amb l’ús dels combustibles fòssils:

• La biomassa té menys densitat energètica, 

la qual cosa fa que els sistemes d’emmagat-

zematge siguin més grans.

• Els sistemes d’alimentació del combustible 

i l’eliminació de les cendres són més com-

plexos i requereixen uns costos d’operació 

i manteniment més elevats.

• Els canals de distribució de la biomassa no 

s’han desenvolupat tant com els dels com-

bustibles fòssils.

• La biomassa té un contingut elevat d’humi-

tat, i això fa que en determinades aplicacions 

pugui caldre un procés previ d’assecatge.

La instal·lació (caldera, cremador, siste-

mes d’alimentació, sitja, etc.) determina el                                                                                                                         

material que hi pot entrar o no. Per això és 

necessari plantejar-se des del principi el bio-

combustible que es vol emprar i les caracterís-

tiques del lloc que s'ha de calefactar, per tal de 

dissenyar-ne la instal·lació adient.

02 Aspectes d’instal·lacions de  
biomassa forestal (estella)

02.01 Sitja 

Els sistemes d’emmagatzematge del biocom-

bustible són una de les particularitats pròpies 

dels sistemes de biomassa i que no tenen els 

sistemes que funcionen mitjançant combusti-

bles fòssils clàssics. També és la causa habitual 

que les instal·lacions ocupin espais més grans 

i és una de les parts més complicades durant 

l’execució a causa del volum i de la rigidesa 

d’instal·lació.

Hi ha sitges prefabricades i sitges dissenyades 

i construïdes al detall per a una instal·lació en 

concret. Quan construïm una sitja al detall, el di-

mensionament que tingui estarà relacionat amb 

el sistema d’alimentació entre la sitja i la caldera.

Les sitges poden ser bàsicament de quatre ti-

pus, amb les seves particularitats: prefabricades 

tèxtils, prefabricades rígides i d’obra.

Volum i capacitat

El volum de la sitja hauria de permetre una au-

tonomia de 15 dies. Per calcular la capacitat de 

biocombustible i d’energia disponible dins la sitja 

cal fixar les variables següents: 

• Densitat aparent del biocombustible. 

• Poder calorífic inferior del biocombustible. 

• Volum del biocombustible que ocupa dins 

la sitja. 

• Factor de correcció del volum real per a sit-

ges d’obra. No són líquids i la seva ocupació 

a la sitja no és total. 

· Biocombustibles granulats: factor 0,8 

·  Biocombustibles no granulats: factor 

0,6-0,7 

És necessari plantejar-se 

des del principi el 

biocombustible que es vol 

emprar i les característiques 

del lloc que s'ha de 

calefactar, per tal de 

dissenyar-ne la instal·lació 

adient.
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També resulta molt útil tenir en compte el volum 

del mitjà de lliurament, ja que és molt recomana-

ble que la sitja tingui un volum útil d’1,5 vegades 

el volum del camió.

Descàrrega

El subministrament de biocombustibles que no 

tinguin una granulometria homogènia requerei-

xen una logística més complexa, lligada al dis-

seny, les dimensions i l'accessibilitat de la sitja i 

del magatzem. Les descàrregues d’aquests bi-

ocombustibles es fan habitualment per gravetat 

amb un camió bolquet, en sitges que es troben 

soterrades, o bé aprofiten un talús.

En altres casos requereixen solucions més com-

plexes basades en bombes pneumàtiques, cin-

tes acostellades, etc.

Mides de l’obertura 

L’embocadura de la sitja hauria de ser almenys 

de 2,5x1,25m, trobar-se arran de terra i estar 

protegida amb una reixa no menor de 15x15 cm 

per evitar caigudes al seu interior. Preferentment, 

una sola persona podrà manipular la tapa.

Sistema de tancament (tapa lliscant o similar)

El sistema de tancament/obertura més senzill és 

el de tapa lliscant, tot i que no sempre l’espai 

disponible permet instal·lar-lo.

Cal tenir en compte també que la tapa ha d’evi-

tar l’entrada d’aigua de la pluja, parant especial 

atenció amb les condensacions que tindran lloc 

a la part inferior si la tapa es troba a la part 

superior. En aquests casos, no serà sobrer 

preveure una petita inclinació per evitar que les 

gotes d’aigua de condensació es reincorporin 

al biocombustible.

El tancament no ha de ser estanc, per permetre 

la sortida d’aire saturat d’aigua cap enfora. Tan-

mateix, s’ha de tenir en compte que qualsevol 

obertura ha d’estar protegida per tal d’evitar 

l’entrada accidental d’animals i persones que 

després no puguin sortir.

02.02 Tipus de cremadors

02.02.01 D’alimentació per lots

Aquests sistemes s’alimenten de forma manual 

o bé mecànicament, amb rolls de fusta, troncs o 

altres trossos de fusta. Generalment no reque-

reixen més que omplir la cambra de combustió 

o tremuja cada dia, encara que la freqüència 

depèn del perfil de demanda. El biocombustible 

carregat crema en una sola tongada més que 

de forma continuada segons la resposta a una 

demanda variable (com en els exemples ante-

riors). Solen emprar-se ventiladors per garantir 

una combustió completa.

Aquests sistemes ofereixen solucions ajustades 

de preu, on la biomassa es pugui aconseguir a 

baix cost, i on hi hagi mà d’obra per atendre 

alguns aspectes de manteniment.

Habitualment són a escales d’entre 20 a 500 

kW. Atès que tendeixen a tenir sistemes de con-

trol menys sofisticats, requereixen fusta seca 

(20%-25% bh). Són adients especialment per 

a usos de petites indústries i granges.

02.02.02 D’alimentació automàtica

Cremador horitzontal

Aquests cremadors poden ser autònoms o no. 

Les calderes amb cremadors horitzontals són les 

més senzilles. La graella sol ser petita i forma part 

directament del final del sistema d’alimentació. 

Com que són petits, per tal de poder funcionar 

de manera eficient necessiten que el combustible, 

pèl·lets o estella, tinguin un contingut d’humitat 

(base humida) igual o inferior al 30%, i mai per 

sobre del 35%. L’estructura de les calderes que 

munten aquests tipus de cremadors està feta per 

permetre una resposta ràpida a la demanda de 

calor i necessiten que la humitat sigui baixa. La 

granulometria del combustible ha de ser consis-

tent, ja que la zona on té lloc la combustió és peti-

ta i es veu afectada fàcilment per inconsistències. 

Aquests cremadors es poden trobar en calderes 

amb rangs de potencia d’entre 30 i 500 kW.

Cremador per aflorament

En aquests cremadors el biocombustible és 

empès amunt en forma de con invertit, i forma 

una pila on el foc crema pels costats i per la 

superfície. S’hi poden cremar idealment biocom-

bustibles (pèl·let i estella) amb una humitat de 

fins al 30%. Si hi ha material refractari, aleshores 

poden acceptar humitats excepcionalment fins 

al 40%. En el cas de l’estella, aquesta ha de 

tenir una mida de partícula limitada (<50 mm, 

segons Sebastian (2010)). Aquests cremadors 

s’alimenten principalment amb vis sens fi.

Les cendres es formen a tots els costats de 

la zona de combustió, i la seva expulsió està 

basada en el desplaçament causat per l’entrada 

de nou material combustible en el cremador. 

Alguns cremadors tenen parts vibrants per tal 

de facilitar la caiguda de les cendres al fons de 

la caldera. Les cendres s’extreuen normalment 

amb sistemes mecànics (Fotos 1 i 2).

Aquests cremadors són comuns en el rang de 

potències de 25 a 300 kW (fins a 500 kW en el 

cas de pèl·lets). Normalment és convenient cremar 

biocombustibles de qualitat mitjana-alta i estable.

Cremadors de graella mòbil

Les calderes que munten aquesta graella per-

meten més flexibilitat que les anteriors, i de fet 

estan dissenyades per cremar estelles d’entre el 

30% i el 60% d’humitat. Munten més refractari, 

que permet que la temperatura de la cambra de 

combustió sigui més estable, i d'aquesta manera 

el biocombustible s’asseca mentre es troba al co-

mençament de la graella. Aquestes calderes, però, 

tenen resposta més lenta a les demandes de calor.

És molt recomanable que 

la sitja tingui un volum útil 

d’1,5 vegades el volum del 

camió

Foto 2 i 3. Vista superior de dos cremadors d’aflorament, el de la dreta amb problemes de fusió de cendres. Autor: AFIB-CTFC.
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• Estufes, normalment de llenya o pèl·lets, 

que escalfen una única sala i normalment 

actuen simultàniament com a elements de-

coratius.

• Calderes de baixa potència per a habi-

tatges unifamiliars o construccions de mida 

reduïda.

• Calderes dissenyades per a un bloc o 

edifici d’habitatges, que actuen com a 

calefacció centralitzada.

• Centrals tèrmiques que escalfen diverses 

instal·lacions o grup d’habitatges (xarxa de 

calor o district heating en anglès).

Les calderes de biomassa es classifiquen en 

funció del tipus de combustible que admeten i 

de la classe de tecnologia que utilitzen:

01.01 En funció del tipus de combustible

• Calderes de llenya: mida petita, molt efici-

ents i baix cost.

• Calderes específiques de pèl·let: mida 

petita (fins a 40 kW), altament eficients i 

baix cost.

• Calderes d’estella: mida mitjana o gran, 

altament eficients i una mica més cares que 

les de pèl·lets.

• Calderes mixtes o policombustibles: mida 

mitjana (potències des de 25 kW fins a 150 

kW) o gran (potències superiors als 200 kW), 

i admeten diferents tipus de combustible 

programant la caldera i a vegades canviant 

el cremador.

01.02 En funció del tipus de tecnologia 

utilitzat

• Calderes convencionals adaptades per a  

biomassa: antigues calderes de carbó 

adaptades per poder utilitzar biomassa o 

calderes de gasoil amb un cremador de 

biomassa. Tot i que són barates, la seva efi-

ciència és reduïda (75% – 85%). Acostumen 

a ser semiautomàtiques, ja que com que no 

estan dissenyades específicament per a bi-

omassa no disposen de sistemes específics 

de manteniment i neteja.

• Calderes estàndard de biomassa: disse-

nyades específicament per a un combustible 

determinat (llenya, pèl·lets, estella... ), asso-

leixen rendiments de fins a un 92%. General-

ment es tracta de calderes automàtiques, ja 

que disposen de sistemes automàtics d’ali-

mentació del combustible, neteja de l’inter-

canviador de calor i extracció de cendres.

• Calderes mixtes: permeten l’ús alternatiu 

de dos combustibles en funció de les neces-

sitats econòmiques o de subministrament 

de cada situació. Necessiten un emma-

gatzematge i un sistema d’alimentació de 

la caldera per a cada combustible, per la 

qual cosa el cost d’inversió és més gran que 

per a altres tecnologies. El seu rendiment és 

alt, pròxim al 92%, i són calderes totalment 

automàtiques.

• Calderes de pèl·lets a condensació: pe-

tites, automàtiques i per a ús exclusiu de 

pèl·lets, aquestes calderes recuperen la calor 

latent de condensació continguda al com-

bustible abaixant progressivament la tem-

peratura dels gasos fins que es condensa el 

vapor d’aigua a l’intercanviador. Mitjançant 

aquesta tecnologia, l’estalvi de pèl·lets és del 

15% respecte a una combustió estàndard, 

de manera que s'aconsegueixen les eficièn-

cies més altes del mercat, amb un rendiment 

de fins al 103% respecte al PCI.

Avui en dia, l’avanç tecnològic ha permès que 

les calderes de biomassa igualin en prestacions 

de comoditat i rendiment les calderes de com-

bustibles fòssils a què estem acostumats. Tot i 

que el cost de les calderes de biomassa és de 

3 a 5 vegades el cost d’una caldera de gas o 

gasoil, el preu de la biomassa és molt menor, 

cosa que fa que l’amortització d’aquestes cal-

deres de biomassa sigui interessant.

Tanmateix, l’ús energètic de la biomassa presen-

ta una sèrie de petits inconvenients en compa-

ració amb l’ús dels combustibles fòssils:

• La biomassa té menys densitat energètica, 

la qual cosa fa que els sistemes d’emmagat-

zematge siguin més grans.

• Els sistemes d’alimentació del combustible 

i l’eliminació de les cendres són més com-

plexos i requereixen uns costos d’operació 

i manteniment més elevats.

• Els canals de distribució de la biomassa no 

s’han desenvolupat tant com els dels com-

bustibles fòssils.

• La biomassa té un contingut elevat d’humi-

tat, i això fa que en determinades aplicacions 

pugui caldre un procés previ d’assecatge.

La instal·lació (caldera, cremador, siste-

mes d’alimentació, sitja, etc.) determina el                                                                                                                         

material que hi pot entrar o no. Per això és 

necessari plantejar-se des del principi el bio-

combustible que es vol emprar i les caracterís-

tiques del lloc que s'ha de calefactar, per tal de 

dissenyar-ne la instal·lació adient.

02 Aspectes d’instal·lacions de  
biomassa forestal (estella)

02.01 Sitja 

Els sistemes d’emmagatzematge del biocom-

bustible són una de les particularitats pròpies 

dels sistemes de biomassa i que no tenen els 

sistemes que funcionen mitjançant combusti-

bles fòssils clàssics. També és la causa habitual 

que les instal·lacions ocupin espais més grans 

i és una de les parts més complicades durant 

l’execució a causa del volum i de la rigidesa 

d’instal·lació.

Hi ha sitges prefabricades i sitges dissenyades 

i construïdes al detall per a una instal·lació en 

concret. Quan construïm una sitja al detall, el di-

mensionament que tingui estarà relacionat amb 

el sistema d’alimentació entre la sitja i la caldera.

Les sitges poden ser bàsicament de quatre ti-

pus, amb les seves particularitats: prefabricades 

tèxtils, prefabricades rígides i d’obra.

Volum i capacitat

El volum de la sitja hauria de permetre una au-

tonomia de 15 dies. Per calcular la capacitat de 

biocombustible i d’energia disponible dins la sitja 

cal fixar les variables següents: 

• Densitat aparent del biocombustible. 

• Poder calorífic inferior del biocombustible. 

• Volum del biocombustible que ocupa dins 

la sitja. 

• Factor de correcció del volum real per a sit-

ges d’obra. No són líquids i la seva ocupació 

a la sitja no és total. 

· Biocombustibles granulats: factor 0,8 

·  Biocombustibles no granulats: factor 

0,6-0,7 

És necessari plantejar-se 

des del principi el 

biocombustible que es vol 

emprar i les característiques 

del lloc que s'ha de 

calefactar, per tal de 

dissenyar-ne la instal·lació 

adient.
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També resulta molt útil tenir en compte el volum 

del mitjà de lliurament, ja que és molt recomana-

ble que la sitja tingui un volum útil d’1,5 vegades 

el volum del camió.

Descàrrega

El subministrament de biocombustibles que no 

tinguin una granulometria homogènia requerei-

xen una logística més complexa, lligada al dis-

seny, les dimensions i l'accessibilitat de la sitja i 

del magatzem. Les descàrregues d’aquests bi-

ocombustibles es fan habitualment per gravetat 

amb un camió bolquet, en sitges que es troben 

soterrades, o bé aprofiten un talús.

En altres casos requereixen solucions més com-

plexes basades en bombes pneumàtiques, cin-

tes acostellades, etc.

Mides de l’obertura 

L’embocadura de la sitja hauria de ser almenys 

de 2,5x1,25m, trobar-se arran de terra i estar 

protegida amb una reixa no menor de 15x15 cm 

per evitar caigudes al seu interior. Preferentment, 

una sola persona podrà manipular la tapa.

Sistema de tancament (tapa lliscant o similar)

El sistema de tancament/obertura més senzill és 

el de tapa lliscant, tot i que no sempre l’espai 

disponible permet instal·lar-lo.

Cal tenir en compte també que la tapa ha d’evi-

tar l’entrada d’aigua de la pluja, parant especial 

atenció amb les condensacions que tindran lloc 

a la part inferior si la tapa es troba a la part 

superior. En aquests casos, no serà sobrer 

preveure una petita inclinació per evitar que les 

gotes d’aigua de condensació es reincorporin 

al biocombustible.

El tancament no ha de ser estanc, per permetre 

la sortida d’aire saturat d’aigua cap enfora. Tan-

mateix, s’ha de tenir en compte que qualsevol 

obertura ha d’estar protegida per tal d’evitar 

l’entrada accidental d’animals i persones que 

després no puguin sortir.

02.02 Tipus de cremadors

02.02.01 D’alimentació per lots

Aquests sistemes s’alimenten de forma manual 

o bé mecànicament, amb rolls de fusta, troncs o 

altres trossos de fusta. Generalment no reque-

reixen més que omplir la cambra de combustió 

o tremuja cada dia, encara que la freqüència 

depèn del perfil de demanda. El biocombustible 

carregat crema en una sola tongada més que 

de forma continuada segons la resposta a una 

demanda variable (com en els exemples ante-

riors). Solen emprar-se ventiladors per garantir 

una combustió completa.

Aquests sistemes ofereixen solucions ajustades 

de preu, on la biomassa es pugui aconseguir a 

baix cost, i on hi hagi mà d’obra per atendre 

alguns aspectes de manteniment.

Habitualment són a escales d’entre 20 a 500 

kW. Atès que tendeixen a tenir sistemes de con-

trol menys sofisticats, requereixen fusta seca 

(20%-25% bh). Són adients especialment per 

a usos de petites indústries i granges.

02.02.02 D’alimentació automàtica

Cremador horitzontal

Aquests cremadors poden ser autònoms o no. 

Les calderes amb cremadors horitzontals són les 

més senzilles. La graella sol ser petita i forma part 

directament del final del sistema d’alimentació. 

Com que són petits, per tal de poder funcionar 

de manera eficient necessiten que el combustible, 

pèl·lets o estella, tinguin un contingut d’humitat 

(base humida) igual o inferior al 30%, i mai per 

sobre del 35%. L’estructura de les calderes que 

munten aquests tipus de cremadors està feta per 

permetre una resposta ràpida a la demanda de 

calor i necessiten que la humitat sigui baixa. La 

granulometria del combustible ha de ser consis-

tent, ja que la zona on té lloc la combustió és peti-

ta i es veu afectada fàcilment per inconsistències. 

Aquests cremadors es poden trobar en calderes 

amb rangs de potencia d’entre 30 i 500 kW.

Cremador per aflorament

En aquests cremadors el biocombustible és 

empès amunt en forma de con invertit, i forma 

una pila on el foc crema pels costats i per la 

superfície. S’hi poden cremar idealment biocom-

bustibles (pèl·let i estella) amb una humitat de 

fins al 30%. Si hi ha material refractari, aleshores 

poden acceptar humitats excepcionalment fins 

al 40%. En el cas de l’estella, aquesta ha de 

tenir una mida de partícula limitada (<50 mm, 

segons Sebastian (2010)). Aquests cremadors 

s’alimenten principalment amb vis sens fi.

Les cendres es formen a tots els costats de 

la zona de combustió, i la seva expulsió està 

basada en el desplaçament causat per l’entrada 

de nou material combustible en el cremador. 

Alguns cremadors tenen parts vibrants per tal 

de facilitar la caiguda de les cendres al fons de 

la caldera. Les cendres s’extreuen normalment 

amb sistemes mecànics (Fotos 1 i 2).

Aquests cremadors són comuns en el rang de 

potències de 25 a 300 kW (fins a 500 kW en el 

cas de pèl·lets). Normalment és convenient cremar 

biocombustibles de qualitat mitjana-alta i estable.

Cremadors de graella mòbil

Les calderes que munten aquesta graella per-

meten més flexibilitat que les anteriors, i de fet 

estan dissenyades per cremar estelles d’entre el 

30% i el 60% d’humitat. Munten més refractari, 

que permet que la temperatura de la cambra de 

combustió sigui més estable, i d'aquesta manera 

el biocombustible s’asseca mentre es troba al co-

mençament de la graella. Aquestes calderes, però, 

tenen resposta més lenta a les demandes de calor.

És molt recomanable que 

la sitja tingui un volum útil 

d’1,5 vegades el volum del 

camió

Foto 2 i 3. Vista superior de dos cremadors d’aflorament, el de la dreta amb problemes de fusió de cendres. Autor: AFIB-CTFC.

DT63.indd   9 02/12/13   11:19

339



DOSSIERN63

DOSSIERTÈCNIC

10

El moviment de la graella ajuda a evitar proble-

mes d’incrustacions, escorificacions i bloquejos, 

i permet l’ús de combustibles de baixa qualitat 

en termes de contingut de cendres i elements 

alcalins. L’extracció de cendres requereix sis-

temes una mica més complicats i cars. Les 

graelles mòbils són comunes a partir de 100 

kW en amunt.

Reactors de gasificació

La gasificació és un tractament tèrmic de la 

biomassa que, per tot un seguit de reaccions 

d'oxidació i reducció, endotèrmiques i exotèr-

miques i amb poc subministrament d’oxigen, 

produeix un gas combustible compost principal-

ment de metà, hidrogen, monòxid de carboni i 

altres hidrocarburs. És un procés equivalent a la 

carbonització però a temperatura més elevada 

per tal de maximitzar la producció de gas.

L’objectiu de la utilització d’un reactor de gasifica-

ció es justifica en abundància d’un recurs de gra-

nulometria homogènia, que no provoqui problemes 

amb la seva composició química, i on es desitgi 

l'obtenció d’un gas pobre, sigui per a combustió 

directa o en motors de combustió interna o externa 

(motors Stirling) per a la generació d’electricitat. Els 

reactors poden ser fixos o de llit fluïditzat.

02.03 Sistemes d’alimentació

Tot i que hi ha una certa diversitat de sistemes 

de transport dels biocombustibles sòlids particu-

lats des de la sitja al cremador, els més comuns 

amb diferència són el vis sens fi i l’empenyedor 

hidràulic, que es descriuen a continuació.

02.03.01 Vis sens fi

És molt fiable però requereix unes certes limitaci-

ons pel que fa a les dimensions del biocombusti-

ble (foto 4). La granulometria del biocombustible 

sòlid va lligada a la fluïdesa del moviment –o la 

manca d’aquesta– al vis sens fi. La granulometria 

de qualsevol biocombustible d’alta qualitat ha de 

ser consistent, amb una variació mínima. 

Els visos sens fi més grans poden acceptar 

estelles de dimensions de fins a 100 mm (típi-

cament la classe CEN P100) tot i que també es 

recomanen per a una mida màxima de 50 mm. 

Les estelles que siguin anormalment gruixudes 

i llargues per a una mida donada de vis sens fi 

el poden arribar a bloquejar. Per això, algunes 

cases comercials incorporen una ganiveta a 

l’extrem per tallar aquestes partícules.

Els punts de bloqueig més comuns són els 

punts de transferència entre vis sens fi (colzes), i 

això pot succeir habitualment si no se segueixen 

Foto 5.  Alimentació amb pistó hidràulic per a una caldera de 3 MW en una petita central de cogeneració. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 4. Vis sens fi. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 6. Plat giratori amb braços i vis sens fi.  
Autor: AFIB-CTFC.
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les indicacions del fabricant. De totes maneres, 

com més curt sigui un vis sens fi, menys possi-

bilitats hi ha d’embussos.

02.03.02 Pistons hidràulics

Els pistons o empenyedors hidràulics impulsen 

una càrrega de biocombustible cap al crema-

dor (Foto 5). Aquest sistema pot treballar amb 

trossos de fusta relativament grans que poden 

ser trencats, tret d’aquells excessivament grans. 

Generalment disposen de ganivetes per acabar 

de trencar les peces més grans. Per tot això, 

és difícil que aquest sistema s’embussi. Malgrat 

els seus avantatges, aquests sistemes són cars 

i habitualment necessiten situar-se en el mateix 

pla i en línia amb l’entrada de combustible al 

cremador. Aquest sistema típicament alimenta 

cremadors de graella mòbil amb partícules d’un 

màxim de 100 mm.

02.03.03 Plat amb braços articulats o  

ballestes

Aquest és un dels sistemes més fiables d’ex-

tracció del biocombustble de la seva sitja en 

l’escala mitjana i el que més comunament es 

trobarà instal·lat per a calderes d’estella (Foto  

6). Aquest sistema sovint evita el problema de 

l’efecte volta que pot ocasionar treballar amb 

estella amb excés d’elements llargs i humitat. 

Aquest problema es pot donar en sitges amb 

parets inclinades, on es dificulta la caiguda per 

gravetat de l'estella cap al vis sens fi.

02.03.04 Terra mòbil

Els terres mòbils empenyen a poc a poc el bio-

combustible en tota la seva llargada en direcció a 

un vis sens fi o un pistó que alimenta finalment el 

cremador. El moviment s’origina amb pistons hi-

dràulics fixats en formigó. Aquest sistema és ade-

quat per a grans sitges normalment associades 

a calderes de potències superiors als 800 kW.

02.03.05 Altres sistemes de transport

Altres sistemes de transport comprenen l’ali-

mentació pneumàtica, per gravetat amb vàlvula 

rotacional, amb espargidor, amb cintes, amb 

catúfols o amb cadenes. 

02.04 Acumulador d’inèrcia

Les calderes de biomassa regulen la seva po-

tència en funció de la seva pròpia temperatura 

i la necessitat de demanda. Així, si no tenen de-

manda s’aturen, cosa que deriva en una baixa-

da de rendiments a causa del règim estacionari 

d’aturada i engegada. 

Una bona opció, especialment en èpoques de 

l’any on la demanda de calor sigui baixa (per 

exemple, quan només hi ha consum d’ACC), 

o quan la demanda és intermitent i de poca 

durada, és dotar el circuit de calefacció d’un 

dipòsit inercial. D’aquesta manera s’allarguen 

els cicles de treball de la caldera, s’eviten en-

gegades i aturades i es millora significativament 

el rendiment del sistema.

02.05 Sonda lambda i sensor de temperatura

Mesura l’oxigen residual al fum, per ajudar a ajustar 

els paràmetres de la combustió i fer augmentar el 

rendiment. Si hi ha excés d’oxigen, l’equip abaixa 

l’aire secundari o apuja lleugerament la càrrega 

de combustible. Si hi ha dèficit, actua de manera 

contrària. D’aquesta manera es poden corregir 

automàticament petites variacions de les carac-

terístiques del combustible sense perdre rendiment 

i sense necessitat que hi intervingui l’usuari.

02.06 Neteja dels gasos de combustió

El gasos de combustió arrosseguen certes 

quantitats de cendres (anomenades volants) i 

sutge que en la seva gran majoria poden ser 

retinguts amb els següents sistemes de neteja:

• Ciclons

• Filtre electrostàtic

• Filtre de mànigues

02.07 Neteja dels intercanviadors 

El sistema més habitual per a la neteja de bes-

canviadors en calderes grans són els equips 

d’aire comprimit interns que periòdicament bu-

fen tots els conductes. Aquest sistema neteja les 

cendres i evita la formació de dipòsits de brossa, 

però no és tan efectiu amb incrustacions com 

les produïdes pel quitrà.

Un altre sistema de neteja dels bescanviadors 

és mitjançant uns rascadors, també anomenats 

turbuladors, que són elements mòbils, amb for-

ma d’espiral, ubicats a l’interior dels tubs de 

pas de fum. Aquests es mouen provocant el 

desplaçament i la caiguda de cendres i creen 

turbulència, cosa que augmenta el rendiment de 

bescanvi. L’accionament dels turbuladors pot 

ser manual, mitjançant una palanca, en els sis-

temes més senzills, o comandats per un motor 

automatitzat en sistemes més sofisticats.
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Figura 1. Preus de biomasses a Catalunya, hivern-primavera 2013. Autor: AFIB-CTFC, projecte BTCII.
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El moviment de la graella ajuda a evitar proble-

mes d’incrustacions, escorificacions i bloquejos, 

i permet l’ús de combustibles de baixa qualitat 

en termes de contingut de cendres i elements 

alcalins. L’extracció de cendres requereix sis-

temes una mica més complicats i cars. Les 

graelles mòbils són comunes a partir de 100 

kW en amunt.

Reactors de gasificació

La gasificació és un tractament tèrmic de la 

biomassa que, per tot un seguit de reaccions 

d'oxidació i reducció, endotèrmiques i exotèr-

miques i amb poc subministrament d’oxigen, 

produeix un gas combustible compost principal-

ment de metà, hidrogen, monòxid de carboni i 

altres hidrocarburs. És un procés equivalent a la 

carbonització però a temperatura més elevada 

per tal de maximitzar la producció de gas.

L’objectiu de la utilització d’un reactor de gasifica-

ció es justifica en abundància d’un recurs de gra-

nulometria homogènia, que no provoqui problemes 

amb la seva composició química, i on es desitgi 

l'obtenció d’un gas pobre, sigui per a combustió 

directa o en motors de combustió interna o externa 

(motors Stirling) per a la generació d’electricitat. Els 

reactors poden ser fixos o de llit fluïditzat.

02.03 Sistemes d’alimentació

Tot i que hi ha una certa diversitat de sistemes 

de transport dels biocombustibles sòlids particu-

lats des de la sitja al cremador, els més comuns 

amb diferència són el vis sens fi i l’empenyedor 

hidràulic, que es descriuen a continuació.

02.03.01 Vis sens fi

És molt fiable però requereix unes certes limitaci-

ons pel que fa a les dimensions del biocombusti-

ble (foto 4). La granulometria del biocombustible 

sòlid va lligada a la fluïdesa del moviment –o la 

manca d’aquesta– al vis sens fi. La granulometria 

de qualsevol biocombustible d’alta qualitat ha de 

ser consistent, amb una variació mínima. 

Els visos sens fi més grans poden acceptar 

estelles de dimensions de fins a 100 mm (típi-

cament la classe CEN P100) tot i que també es 

recomanen per a una mida màxima de 50 mm. 

Les estelles que siguin anormalment gruixudes 

i llargues per a una mida donada de vis sens fi 

el poden arribar a bloquejar. Per això, algunes 

cases comercials incorporen una ganiveta a 

l’extrem per tallar aquestes partícules.

Els punts de bloqueig més comuns són els 

punts de transferència entre vis sens fi (colzes), i 

això pot succeir habitualment si no se segueixen 

Foto 5.  Alimentació amb pistó hidràulic per a una caldera de 3 MW en una petita central de cogeneració. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 4. Vis sens fi. Autor: AFIB-CTFC.

Foto 6. Plat giratori amb braços i vis sens fi.  
Autor: AFIB-CTFC.
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les indicacions del fabricant. De totes maneres, 

com més curt sigui un vis sens fi, menys possi-

bilitats hi ha d’embussos.

02.03.02 Pistons hidràulics

Els pistons o empenyedors hidràulics impulsen 

una càrrega de biocombustible cap al crema-

dor (Foto 5). Aquest sistema pot treballar amb 

trossos de fusta relativament grans que poden 

ser trencats, tret d’aquells excessivament grans. 

Generalment disposen de ganivetes per acabar 

de trencar les peces més grans. Per tot això, 

és difícil que aquest sistema s’embussi. Malgrat 

els seus avantatges, aquests sistemes són cars 

i habitualment necessiten situar-se en el mateix 

pla i en línia amb l’entrada de combustible al 

cremador. Aquest sistema típicament alimenta 

cremadors de graella mòbil amb partícules d’un 

màxim de 100 mm.

02.03.03 Plat amb braços articulats o  

ballestes

Aquest és un dels sistemes més fiables d’ex-

tracció del biocombustble de la seva sitja en 

l’escala mitjana i el que més comunament es 

trobarà instal·lat per a calderes d’estella (Foto  

6). Aquest sistema sovint evita el problema de 

l’efecte volta que pot ocasionar treballar amb 

estella amb excés d’elements llargs i humitat. 

Aquest problema es pot donar en sitges amb 

parets inclinades, on es dificulta la caiguda per 

gravetat de l'estella cap al vis sens fi.

02.03.04 Terra mòbil

Els terres mòbils empenyen a poc a poc el bio-

combustible en tota la seva llargada en direcció a 

un vis sens fi o un pistó que alimenta finalment el 

cremador. El moviment s’origina amb pistons hi-

dràulics fixats en formigó. Aquest sistema és ade-

quat per a grans sitges normalment associades 

a calderes de potències superiors als 800 kW.

02.03.05 Altres sistemes de transport

Altres sistemes de transport comprenen l’ali-

mentació pneumàtica, per gravetat amb vàlvula 

rotacional, amb espargidor, amb cintes, amb 

catúfols o amb cadenes. 

02.04 Acumulador d’inèrcia

Les calderes de biomassa regulen la seva po-

tència en funció de la seva pròpia temperatura 

i la necessitat de demanda. Així, si no tenen de-

manda s’aturen, cosa que deriva en una baixa-

da de rendiments a causa del règim estacionari 

d’aturada i engegada. 

Una bona opció, especialment en èpoques de 

l’any on la demanda de calor sigui baixa (per 

exemple, quan només hi ha consum d’ACC), 

o quan la demanda és intermitent i de poca 

durada, és dotar el circuit de calefacció d’un 

dipòsit inercial. D’aquesta manera s’allarguen 

els cicles de treball de la caldera, s’eviten en-

gegades i aturades i es millora significativament 

el rendiment del sistema.

02.05 Sonda lambda i sensor de temperatura

Mesura l’oxigen residual al fum, per ajudar a ajustar 

els paràmetres de la combustió i fer augmentar el 

rendiment. Si hi ha excés d’oxigen, l’equip abaixa 

l’aire secundari o apuja lleugerament la càrrega 

de combustible. Si hi ha dèficit, actua de manera 

contrària. D’aquesta manera es poden corregir 

automàticament petites variacions de les carac-

terístiques del combustible sense perdre rendiment 

i sense necessitat que hi intervingui l’usuari.

02.06 Neteja dels gasos de combustió

El gasos de combustió arrosseguen certes 

quantitats de cendres (anomenades volants) i 

sutge que en la seva gran majoria poden ser 

retinguts amb els següents sistemes de neteja:

• Ciclons

• Filtre electrostàtic

• Filtre de mànigues

02.07 Neteja dels intercanviadors 

El sistema més habitual per a la neteja de bes-

canviadors en calderes grans són els equips 

d’aire comprimit interns que periòdicament bu-

fen tots els conductes. Aquest sistema neteja les 

cendres i evita la formació de dipòsits de brossa, 

però no és tan efectiu amb incrustacions com 

les produïdes pel quitrà.

Un altre sistema de neteja dels bescanviadors 

és mitjançant uns rascadors, també anomenats 

turbuladors, que són elements mòbils, amb for-

ma d’espiral, ubicats a l’interior dels tubs de 

pas de fum. Aquests es mouen provocant el 

desplaçament i la caiguda de cendres i creen 

turbulència, cosa que augmenta el rendiment de 

bescanvi. L’accionament dels turbuladors pot 

ser manual, mitjançant una palanca, en els sis-

temes més senzills, o comandats per un motor 

automatitzat en sistemes més sofisticats.
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Figura 1. Preus de biomasses a Catalunya, hivern-primavera 2013. Autor: AFIB-CTFC, projecte BTCII.
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02.08 Retirada de cendres 

L’eliminació de les cendres es pot fer de ma-

nera manual, normalment extraient el calaix de 

cendres o, si l’equip no disposa de cendrer ex-

traïble, mitjançant un aspirador.

Hi ha, però, sistemes automàtics per a recollir 

cendres mitjançant un vis sens fi directament a 

la cambra de combustió, que porta la cendra 

fins a un contenidor exterior.

02.09 Protecció contra retorn de flama

Quan el biocombustible està molt sec, existeix 

risc de retorn de flama des del cremador fins 

a la sitja. Per tal d’evitar aquest retorn moltes 

cases comercials incorporen un dipòsit d’aigua 

amb una termovàlvula en el sistema d’alimentació 

del biocomustible; en sobrepassar una certa tem-

peratura, com ara 85ºC, la termovàlvula s’obre i 

inunda d’aigua el sistema d’alimentació. El retorn 

de flama també es pot evitar amb discontinuïtats 

a diferents alçades, mitjançant tancaments de 

papallona que normalment romanen tancats.

03 Prospecció de la possibilitat 
d’instal·lar-se bioenergia

Les instal·lacions de calefacció amb biomassa 

llenyosa permeten generar calor amb elevada 

eficiència i un gran estalvi econòmic. Aquests 

aspectes estan condicionats per la demanda de 

calor de l’establiment a calefactar (distribució al 

llarg de l’any, distribució al llarg del dia) i altres 

aspectes com el tipus de caldera. A l’hora de 

triar una caldera de biomassa hi ha una sèrie 

d’aspectes que s’han de considerar prèviament.

D’un costat és necessari valorar de forma ge-

neral la instal·lació de biomassa més adient  tal 

i com veiem a la figura següent:

Figura 2. Procés de decisió per a la tria d’un sistema de calefacció amb biocombustibles (adaptat per AFIB-CTFC de Palmer et al., 2011).
1 Qualitat de l’aire (www.gencat.cat).
2 Camions per al transport d’estella (caixa tancada) o per al transport de pèl·let (cubes).
3 Sitja de pèl·let: mínim 7-8 m3 aprox.
4 Amb un mateix volum de sitja, el nombre de viatges de lliurament es redueix.
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BIOMASSA (II)

1. Hi ha espai disponible per a la caldera 
i la sitja? (estimació preliminar)
Un sistema de calefacció amb biomassa té 
uns requeriments d’espai més grans que un 
sistema convencional. En general, és neces-
sari disposar d’espai suficient per a la caldera 
i instal·lacions adjacents, la sitja i l’accés dels 
camions per poder subministrar la biomassa.

2. Hi ha disponibilitat de subministra-
ment de biocombustible?
Cal d’assegurar-se el subministrament a 
mitjà-llarg termini amb una qualitat de la bi-
omassa adient i constant abans del seu esta-
bliment. El subministrament de llenya i estella 
és recomanable a distàncies curtes, mentre 
que el pèl·let (a causa de la seva elevada 
densitat energètica) facilita el seu transport 
a llargues distàncies.

3. És possible l’accés per a un vehicle de 
subministrament?
Convé revisar si els accessos permeten 
l’entrada dels vehicles que hauran de portar 
els elements de la instal·lació, i –sobretot– el 
biocombustible (camions de caixa tancada, 
cubes o similars). Això significa comprovar 
l’amplada, alçada màxima, radi de gir, espai 
per maniobrar en la descàrrega, disposició i 
mides de l’entrada de la sitja d’acord amb 
les possibilitats d’un camió. La descàrrega 
ideal és basculant.

4. Permet l’edifici o procés la conversió 
a biomassa?
Per optimitzar l’ús d’instal·lacions de biomas-
sa ha d’haver-hi una demanda de calor signi-
ficativa, preferentment continuada. Si només 
hi ha demandes puntuals o molt baixes, es 
poden emprar altres fonts d’energia. 

5. Quina és la mida de caldera i dipòsit 
d’inèrcia requerits?
És necessari estimar el consum anual i la 
seva distribució temporal (si és possible, 
mensual i horària) per tal d’escollir la potèn-
cia de caldera més adequada i dimensionar 
el dipòsit d’inèrcia.
Idealment, la caldera de biomassa ha d’estar 
el màxim temps possible treballant prop de 
la màxima potència. Això permet l'optimitza-
ció del sistema, menor manteniment i millor 
amortització.
Els pics de consum o temporades de baix 
consum es recomana cobrir-los amb una cal-

dera addicional menor o bé el sistema original 
de combustible fòssil/electricitat.
Cal evitar el sobredimensionament de la caldera 
o la infravaloració de l’acumulador de calor. Per 
això és important recórrer a un professional. 

6. Quina és la mida de la sitja necessària?
Cal dimensionar la capacitat de la sitja segons 
l’autonomia desitjada i l’espai disponible. Per 
considerar la capacitat útil, es descompta la 
part d’estella que no és accessible al sistema 
d’alimentació automàtic (p. ex., cantonades o 
sota del sistema d’alimentació).

7. Quin és exactament l’espai necessari 
per la caldera i la sitja?
L’espai necessari dependrà de si es manté 
el sistema original de calefacció (com a sis-
tema d’emergència) o es substitueix, com es 
connecten els equips al sistema de calefacció 
(directament o amb intercanviador), la ubicació 
de la sala de calderes i la sitja, la/les calderes 
i ampliacions previstes, espai per desmuntar i 
fer manteniment, filtres i sortida de fums, vasos 
d’expansió.
La sitja ha de ser emplaçada propera a la sala 
de calderes, si és possible amb descàrrega 
basculant. Si és d’estella, cal que estigui ven-
tilada i permeti l’evaporació, però sense entra-
des d’aigua. Per això, la part superior pot ser 
inclinada, de manera que les condensacions 
escolin cap a un costat sense entrar-hi.

8. És una zona d’atmosfera protegida o 
amb restriccions especials d’emissions? 
És possible acomplir els requeriments le-
gals? Quina ha de ser l’alçada de la xeme-
neia?
Caldrà tenir en compte el RITE (Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en edificacions) i 
qualsevol altra restricció legal (p. ex., sorolls).
En cas d’estar en una zona d’atmosfera pro-
tegida, caldrà vetllar perquè s’acompleixin els 
requeriments exigits. 

9. Instal·lació, manteniment i servei tècnic
És interessant disposar de servei tècnic de 
confiança i proper.
Així mateix, és necessari un cert manteniment. 
Quan no s’utilitzen sistemes automàtics de ne-
teja d’intercanviadors, és necessari planificar 
la retirada periòdica de les cendres d’aquests 
elements. A més, s’ha de vigilar el nivell de 
combustible a la sitja d’emmagatzematge i 
planificar-ne la reposició per tal d’evitar la falta 
de subministrament.

TAVERTET Masia, turisme rural i piscina  

(L’Avenc, www.avenc.com/)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 120 kW
Dipòsit d’inèrcia de 2.000 l
Sitja de 27 m3 amb ballesta, 1 càrrega setmanal.  
En construcció una nova sitja de 100 m3 aprox. 
amb pis mòbil.
Engegada: 2019-2010.
• Neteja dels intercanviadors: manual
• Engegada: manual
• Operacions manuals i manteniment: buidada 
periòdica de la sitja, desmuntatge vis sens fi i 
revisió; Revisió del cremador i la caldera; Retirada 
de cendres (barreja amb fems per a adob).

Utilització i demanda de calor:
Calefacció, ACC de l’habitatge principal, casa de 
turisme rural, annexos (total uns 2.000 m2) i piscina 
180 m3 climatitzada.
Funcionament tot l’any.

Biocombustible:
Estella forestal autoproduïda, humitat 25% bh aprox.
Origen: Tavertet (finca pròpia)
Consum: 100 t/any aprox.

Inversió i temps d'amortització:
60.000 euros aproximadament. Molt ràpid a causa 
de l’ajustament de la caldera a les necessitats i 
l’autoproduccció del biocombustible. Estimen que 
inverteixen aprox. 25% del que es gastaria en gas 
natural.

Altres energies: 
Autonomia energètica completa amb biomassa, 
solar (tèrmica i fotovoltaica) i eòlica. 

Observacions:
L’autoproducció d’estella suposa una despesa 
aproximada de 30 €/t, més l’estellat i la gestió de 
biomasses i la instal·lació.
La caldera sempre funciona al màxim, ja que no 
es va sobredimensionar. Això ha estat un fet molt 
positiu. Actualment es planteja ampliar la instal-
lació de biomassa.

Taula 1. Passos per sondejar i avaluar la instal·lació de bioenergia (adaptat per AFIB-CTFC de Palmer et al., 2011).

D’altra banda, cal avaluar de forma seqüencial 

els diferents aspectes que ho condicionen. 

Esquemàticament:

04 Exemples d’instal·lacions 
a Catalunya

01 Introducció
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02.08 Retirada de cendres 

L’eliminació de les cendres es pot fer de ma-

nera manual, normalment extraient el calaix de 

cendres o, si l’equip no disposa de cendrer ex-

traïble, mitjançant un aspirador.

Hi ha, però, sistemes automàtics per a recollir 

cendres mitjançant un vis sens fi directament a 

la cambra de combustió, que porta la cendra 

fins a un contenidor exterior.

02.09 Protecció contra retorn de flama

Quan el biocombustible està molt sec, existeix 

risc de retorn de flama des del cremador fins 

a la sitja. Per tal d’evitar aquest retorn moltes 

cases comercials incorporen un dipòsit d’aigua 

amb una termovàlvula en el sistema d’alimentació 

del biocomustible; en sobrepassar una certa tem-

peratura, com ara 85ºC, la termovàlvula s’obre i 

inunda d’aigua el sistema d’alimentació. El retorn 

de flama també es pot evitar amb discontinuïtats 

a diferents alçades, mitjançant tancaments de 

papallona que normalment romanen tancats.

03 Prospecció de la possibilitat 
d’instal·lar-se bioenergia

Les instal·lacions de calefacció amb biomassa 

llenyosa permeten generar calor amb elevada 

eficiència i un gran estalvi econòmic. Aquests 

aspectes estan condicionats per la demanda de 

calor de l’establiment a calefactar (distribució al 

llarg de l’any, distribució al llarg del dia) i altres 

aspectes com el tipus de caldera. A l’hora de 

triar una caldera de biomassa hi ha una sèrie 

d’aspectes que s’han de considerar prèviament.

D’un costat és necessari valorar de forma ge-

neral la instal·lació de biomassa més adient  tal 

i com veiem a la figura següent:

Figura 2. Procés de decisió per a la tria d’un sistema de calefacció amb biocombustibles (adaptat per AFIB-CTFC de Palmer et al., 2011).
1 Qualitat de l’aire (www.gencat.cat).
2 Camions per al transport d’estella (caixa tancada) o per al transport de pèl·let (cubes).
3 Sitja de pèl·let: mínim 7-8 m3 aprox.
4 Amb un mateix volum de sitja, el nombre de viatges de lliurament es redueix.
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BIOMASSA (II)

1. Hi ha espai disponible per a la caldera 
i la sitja? (estimació preliminar)
Un sistema de calefacció amb biomassa té 
uns requeriments d’espai més grans que un 
sistema convencional. En general, és neces-
sari disposar d’espai suficient per a la caldera 
i instal·lacions adjacents, la sitja i l’accés dels 
camions per poder subministrar la biomassa.

2. Hi ha disponibilitat de subministra-
ment de biocombustible?
Cal d’assegurar-se el subministrament a 
mitjà-llarg termini amb una qualitat de la bi-
omassa adient i constant abans del seu esta-
bliment. El subministrament de llenya i estella 
és recomanable a distàncies curtes, mentre 
que el pèl·let (a causa de la seva elevada 
densitat energètica) facilita el seu transport 
a llargues distàncies.

3. És possible l’accés per a un vehicle de 
subministrament?
Convé revisar si els accessos permeten 
l’entrada dels vehicles que hauran de portar 
els elements de la instal·lació, i –sobretot– el 
biocombustible (camions de caixa tancada, 
cubes o similars). Això significa comprovar 
l’amplada, alçada màxima, radi de gir, espai 
per maniobrar en la descàrrega, disposició i 
mides de l’entrada de la sitja d’acord amb 
les possibilitats d’un camió. La descàrrega 
ideal és basculant.

4. Permet l’edifici o procés la conversió 
a biomassa?
Per optimitzar l’ús d’instal·lacions de biomas-
sa ha d’haver-hi una demanda de calor signi-
ficativa, preferentment continuada. Si només 
hi ha demandes puntuals o molt baixes, es 
poden emprar altres fonts d’energia. 

5. Quina és la mida de caldera i dipòsit 
d’inèrcia requerits?
És necessari estimar el consum anual i la 
seva distribució temporal (si és possible, 
mensual i horària) per tal d’escollir la potèn-
cia de caldera més adequada i dimensionar 
el dipòsit d’inèrcia.
Idealment, la caldera de biomassa ha d’estar 
el màxim temps possible treballant prop de 
la màxima potència. Això permet l'optimitza-
ció del sistema, menor manteniment i millor 
amortització.
Els pics de consum o temporades de baix 
consum es recomana cobrir-los amb una cal-

dera addicional menor o bé el sistema original 
de combustible fòssil/electricitat.
Cal evitar el sobredimensionament de la caldera 
o la infravaloració de l’acumulador de calor. Per 
això és important recórrer a un professional. 

6. Quina és la mida de la sitja necessària?
Cal dimensionar la capacitat de la sitja segons 
l’autonomia desitjada i l’espai disponible. Per 
considerar la capacitat útil, es descompta la 
part d’estella que no és accessible al sistema 
d’alimentació automàtic (p. ex., cantonades o 
sota del sistema d’alimentació).

7. Quin és exactament l’espai necessari 
per la caldera i la sitja?
L’espai necessari dependrà de si es manté 
el sistema original de calefacció (com a sis-
tema d’emergència) o es substitueix, com es 
connecten els equips al sistema de calefacció 
(directament o amb intercanviador), la ubicació 
de la sala de calderes i la sitja, la/les calderes 
i ampliacions previstes, espai per desmuntar i 
fer manteniment, filtres i sortida de fums, vasos 
d’expansió.
La sitja ha de ser emplaçada propera a la sala 
de calderes, si és possible amb descàrrega 
basculant. Si és d’estella, cal que estigui ven-
tilada i permeti l’evaporació, però sense entra-
des d’aigua. Per això, la part superior pot ser 
inclinada, de manera que les condensacions 
escolin cap a un costat sense entrar-hi.

8. És una zona d’atmosfera protegida o 
amb restriccions especials d’emissions? 
És possible acomplir els requeriments le-
gals? Quina ha de ser l’alçada de la xeme-
neia?
Caldrà tenir en compte el RITE (Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en edificacions) i 
qualsevol altra restricció legal (p. ex., sorolls).
En cas d’estar en una zona d’atmosfera pro-
tegida, caldrà vetllar perquè s’acompleixin els 
requeriments exigits. 

9. Instal·lació, manteniment i servei tècnic
És interessant disposar de servei tècnic de 
confiança i proper.
Així mateix, és necessari un cert manteniment. 
Quan no s’utilitzen sistemes automàtics de ne-
teja d’intercanviadors, és necessari planificar 
la retirada periòdica de les cendres d’aquests 
elements. A més, s’ha de vigilar el nivell de 
combustible a la sitja d’emmagatzematge i 
planificar-ne la reposició per tal d’evitar la falta 
de subministrament.

TAVERTET Masia, turisme rural i piscina  

(L’Avenc, www.avenc.com/)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 120 kW
Dipòsit d’inèrcia de 2.000 l
Sitja de 27 m3 amb ballesta, 1 càrrega setmanal.  
En construcció una nova sitja de 100 m3 aprox. 
amb pis mòbil.
Engegada: 2019-2010.
• Neteja dels intercanviadors: manual
• Engegada: manual
• Operacions manuals i manteniment: buidada 
periòdica de la sitja, desmuntatge vis sens fi i 
revisió; Revisió del cremador i la caldera; Retirada 
de cendres (barreja amb fems per a adob).

Utilització i demanda de calor:
Calefacció, ACC de l’habitatge principal, casa de 
turisme rural, annexos (total uns 2.000 m2) i piscina 
180 m3 climatitzada.
Funcionament tot l’any.

Biocombustible:
Estella forestal autoproduïda, humitat 25% bh aprox.
Origen: Tavertet (finca pròpia)
Consum: 100 t/any aprox.

Inversió i temps d'amortització:
60.000 euros aproximadament. Molt ràpid a causa 
de l’ajustament de la caldera a les necessitats i 
l’autoproduccció del biocombustible. Estimen que 
inverteixen aprox. 25% del que es gastaria en gas 
natural.

Altres energies: 
Autonomia energètica completa amb biomassa, 
solar (tèrmica i fotovoltaica) i eòlica. 

Observacions:
L’autoproducció d’estella suposa una despesa 
aproximada de 30 €/t, més l’estellat i la gestió de 
biomasses i la instal·lació.
La caldera sempre funciona al màxim, ja que no 
es va sobredimensionar. Això ha estat un fet molt 
positiu. Actualment es planteja ampliar la instal-
lació de biomassa.

Taula 1. Passos per sondejar i avaluar la instal·lació de bioenergia (adaptat per AFIB-CTFC de Palmer et al., 2011).

D’altra banda, cal avaluar de forma seqüencial 

els diferents aspectes que ho condicionen. 

Esquemàticament:

04 Exemples d’instal·lacions 
a Catalunya

01 Introducció
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VILANOVA DE SAu Granja de porcs,  
hotel i habitatge (Hotel i granja la Riba, 
www.hotellariba.com/)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 400 kW
Dipòsit d’inèrcia
Sitja de 30 m3 (unes 7,5 t). Sistema hidràulic amb 
pis mòbil.
Engegada: setembre 2009
• Neteja d’intercanviadors: manual (amb aire com-
primit es netegen els tubs de l’intercanviador).
• Engegada: manual.
• Automatismes: avisos SMS per a aturades o avaries.
• Manteniment: retirada de cendres manual.

Utilització i demanda de calor:
Granja de deslletament de porcs (3 naus), hotel i 
habitatge particular. Ús tot l’any per a calefacció i 
aigua calenta corrent.
Superfície aprox.: 2.500-3.000 m2 d’hotel i habitat-
ge, més uns 2.000 m2 de naus.

Biocombustible:
Estella forestal (humitat 30-40% bh) autoproduïda, 
de qualitat i sense residus. Arbre sencer d’alzina, 
roure, pi roig i altres.
Consum: 120-130 t/any

Inversió i temps d’amortització:
250.000 € aprox.
Subvenció 30% més incorporació jove ramader.
Amortització 7-8 anys.

Altres energies:
Es conserven les calderes anteriors de gasoil com 
a sistema de suport per fer manteniment i en cas 
d’avaria.
Despesa anterior: uns 35.000 l gasoil/any.

Observacions:
Es planteja la possible ampliació de la xarxa de 
calefacció a edificis propers.

SALLENT Fabricació de làctics, habitatge  
i restaurant (La Torre d’en Roca,   
www.torredenroca.com)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 350 kW
Dipòsit d’inèrcia
Sitja de 40 m3 (contenidors de pis mòbil)
Engegada: març 2011
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
• Engegada: automàtic
• Automatismes: sistema de telegestió GSM via 
mòbil
• Manteniment: semestral; revisió periòdica pel 
fabricant. Cendres aprofitades per a adob de camps 
agrícoles.

Utilització i demanda de calor:
Habitatge, restaurant  i fabricació dels productes 
lactis (bàsicament pasteurització de llet per a iogurt).
Calor per a calefacció, ACC i maduració iogurt, ús 
continuat.
Superfície aproximada: 500 m2 més pasteurització 
de iogurt amb capacitat de 8.000 l/h a 90º.

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 30% (G30).
Origen: Bages-Berguedà.
Consum: 8t/25 dies (aprox. 132 t/any)

Inversió i temps d’amortització:
180.000 €, subvenció 40%
Temps amortització: 8 anys

Altres energies:
Solar per a ACC.

MONTMAjOR Granja de porcs 

Instal·lació:
Caldera d’estella de 200 kW
Dipòsit d’inèrcia de 2.000 l
Sitja de 54 m3 amb ballesta.
Engegada: gener 2012.
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
•  Retirada de cendres centralitzat, buidat cada 20 t
• Engegada: automàtica
• Manteniment cada 90 t

Utilització i demanda de calor:
Calefacció granges i ACC vestíbuls. Una granja 
paridores i una granja deslletament.
Ús continuat. 4.000 m2 aprox.

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 30% bh màx. (G30-G50)
30% màx (G30-G50)
Autoproducció
Consum: 170 t/any

Temps d’amortització:
2-3 anys

Altres energies:
Abans es consumien uns 44.000 l de gasoil/any

SuCS/ALMACELLES Hivernacles 
(Cherry Glamour, www.glamour-edoa.com)

Instal·lació:
10 calderes de pèl·let.
Dipòsits d’inèrcia: 100.000 l
Sitja de 100 t, amb vis sens fi.
Engegada: 2005
•  Sistema de neteja de la caldera: manual
• Engegada: automàtica
•  Automatismes: temporitzador manteniment 

brases

Utilització i demanda de calor:
Calefacció d’hivernacles per a la producció de 
cireres. Ús durant la temporada de producció.
50.000 m2

Biocombustible:
Pèl·lets de fusta (humitta 8-9% bh).
Origen: País Basc
Consum: 1.000 t

Temps d’amortització:
Aprox. 10 anys

Altres energies:
Es disposa de l’anterior instal·lació de gasoil com a 
sistema de suport o emergències.

Dipòsit de biomassa. Autor: AgrofrescAutor: Hotel i granja la Riba. Autor: Marc Font.

Foto 8. Sistema extracció cendres. Autor: AFIB-CTFC.
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SOLSONA Venda de calor a residència 
(Ecotermik, www.ecotermik.net/)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 500 kW
Dipòsit d’inèrcia de 4.000l
Sitja: 75 m3 totals, 65 m3 útils
Engegada: gener 2012
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
• Engegada: automàtic
•  Automatismes: hi ha un nivell a la sitja que avisa 

al subministrador
•  Manteniment: retirada de cendres per part del 

subministrador. Temperatura del circuit variable 
segons la temperatura exterior. Revisió trimestral.

Utilització i demanda de calor:
Residència Pere Màrtir Colomés. Calefacció i ACC.
Ús tot l’any, consum principal a l’hivern.
Aprox. 4.500 m2

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 25% bh.
Origen: Prepirineu.
Consum: 120 t/any

Altres energies:
Instal·lació antiga de gasoil per a reparacions i 
manteniment.

Inversió:
Subvenció del 30%

Observacions:
Es gestiona com a servei energètic: La residència 
compra kWh a l'ESE i no té cap responsabilitat 
sobre el manteniment. L'ESE ven la calor a la 
residència, i s’encarrega del subministrament, man-
teniment, reparacions, etc.

ARGENçOLA Ajuntament

Instal·lació:
Caldera d’estella de 90 kW
Sitja prefabricada de formigó, 20 m3. En època de 
màxima demanda, reposició setmanal.
Engegada: 2009
Retirada de cendres per a aprofitament hortícola

Utilització i demanda de calor:
Calefacció de l’edifici de l’Ajuntament (540 m2)

Biocombustible:
Estella forestal d’Argençola.
Consum: 16-18 t/any

Inversió i temps d’amortització:
105.000 aprox.
Estalvi d’uns 4.000 €/any respecte el gasoil.

BARONIA DE RIALB
Ajuntament

Instal·lació:
Caldera de pèl·let de 45 kW
Sitja de 6 t. Reposició 2-3 cops/any.
Engegada: 2006
Retirada de cendres per a terra de cultiu 
(aprox. 15 kg/mes).

Utilització i demanda de calor:
Calefacció Ajuntament (500 m2)
Biocombustible:
Pèl·let de fusta de la comarca de la Noguera.
Consum: 12-15 t/any
Inversió i temps d’amortització:
27.000€, part subvencionada.
Estalvi d’uns 5.000€/any respecte al gasoil.

Foto 10. Descàrrega pneumàtica d'estella. Autor: AFIB-CTFC

Foto 9. Ecotermik CTFC (Solsona). Autor: AFIB-CTFC.

SOLSONA Xarxa de calor en oficines  
i laboratoris CTFC (Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, www.ctfc.cat)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 350 kW.
Sitja soterrada de 66 m3 útils.
Engegada: 2008
Cendres recollides pel subministrador, aprofitades 
per a jardineria.

Utilització i demanda de calor:
Calefacció d’edifici d’oficines i laboratoris (CTFC) i 
edificis adjacents (Cedricat i Can Mascaró).
3.500 m2 aprox.

Biocombustible:
Estella forestal humitat màx. 35% bh (G50).
Origen: aclarides i tallades de millora del Solsonès.
Consum: 70 t/any.

Inversió i temps d’amortització:
158.000 €, amb subvenció.
Estalvi de més de 17.000€/any respecte al gasoil.

Altres energies:
L’ACC es genera amb energia solar i electricitat.
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VILANOVA DE SAu Granja de porcs,  
hotel i habitatge (Hotel i granja la Riba, 
www.hotellariba.com/)
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Caldera d’estella de 400 kW
Dipòsit d’inèrcia
Sitja de 30 m3 (unes 7,5 t). Sistema hidràulic amb 
pis mòbil.
Engegada: setembre 2009
• Neteja d’intercanviadors: manual (amb aire com-
primit es netegen els tubs de l’intercanviador).
• Engegada: manual.
• Automatismes: avisos SMS per a aturades o avaries.
• Manteniment: retirada de cendres manual.

Utilització i demanda de calor:
Granja de deslletament de porcs (3 naus), hotel i 
habitatge particular. Ús tot l’any per a calefacció i 
aigua calenta corrent.
Superfície aprox.: 2.500-3.000 m2 d’hotel i habitat-
ge, més uns 2.000 m2 de naus.

Biocombustible:
Estella forestal (humitat 30-40% bh) autoproduïda, 
de qualitat i sense residus. Arbre sencer d’alzina, 
roure, pi roig i altres.
Consum: 120-130 t/any

Inversió i temps d’amortització:
250.000 € aprox.
Subvenció 30% més incorporació jove ramader.
Amortització 7-8 anys.

Altres energies:
Es conserven les calderes anteriors de gasoil com 
a sistema de suport per fer manteniment i en cas 
d’avaria.
Despesa anterior: uns 35.000 l gasoil/any.

Observacions:
Es planteja la possible ampliació de la xarxa de 
calefacció a edificis propers.

SALLENT Fabricació de làctics, habitatge  
i restaurant (La Torre d’en Roca,   
www.torredenroca.com)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 350 kW
Dipòsit d’inèrcia
Sitja de 40 m3 (contenidors de pis mòbil)
Engegada: març 2011
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
• Engegada: automàtic
• Automatismes: sistema de telegestió GSM via 
mòbil
• Manteniment: semestral; revisió periòdica pel 
fabricant. Cendres aprofitades per a adob de camps 
agrícoles.

Utilització i demanda de calor:
Habitatge, restaurant  i fabricació dels productes 
lactis (bàsicament pasteurització de llet per a iogurt).
Calor per a calefacció, ACC i maduració iogurt, ús 
continuat.
Superfície aproximada: 500 m2 més pasteurització 
de iogurt amb capacitat de 8.000 l/h a 90º.

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 30% (G30).
Origen: Bages-Berguedà.
Consum: 8t/25 dies (aprox. 132 t/any)

Inversió i temps d’amortització:
180.000 €, subvenció 40%
Temps amortització: 8 anys

Altres energies:
Solar per a ACC.

MONTMAjOR Granja de porcs 

Instal·lació:
Caldera d’estella de 200 kW
Dipòsit d’inèrcia de 2.000 l
Sitja de 54 m3 amb ballesta.
Engegada: gener 2012.
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
•  Retirada de cendres centralitzat, buidat cada 20 t
• Engegada: automàtica
• Manteniment cada 90 t

Utilització i demanda de calor:
Calefacció granges i ACC vestíbuls. Una granja 
paridores i una granja deslletament.
Ús continuat. 4.000 m2 aprox.

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 30% bh màx. (G30-G50)
30% màx (G30-G50)
Autoproducció
Consum: 170 t/any

Temps d’amortització:
2-3 anys

Altres energies:
Abans es consumien uns 44.000 l de gasoil/any

SuCS/ALMACELLES Hivernacles 
(Cherry Glamour, www.glamour-edoa.com)

Instal·lació:
10 calderes de pèl·let.
Dipòsits d’inèrcia: 100.000 l
Sitja de 100 t, amb vis sens fi.
Engegada: 2005
•  Sistema de neteja de la caldera: manual
• Engegada: automàtica
•  Automatismes: temporitzador manteniment 

brases

Utilització i demanda de calor:
Calefacció d’hivernacles per a la producció de 
cireres. Ús durant la temporada de producció.
50.000 m2

Biocombustible:
Pèl·lets de fusta (humitta 8-9% bh).
Origen: País Basc
Consum: 1.000 t

Temps d’amortització:
Aprox. 10 anys

Altres energies:
Es disposa de l’anterior instal·lació de gasoil com a 
sistema de suport o emergències.

Dipòsit de biomassa. Autor: AgrofrescAutor: Hotel i granja la Riba. Autor: Marc Font.

Foto 8. Sistema extracció cendres. Autor: AFIB-CTFC.
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SOLSONA Venda de calor a residència 
(Ecotermik, www.ecotermik.net/)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 500 kW
Dipòsit d’inèrcia de 4.000l
Sitja: 75 m3 totals, 65 m3 útils
Engegada: gener 2012
• Neteja d’intercanviadors: automàtic
• Engegada: automàtic
•  Automatismes: hi ha un nivell a la sitja que avisa 

al subministrador
•  Manteniment: retirada de cendres per part del 

subministrador. Temperatura del circuit variable 
segons la temperatura exterior. Revisió trimestral.

Utilització i demanda de calor:
Residència Pere Màrtir Colomés. Calefacció i ACC.
Ús tot l’any, consum principal a l’hivern.
Aprox. 4.500 m2

Biocombustible:
Estella forestal, humitat 25% bh.
Origen: Prepirineu.
Consum: 120 t/any

Altres energies:
Instal·lació antiga de gasoil per a reparacions i 
manteniment.

Inversió:
Subvenció del 30%

Observacions:
Es gestiona com a servei energètic: La residència 
compra kWh a l'ESE i no té cap responsabilitat 
sobre el manteniment. L'ESE ven la calor a la 
residència, i s’encarrega del subministrament, man-
teniment, reparacions, etc.

ARGENçOLA Ajuntament

Instal·lació:
Caldera d’estella de 90 kW
Sitja prefabricada de formigó, 20 m3. En època de 
màxima demanda, reposició setmanal.
Engegada: 2009
Retirada de cendres per a aprofitament hortícola

Utilització i demanda de calor:
Calefacció de l’edifici de l’Ajuntament (540 m2)

Biocombustible:
Estella forestal d’Argençola.
Consum: 16-18 t/any

Inversió i temps d’amortització:
105.000 aprox.
Estalvi d’uns 4.000 €/any respecte el gasoil.

BARONIA DE RIALB
Ajuntament

Instal·lació:
Caldera de pèl·let de 45 kW
Sitja de 6 t. Reposició 2-3 cops/any.
Engegada: 2006
Retirada de cendres per a terra de cultiu 
(aprox. 15 kg/mes).

Utilització i demanda de calor:
Calefacció Ajuntament (500 m2)
Biocombustible:
Pèl·let de fusta de la comarca de la Noguera.
Consum: 12-15 t/any
Inversió i temps d’amortització:
27.000€, part subvencionada.
Estalvi d’uns 5.000€/any respecte al gasoil.

Foto 10. Descàrrega pneumàtica d'estella. Autor: AFIB-CTFC

Foto 9. Ecotermik CTFC (Solsona). Autor: AFIB-CTFC.

SOLSONA Xarxa de calor en oficines  
i laboratoris CTFC (Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, www.ctfc.cat)

Instal·lació:
Caldera d’estella de 350 kW.
Sitja soterrada de 66 m3 útils.
Engegada: 2008
Cendres recollides pel subministrador, aprofitades 
per a jardineria.

Utilització i demanda de calor:
Calefacció d’edifici d’oficines i laboratoris (CTFC) i 
edificis adjacents (Cedricat i Can Mascaró).
3.500 m2 aprox.

Biocombustible:
Estella forestal humitat màx. 35% bh (G50).
Origen: aclarides i tallades de millora del Solsonès.
Consum: 70 t/any.

Inversió i temps d’amortització:
158.000 €, amb subvenció.
Estalvi de més de 17.000€/any respecte al gasoil.

Altres energies:
L’ACC es genera amb energia solar i electricitat.
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06 Projectes
 
La redacció d'aquest article s'inclou dins del 

marc dels següents projectes:

07 Autors

SORT Oficina de turisme 

Instal·lació:
Caldera d’estella de 240 kW
Sitja 40 m3, reposició 1 cop/mes
Engegada 2010
Cendres aprofitades per a adob

Utilització i demanda de calor:
Calefacció i ACC de l'Oficina de Turisme de Sort, 
CEEI i, en el futur, les oficines del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà.
2.400 m2

Biocombustible:
Estella forestal, humitat màx. 30% bh (G50).
Origen: treballs forestals boscos Pallars Sobirà
Consum: 94 t/any

Inversió i temps d’amortització:
81.000€, subvenció i cofinançament del PUOSC
Estalvi d’uns 24.000 €/any respecte al gasoil.

Caldera de l’Oficina de Turisme de Sort

TERRASSA
Escola d’infantil i primària

Instal·lació:
Caldera d’estella de 250 kW.
Sitja: d’obra de fàbrica sobre llosa de formigó. 
Ballesta de 3,5 m.
Engegada: 2010
Cendres dipositades al reciclatge de fracció  
orgànica.

Utilització i demanda de calor:
ACC i calefacció a l’escola Salvador Vinyals.
3.000 m2

Biocombustible:
Estella forestal humitat màx. 30% bh.
Origen: forests de les demarcacions de Girona i 
Barcelona.
Consum: 46 t/any

Inversió i temps d’amortització:
152.000€, subvenció del FEOSL.
Estalvi d’uns 11.000 €/any respecte al gasoil.

Mireia Codina i Palou
Enginyera Tècnica Forestal
Àrea d'Aprofitaments Fusters i Biomassa
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
mireia.codina@ctfc.es

Ignacio López Vicens
Enginyer de Forests
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
ignacio.lopez@ctfc.cat 

Judit Rodríguez Bayo
Enginyera de Forests 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
judit.rodriguez@ctfc.cat

Isart Gaspà Company
Enginyer de Forests
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
isart.gaspa@ctfc.cat 

Pere Josep Navarro Maroto
Enginyer de Forests
Cap d'Àrea del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya (CTFC)
pere.navarro@ctfc.cat

Foto 11. Cicló de partícules. Autora: Armanda Marques. CTFC.
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01 Cultius energètics llenyosos

El cultiu energètic llenyós, o cultiu forestal en 

torn curt, és la pràctica silvícola en la qual plan-

tacions d’alta densitat d’espècies llenyoses de 

creixement ràpid produeixen biomassa en ter-

renys agrícoles o forestals, mitjançant un siste-

ma de gestió intensiva i amb un torn de tallada 

d’entre 1 i 10 anys.

Els darrers anys, a Europa, els cultius ener-

gètics han esdevingut molt rellevants, ja que 

constitueixen la font de biomassa amb major 

potencial energètic i l’única producció que es 

pot planificar i especialitzar per a la producció 

d’energia en terminis relativament curts. Alhora, 

contribueixen a assegurar l’establiment sosteni-

ble de biomassa i permeten la diversificació de 

la producció agrícola i forestal.

02 Estat actual i mercat potencial

Mentre que la biomassa forestal es destina prin-

cipalment al sector tèrmic, és a dir, la combus-

tió de la biomassa per a la producció d’aigua 

calenta corrent o calor, l’objectiu pel qual es 

busca establir cultius energètics llenyosos de 

curta rotació a mitjana o gran escala són les 

plantes de producció d’energia elèctrica i de 

cogeneració (energia elèctrica i tèrmica).

L’avantatge fonamental dels cultius energètics 

front a la biomassa forestal és la concentració 

espacial de la biomassa, permetent una gestió 

mecanitzada i assegurant el subministrament 

continu a les plantes elèctriques de biomassa, 

les quals requereixen grans quantitats de com-

bustible al llarg de tot l’any. En general, aquests 

cultius són considerats una inversió en segure-

tat de subministrament que pot complementar 

fluctuacions d’altres biomasses.

És per això que els cultius energètics gene-

ralment es plantegen pròxims a les plantes 

de biomassa elèctrica, ja que aquest tipus de 

plantes requereixen un tipus de biomassa de 

CONREuS ENERGèTICS

Foto 1, 2, 3 i 4. Pollancres i màquina recol·lectora de cultius energètics en torn curt. Autor: AFIB-CTFC.
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SORT Oficina de turisme 

Instal·lació:
Caldera d’estella de 240 kW
Sitja 40 m3, reposició 1 cop/mes
Engegada 2010
Cendres aprofitades per a adob

Utilització i demanda de calor:
Calefacció i ACC de l'Oficina de Turisme de Sort, 
CEEI i, en el futur, les oficines del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà.
2.400 m2

Biocombustible:
Estella forestal, humitat màx. 30% bh (G50).
Origen: treballs forestals boscos Pallars Sobirà
Consum: 94 t/any

Inversió i temps d’amortització:
81.000€, subvenció i cofinançament del PUOSC
Estalvi d’uns 24.000 €/any respecte al gasoil.

Caldera de l’Oficina de Turisme de Sort

TERRASSA
Escola d’infantil i primària

Instal·lació:
Caldera d’estella de 250 kW.
Sitja: d’obra de fàbrica sobre llosa de formigó. 
Ballesta de 3,5 m.
Engegada: 2010
Cendres dipositades al reciclatge de fracció  
orgànica.

Utilització i demanda de calor:
ACC i calefacció a l’escola Salvador Vinyals.
3.000 m2

Biocombustible:
Estella forestal humitat màx. 30% bh.
Origen: forests de les demarcacions de Girona i 
Barcelona.
Consum: 46 t/any

Inversió i temps d’amortització:
152.000€, subvenció del FEOSL.
Estalvi d’uns 11.000 €/any respecte al gasoil.
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Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
isart.gaspa@ctfc.cat 

Pere Josep Navarro Maroto
Enginyer de Forests
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Foto 11. Cicló de partícules. Autora: Armanda Marques. CTFC.
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01 Cultius energètics llenyosos

El cultiu energètic llenyós, o cultiu forestal en 

torn curt, és la pràctica silvícola en la qual plan-

tacions d’alta densitat d’espècies llenyoses de 

creixement ràpid produeixen biomassa en ter-

renys agrícoles o forestals, mitjançant un siste-

ma de gestió intensiva i amb un torn de tallada 

d’entre 1 i 10 anys.

Els darrers anys, a Europa, els cultius ener-

gètics han esdevingut molt rellevants, ja que 

constitueixen la font de biomassa amb major 

potencial energètic i l’única producció que es 

pot planificar i especialitzar per a la producció 

d’energia en terminis relativament curts. Alhora, 

contribueixen a assegurar l’establiment sosteni-

ble de biomassa i permeten la diversificació de 

la producció agrícola i forestal.

02 Estat actual i mercat potencial

Mentre que la biomassa forestal es destina prin-

cipalment al sector tèrmic, és a dir, la combus-

tió de la biomassa per a la producció d’aigua 

calenta corrent o calor, l’objectiu pel qual es 

busca establir cultius energètics llenyosos de 

curta rotació a mitjana o gran escala són les 

plantes de producció d’energia elèctrica i de 

cogeneració (energia elèctrica i tèrmica).

L’avantatge fonamental dels cultius energètics 

front a la biomassa forestal és la concentració 

espacial de la biomassa, permetent una gestió 

mecanitzada i assegurant el subministrament 

continu a les plantes elèctriques de biomassa, 

les quals requereixen grans quantitats de com-

bustible al llarg de tot l’any. En general, aquests 

cultius són considerats una inversió en segure-

tat de subministrament que pot complementar 

fluctuacions d’altres biomasses.

És per això que els cultius energètics gene-

ralment es plantegen pròxims a les plantes 

de biomassa elèctrica, ja que aquest tipus de 

plantes requereixen un tipus de biomassa de 

CONREuS ENERGèTICS

Foto 1, 2, 3 i 4. Pollancres i màquina recol·lectora de cultius energètics en torn curt. Autor: AFIB-CTFC.
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molt baix cost, competitiu amb els carburants 

a substituir i amb un alt rendiment per unitat de 

superfície. Alhora, en estar pròxims als centres 

de consum, garanteixen el subministrament i 

disminueixen les pèrdues per transport.

El Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 con-

sidera que la potència instal·lada en centrals de 

règim especial l’any 2015 sigui de 6.215 MW de 

potència, dels quals tan sols 63,7 MW provin-

dran de biomassa llenyosa (forestal i agrícola).

Segons l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi 

de l’Energia (IDAE, 2011), considerant cultius lle-

nyosos dels gèneres Populus, Salix, Eucalyptus i 

Quercus, Catalunya té un potencial per generar 

532.713 t45/any, sense entrar en competència 

amb el mercat alimentari, equivalent a generar 

39 MW només amb cultius energètics.

Actualment, a Catalunya hi ha 4 plantes de 

producció d’energia elèctrica amb biomassa en 

operació que sumen una potència de 15,6 MW 

elèctrics i suposen un consum d’unes 102.700 

tones de biomassa a l’any (restes d’aprofita-

ments forestals, cultius energètics, restes de 

podes, closca d’ametlla, etc.).

Catalunya, a causa de les seves característi-

ques climàtiques i disponibilitat de terres de 

cultiu i aigua té un gran potencial quant a cul-

tius energètics. No obstant això, actualment 

tan sols hi ha unes 150-200 ha de pollancre, 

paulònia i altres espècies repartides principal-

ment entre les províncies de Lleida i Girona. Tot 

i això, no hi ha dades oficials de plantacions 

llenyoses per a bioenergia.

Tanmateix, aquest creixement de la implantació 

de cultius energètics està condicionat a les pri-

mes i els incentius establerts per a la producció 

d’energia elèctrica amb biomassa.

03 Espècies amb potencial de cultiu 
energètic en el clima mediterrani

A Europa, els cultius energètics es basen prin-

cipalment en l’ús d’espècies dels gèneres Salix 

i Populus. També s’utilitzen Eucalyptus sp., Ro-

binia pseudoacacia L., Betula pendula, Alnus 

sp., Acer pseudoplatanus i Fraxinus excelsior. 

Altres espècies com la Paulownia sp., Platanus 

sp. o Ulmus pumilla L., encara estan en estadi 

experimental de moment.

Es tracta d’espècies de creixement molt ràpid, 

que compten a més amb una base genètica 

àmplia, cicles de millora breus, facilitat per a la 

multiplicació vegetativa, capacitat de rebrotar 

després de la tallada, balanços energètics po-

sitius, alta taxa de supervivència de les soques 

a les reiterades i freqüents tallades, bona resis-

tència a les plagues i malalties, bona capacitat 

d’adaptació a diferents condicions del lloc i te-

nir altres usos en paral·lel amb les plantacions 

energètiques.

De forma general, les espècies llenyoses que 

poden ser conreades a Catalunya són el pollan-

cre (Populus sp.), el salze (Salix sp.) i la paulònia 

(Paulownia sp.) en zones de regadiu, i la robínia 

(Robinia pseudoacacia) i el plataner (Platanus x 

hispanica) en zones de secà.

A Catalunya, les espècies més plantades són 

el pollancre i la paulònia en terrenys que dis-

posen de reg. El salze, tot i que és àmplia-

ment cultivat a Europa, a Catalunya no assoleix 

grans produccions, ja que resisteix malament 

la sequera. La robínia i el plataner semblen 

ser espècies prometedores en zones de secà 

segons plantacions d’Itàlia o els Estats Units, 

però a Catalunya encara estan en fase molt 

experimental.

Tradicionalment, el pollancre s’ha utilitzat per 

a l’obtenció de fusta de serra, per a cel·lulosa 

i desenrotllament, però des de fa uns anys 

s’està utilitzant per a l’obtenció de biomassa 

llenyosa amb finalitats energètiques. A Catalu-

nya, hi ha disponibles els clons utilitzats tradi-

cionalment per a desenrotllament: I-MC, Triplo, 

I-214 i Beaupré, que també estan disponibles 

per a biomassa i, alhora, s’estan provant clons 

italians com Adige, Muur i Oudenberg.

Les zones més adequades per a la plantació 

del pollancre són les planes fèrtils, pròximes als 

cursos d’aigua i que s’inunden periòdicament. 

Les plantacions poden fer-se en rotacions cur-

tes i d’alta densitat, o bé en rotacions llargues 

i de baixa densitat. A priori, el model que dóna 

millors resultats a Espanya és el cultiu de torn 

curt (tallada cada 2 anys amb 5 rotacions) i 

amb una densitat de 6.666 peus/ha (foto 6). 

Tanmateix, segons l’objectiu de la plantació, 

pot ser preferible optar per marcs més amplis 

(model americà) i en conseqüència més flexi-

bles a l’hora de triar el torn de tallada.

En funció del clon utilitzat, el torn de tallada i la 

densitat de plantació, entre d’altres, es pot ob-

Foto 5. Paulònia. Autor: AFIB-CTFC.
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tenir una producció pel pollancre per a biomassa 

entre 8 i 20 t/ha·any. Poden haver-hi diferències 

de produccions molt grans entre clons, per la 

qual cosa s’ha d’escollir el material vegetal que 

millor s’adapti a les condicions climàtiques de 

cada zona de cultiu. 

Els costos de la biomassa produïda en aquest 

tipus de plantacions encara no estan ben defi-

nits a Catalunya, ja que no es sap el temps que 

poden mantenir-se amb la mateixa productivi-

tat, la qual cosa influeix en l’amortització de les 

despeses de la plantació inicial, ni tampoc estan 

optimitzats els sistemes de recol·lecció.

L’altra espècie més utilitzada a Catalunya com 

a cultiu energètic és la paulònia, la qual és ori-

ginària de la Xina, on es planta per a la pro-

ducció de fusta. Creix molt bé en zones amb 

temperatures elevades, és resistent a condicions 

moderades de sequera una vegada la planta ja 

està desenvolupada (al cap dels 2 anys), amb 

una alta capacitat de rebrot i ràpid creixement 

després de la tallada, i amb elevada capacitat 

d’absorció de nitrogen.

Les plantacions de paulònia acostumen a fer-se 

en rotacions d’uns 3 o 4 anys i amb una densitat 

de 1.600 peus/ha (foto 7). Encara no es coneix 

el seu potencial productiu per a biomassa a Ca-

talunya, ja que fins al moment s’ha dedicat a la 

producció de fusta. Segons dades de vivers, 

la paulònia per a biomassa pot arribar a assolir 

produccions de fins a 33 t/ha·any.

04 Legislació actual

La Política Agrícola Comuna (PAC), a través 

del Reglament (CE) n. 1782/2003 i el Reial de-

cret 147/2007, estableix ajudes per a la instal-

lació de cultius energètics en terres agrícoles. 

D’aquesta manera, es pot concedir una ajuda 

de 45 euros per hectàrea i any a les superfícies 

sembrades amb cultius energètics que tinguin 

un contracte entre l’agricultor i l’empresa de 

transformació.

El Reial Decret 661/2007, que regula la pro-

ducció d’energia elèctrica en règim especial, va 

comportar un impuls als projectes de producció 

elèctrica amb biomassa, ja que va augmentar la 

retribució d’aquestes instal·lacions. Aquest Reial 

decret estableix unes tarifes tenint en compte 

l’origen i el tipus de biomassa, on la prima per 

a la generació d’energia elèctrica mitjançant bi-

omassa provinent de cultius energètics és supe-

rior a la provinent de biomassa forestal. D’acord 

amb la (àmplia) definició de cultiu energètic que 

estableix aquest decret, diverses regions espa-

nyoles han elaborat normes per regular l’ús de 

l’energia forestal.

A Catalunya, l’Ordre AAM/79/2013 regula el 

règim d’obtenció de la qualificació d’orientació 

energètica dels aprofitaments forestals dedicats 

a l’obtenció de biomassa per produir energia 

elèctrica. Aquesta Ordre pretén promoure 

l’accés als mercats forestals i als incentius a 

la producció d’energia d’origen forestal, a més 

de donar una sortida als productes llenyosos 

d’algunes forests que, d’altra manera, no tindri-

en cabuda en el mercat forestal actual.

Tanmateix, el Reial Decret 661/2007 ha estat 

suspès parcialment pel Reial Decret-Llei 1/2012, 

en part per la crisi econòmica actual, amb la 

qual cosa fomentar l’ús de la biomassa per a 

la producció d’energia es veurà afectat per la 

suspensió dels incentius econòmics a les instal-

lacions de producció energètica elèctrica de 

règim especial.

05 Per saber-ne més

 IDAE, 2011. Evaluación del potencial de energía 

de la biomasa. Estudio Técnico PER 2011-2020. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía.

Reglament (CE) n. 1782/2003 del Consell, de  

29 de setembre de 2003, pel qual s’establei-

xen disposicions comuns aplicables als règims 

d’ajut directe en el marc de la política agrícola 

Foto 7. Plantació de paulònies. Autor: AFIB-CTFC.Foto 6. Plantació de pollancres. Autor: AFIB-CTFC.
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Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
mireia.codina@ctfc.es

Catalunya té un potencial 

per produir només amb cultius 

energètics 532.713 t/any, 

equivalent a generar 39 MW .

comú i s’instauren determinats règims d’ajut als 

agricultors.

Reial Decret 1470/2007, de 2 de novembre, so-

bre aplicació dels pagaments directes a l’agri-

cultura i a la ramaderia. 

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual 

es regula l’activitat de producció d’energia elèc-

trica en règim especial.

Reial Decret-Llei 1/2012, de 27 de gener, pel 

qual es procedeix a la suspensió dels proce-

diments de preassignació de retribució i a la 

supressió dels incentius econòmics per a noves 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 

partir de cogeneració, fonts d’energia renova-

bles i residus.
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molt baix cost, competitiu amb els carburants 

a substituir i amb un alt rendiment per unitat de 

superfície. Alhora, en estar pròxims als centres 

de consum, garanteixen el subministrament i 

disminueixen les pèrdues per transport.

El Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 con-

sidera que la potència instal·lada en centrals de 

règim especial l’any 2015 sigui de 6.215 MW de 

potència, dels quals tan sols 63,7 MW provin-

dran de biomassa llenyosa (forestal i agrícola).

Segons l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi 

de l’Energia (IDAE, 2011), considerant cultius lle-

nyosos dels gèneres Populus, Salix, Eucalyptus i 

Quercus, Catalunya té un potencial per generar 

532.713 t45/any, sense entrar en competència 

amb el mercat alimentari, equivalent a generar 

39 MW només amb cultius energètics.

Actualment, a Catalunya hi ha 4 plantes de 

producció d’energia elèctrica amb biomassa en 

operació que sumen una potència de 15,6 MW 

elèctrics i suposen un consum d’unes 102.700 

tones de biomassa a l’any (restes d’aprofita-

ments forestals, cultius energètics, restes de 

podes, closca d’ametlla, etc.).

Catalunya, a causa de les seves característi-

ques climàtiques i disponibilitat de terres de 

cultiu i aigua té un gran potencial quant a cul-

tius energètics. No obstant això, actualment 

tan sols hi ha unes 150-200 ha de pollancre, 

paulònia i altres espècies repartides principal-

ment entre les províncies de Lleida i Girona. Tot 

i això, no hi ha dades oficials de plantacions 

llenyoses per a bioenergia.

Tanmateix, aquest creixement de la implantació 

de cultius energètics està condicionat a les pri-

mes i els incentius establerts per a la producció 

d’energia elèctrica amb biomassa.

03 Espècies amb potencial de cultiu 
energètic en el clima mediterrani

A Europa, els cultius energètics es basen prin-

cipalment en l’ús d’espècies dels gèneres Salix 

i Populus. També s’utilitzen Eucalyptus sp., Ro-

binia pseudoacacia L., Betula pendula, Alnus 

sp., Acer pseudoplatanus i Fraxinus excelsior. 

Altres espècies com la Paulownia sp., Platanus 

sp. o Ulmus pumilla L., encara estan en estadi 

experimental de moment.

Es tracta d’espècies de creixement molt ràpid, 

que compten a més amb una base genètica 

àmplia, cicles de millora breus, facilitat per a la 

multiplicació vegetativa, capacitat de rebrotar 

després de la tallada, balanços energètics po-

sitius, alta taxa de supervivència de les soques 

a les reiterades i freqüents tallades, bona resis-

tència a les plagues i malalties, bona capacitat 

d’adaptació a diferents condicions del lloc i te-

nir altres usos en paral·lel amb les plantacions 

energètiques.

De forma general, les espècies llenyoses que 

poden ser conreades a Catalunya són el pollan-

cre (Populus sp.), el salze (Salix sp.) i la paulònia 

(Paulownia sp.) en zones de regadiu, i la robínia 

(Robinia pseudoacacia) i el plataner (Platanus x 

hispanica) en zones de secà.

A Catalunya, les espècies més plantades són 

el pollancre i la paulònia en terrenys que dis-

posen de reg. El salze, tot i que és àmplia-

ment cultivat a Europa, a Catalunya no assoleix 

grans produccions, ja que resisteix malament 

la sequera. La robínia i el plataner semblen 

ser espècies prometedores en zones de secà 

segons plantacions d’Itàlia o els Estats Units, 

però a Catalunya encara estan en fase molt 

experimental.

Tradicionalment, el pollancre s’ha utilitzat per 

a l’obtenció de fusta de serra, per a cel·lulosa 

i desenrotllament, però des de fa uns anys 

s’està utilitzant per a l’obtenció de biomassa 

llenyosa amb finalitats energètiques. A Catalu-

nya, hi ha disponibles els clons utilitzats tradi-

cionalment per a desenrotllament: I-MC, Triplo, 

I-214 i Beaupré, que també estan disponibles 

per a biomassa i, alhora, s’estan provant clons 

italians com Adige, Muur i Oudenberg.

Les zones més adequades per a la plantació 

del pollancre són les planes fèrtils, pròximes als 

cursos d’aigua i que s’inunden periòdicament. 

Les plantacions poden fer-se en rotacions cur-

tes i d’alta densitat, o bé en rotacions llargues 

i de baixa densitat. A priori, el model que dóna 

millors resultats a Espanya és el cultiu de torn 

curt (tallada cada 2 anys amb 5 rotacions) i 

amb una densitat de 6.666 peus/ha (foto 6). 

Tanmateix, segons l’objectiu de la plantació, 

pot ser preferible optar per marcs més amplis 

(model americà) i en conseqüència més flexi-

bles a l’hora de triar el torn de tallada.

En funció del clon utilitzat, el torn de tallada i la 

densitat de plantació, entre d’altres, es pot ob-

Foto 5. Paulònia. Autor: AFIB-CTFC.
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tenir una producció pel pollancre per a biomassa 

entre 8 i 20 t/ha·any. Poden haver-hi diferències 

de produccions molt grans entre clons, per la 

qual cosa s’ha d’escollir el material vegetal que 

millor s’adapti a les condicions climàtiques de 

cada zona de cultiu. 

Els costos de la biomassa produïda en aquest 

tipus de plantacions encara no estan ben defi-

nits a Catalunya, ja que no es sap el temps que 

poden mantenir-se amb la mateixa productivi-

tat, la qual cosa influeix en l’amortització de les 

despeses de la plantació inicial, ni tampoc estan 

optimitzats els sistemes de recol·lecció.

L’altra espècie més utilitzada a Catalunya com 

a cultiu energètic és la paulònia, la qual és ori-

ginària de la Xina, on es planta per a la pro-

ducció de fusta. Creix molt bé en zones amb 

temperatures elevades, és resistent a condicions 

moderades de sequera una vegada la planta ja 

està desenvolupada (al cap dels 2 anys), amb 

una alta capacitat de rebrot i ràpid creixement 

després de la tallada, i amb elevada capacitat 

d’absorció de nitrogen.

Les plantacions de paulònia acostumen a fer-se 

en rotacions d’uns 3 o 4 anys i amb una densitat 

de 1.600 peus/ha (foto 7). Encara no es coneix 

el seu potencial productiu per a biomassa a Ca-

talunya, ja que fins al moment s’ha dedicat a la 

producció de fusta. Segons dades de vivers, 

la paulònia per a biomassa pot arribar a assolir 

produccions de fins a 33 t/ha·any.

04 Legislació actual

La Política Agrícola Comuna (PAC), a través 

del Reglament (CE) n. 1782/2003 i el Reial de-

cret 147/2007, estableix ajudes per a la instal-

lació de cultius energètics en terres agrícoles. 

D’aquesta manera, es pot concedir una ajuda 

de 45 euros per hectàrea i any a les superfícies 

sembrades amb cultius energètics que tinguin 

un contracte entre l’agricultor i l’empresa de 

transformació.

El Reial Decret 661/2007, que regula la pro-

ducció d’energia elèctrica en règim especial, va 

comportar un impuls als projectes de producció 

elèctrica amb biomassa, ja que va augmentar la 

retribució d’aquestes instal·lacions. Aquest Reial 

decret estableix unes tarifes tenint en compte 

l’origen i el tipus de biomassa, on la prima per 

a la generació d’energia elèctrica mitjançant bi-

omassa provinent de cultius energètics és supe-

rior a la provinent de biomassa forestal. D’acord 

amb la (àmplia) definició de cultiu energètic que 

estableix aquest decret, diverses regions espa-

nyoles han elaborat normes per regular l’ús de 

l’energia forestal.

A Catalunya, l’Ordre AAM/79/2013 regula el 

règim d’obtenció de la qualificació d’orientació 

energètica dels aprofitaments forestals dedicats 

a l’obtenció de biomassa per produir energia 

elèctrica. Aquesta Ordre pretén promoure 

l’accés als mercats forestals i als incentius a 

la producció d’energia d’origen forestal, a més 

de donar una sortida als productes llenyosos 

d’algunes forests que, d’altra manera, no tindri-

en cabuda en el mercat forestal actual.

Tanmateix, el Reial Decret 661/2007 ha estat 

suspès parcialment pel Reial Decret-Llei 1/2012, 

en part per la crisi econòmica actual, amb la 

qual cosa fomentar l’ús de la biomassa per a 

la producció d’energia es veurà afectat per la 

suspensió dels incentius econòmics a les instal-

lacions de producció energètica elèctrica de 

règim especial.

05 Per saber-ne més

 IDAE, 2011. Evaluación del potencial de energía 

de la biomasa. Estudio Técnico PER 2011-2020. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía.

Reglament (CE) n. 1782/2003 del Consell, de  

29 de setembre de 2003, pel qual s’establei-

xen disposicions comuns aplicables als règims 

d’ajut directe en el marc de la política agrícola 

Foto 7. Plantació de paulònies. Autor: AFIB-CTFC.Foto 6. Plantació de pollancres. Autor: AFIB-CTFC.

Mireia Codina i Palou
Enginyera Tècnica Forestal
Àrea d'Aprofitaments Fusters i Biomassa
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
mireia.codina@ctfc.es

Catalunya té un potencial 

per produir només amb cultius 

energètics 532.713 t/any, 

equivalent a generar 39 MW .

comú i s’instauren determinats règims d’ajut als 

agricultors.

Reial Decret 1470/2007, de 2 de novembre, so-

bre aplicació dels pagaments directes a l’agri-

cultura i a la ramaderia. 

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual 

es regula l’activitat de producció d’energia elèc-

trica en règim especial.

Reial Decret-Llei 1/2012, de 27 de gener, pel 

qual es procedeix a la suspensió dels proce-

diments de preassignació de retribució i a la 

supressió dels incentius econòmics per a noves 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 

partir de cogeneració, fonts d’energia renova-

bles i residus.

06 Projectes
 
La redacció d'aquest article s'inclou dins del 

marc dels següents projectes:

07 Autors

Isart Gaspà Company
Enginyer de Forests
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
isart.gaspa@ctfc.cat 

Ignacio López Vicens
Enginyer de Forests
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
ignacio.lopez@ctfc.cat 
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En Jordi Jané va començar amb 18 anys a treballar 
al negoci familiar, Fustes Jané, on ha acumulat ex-
periència i coneixements relacionats amb el sector 
forestal i la gestió d’empreses. Arran de la crisi, ha 
hagut d’innovar i aprendre altres pràctiques pro-
ductives i comercials per diversificar les activitats i 
els productes de l'empresa. 

Les seves empreses són un exemple de diver-
sificació. Quins serveis ofereixen?
Oferim serveis i productes relacionats amb l’explo-
tació forestal, la fusta serrada i la biomassa. 
Fustes Jané és una empresa familiar, fundada el 
1923. Primerament es serrava fusta per fer radis 
de carros; als anys seixanta es va especialitzar en 
fusta per a la construcció i als anys noranta, per a 
l’embalatge; fa uns 35 anys vam començar a fer 
estella forestal, per a la indústria en general, per 
exemple per fer taules o paper. Els darrers anys 
hem diversificat la nostra activitat obrint-nos pas en 
el mercat de la biomassa, com a subministradors 
de combustible, instal·ladors de calderes i empresa 
de serveis energètics.

Per què i com van decidir entrar al món  
de la biomassa i les empreses de serveis 
energètics?
Aquest, com altres canvis, fou impulsat pel mer-
cat. El 2008, a causa de la crisi, hi va haver un 
fort descens tant de la demanda com dels preus 
de la fusta serrada. Calia fer un canvi, fer altres 
coses per poder continuar... Feia anys que havia 
vist com funcionava a l’estranger el tema de la 
biomassa i vam decidir treure profit també dels 
subproductes de la fusta serrada, que represen-
ten el 50% del volum de la matèria que produïm 
nosaltres. 
Vam començar muntant una caldera d’estella com 
a prova pilot per fer proves amb diferents geome-
tries, percentatges d’humitat i comptadors de ca-
lories; així vam millorar el combustible. 
També vam desenvolupar una solució per al clàssic 

problema de la manca d’espai per a la instal·lació 
de calderes de biomassa: la màquina és més gran 
i també es necessita espai per emmagatzemar un 
combustible que ocupa molt més que els altres. 
Nosaltres vam desenvolupar un mòdul tèrmic on 
compactem la caldera, la sitja, etc. de manera que 
no és necessari fer obres i els costos es redueixen 
sensiblement. A més és molt pràctic per al client 
perquè també oferim tots els serveis associats: ali-
mentació, funcionament, manteniment, etc. 

Quina mena de clients tenen?
Ens dirigim a un mercat català, de proximitat. Vam 
començar per Solsona i rodalia però ara ja ens mo-
vem per tot Catalunya. Encara no ens hem llançat 
a anar més lluny, tot i que els mòduls són fàcils de 
transportar perquè són compactes i en sis o set 
hores queden instal·lats.
De moment hem fet instal·lacions allà on hi havia 
una altra caldera que es decideix substituir per 
qüestions de rendibilitat. A partir d’aquí, hi ha de 
tot i ens adaptem a cada perfil. Cada cas té les 
seves necessitats, no és el mateix un particular, una 
casa de pagès, un hotel o una escola.

“En el sector agrari es donen tres factors 
clau que faciliten el consum de biomassa: 
necessitats energètiques, espais per fer-hi 
instal·lacions i combustible de proximitat a 
bon preu. A més, la bioenergia pot diversificar 
l’economia rural”
  
Quins edificis són els més adequats per a 
instal·lar-hi una caldera de biomassa?
Hi ha dos tipus de biomassa: el pèl·let i l’estella 
forestal. El pèl·let es pot col·locar a tot arreu, es 
pot instal·lar una estufa en un pis de 40 metres 
quadrats, es pot instal·lar una caldera al garatge 
d’una caseta unifamiliar o en una gran instal·lació. 
L’estella necessita més espai, tant pel volum del 
combustible com de la màquina.  Les residències 
d’avis, els hotels, les empreses agropecuàries o 
les instal·lacions que disposin d’espai són ideals. 
El preu de l’estella és molt més econòmic que el 
del pèl·let però la instal·lació és més cara, per això 
és recomanable quan es fan consums energètics 
elevats. Com més gran sigui el consum, abans 
s’amortitzarà la inversió.

Quina pot ser la utilitat de la bioenergia i les em-
preses de serveis energètics per al sector agrari?
En el sector agrari es donen tres factors clau que 
faciliten el consum de biomassa: necessitats ener-
gètiques, espais per fer-hi instal·lacions i combusti-
ble de proximitat a bon preu. A més, la bioenergia 
pot diversificar l’economia rural. Per això crec que 
són uns possibles usuaris privilegiats per al consum 
de biomassa.

Per altra banda, tot i que el sector primari pot gaudir 
dels avantatges de les empreses de serveis ener-
gètics com els altres, és al terciari on se'n treu 
més profit. Al camp, el cost del subministrament 
del combustible i part del manteniment es poden 
assumir amb recursos i personal propi. Tenir accés 
a la fusta o coneixements sobre el seu emmagatze-
matge i transport és menys habitual en empreses 
o instal·lacions de tipus urbà, i per tant és més 
còmode i segur disposar d’uns serveis professi-
onals externs.

Quin benefici tenen els usuaris que contracten 
una empresa de serveis energètics?
El benefici principal és l’econòmic perquè no han de 
posar tots els diners de la inversió inicial. La tranquil-
litat i la comoditat són altres beneficis perquè una 
empresa de serveis com la nostra s’encarrega de 
fer tot el necessari perquè tingui  subministrament: 
manteniment, comprovació de nivells, control del 
combustible, gestió de les cendres, transport... El 
client no s’ha de preocupar de res.  

“El que podria ser perjudicial és fer gestió 
forestal directament per aconseguir biomassa; 
el producte seria molt més car i el propietari 
forestal no guanyaria mercat sinó que 
substituiria els clients de fusta pels clients 
de biomassa”

Quins seran els reptes futurs en el mercat de 
la biomassa?
La crisi ha frenat el ritme de la seva expansió per-
què una instal·lació de biomassa és quatre o cinc 
vegades superior a una d’un altre tipus i potser es 
fan menys crèdits i els ajuts han baixat. Malgrat tot, 
continua endavant, entre d’altres coses, per la pu-
jada dels preus del gasoil. Si els primers projectes 
que vam fer ja eren rendibles quan el gasoil anava 
a 0,8 cèntims el litre, ara ho són més. 
Els preus del pèl·let i l’estella són estables i molt 
econòmics comparats amb altres combustibles. 
Això és així perquè són l’aprofitament de les restes 
de la producció industrial de la fusta. El que podria 
ser perjudicial és fer gestió forestal directament per 
aconseguir biomassa; el producte seria molt més 
car i el propietari forestal no guanyaria mercat sinó 
que substituiria els clients de fusta pels clients de 
biomassa. Així no hi sortiria guanyant ningú. Hem 
d’aprendre a gestionar el bosc perquè sigui una 
font de riquesa tant per extreure’n fusta com bio-
massa i alhora, gestionant-lo, no tindria l’aspecte 
d’abandonament que ara presenten molts boscos. 
Així, com a font energètica de proximitat i rendible, 
amb un bon plantejament dels ajuts necessaris, 
confio que la biomassa continuï implantant-se a 
Catalunya fins a arribar als nivells d’altres països 
del nord d’Europa.

 “LES EMPRESES DE SERVEIS ENERGèTICS APORTEN BENEFICI 
ECONòMIC, COMODITAT I TRANQuIL·LITAT”

Les noves necessitats econòmiques, 

energètiques i mediambientals fan de 

la biomassa forestal un recurs cada 

cop més valorat i utilitzat per les 

empreses, els particulars i les admi-

nistracions. En aquesta entrevista en 

parlem amb un innovador del sector, 

Jordi Jané.

Jordi Jané Viñals
Director-gerent de Fustes Jané, S.L.
Solsona (Solsonès)
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En Jordi Jané va començar amb 18 anys a treballar 
al negoci familiar, Fustes Jané, on ha acumulat ex-
periència i coneixements relacionats amb el sector 
forestal i la gestió d’empreses. Arran de la crisi, ha 
hagut d’innovar i aprendre altres pràctiques pro-
ductives i comercials per diversificar les activitats i 
els productes de l'empresa. 

Les seves empreses són un exemple de diver-
sificació. Quins serveis ofereixen?
Oferim serveis i productes relacionats amb l’explo-
tació forestal, la fusta serrada i la biomassa. 
Fustes Jané és una empresa familiar, fundada el 
1923. Primerament es serrava fusta per fer radis 
de carros; als anys seixanta es va especialitzar en 
fusta per a la construcció i als anys noranta, per a 
l’embalatge; fa uns 35 anys vam començar a fer 
estella forestal, per a la indústria en general, per 
exemple per fer taules o paper. Els darrers anys 
hem diversificat la nostra activitat obrint-nos pas en 
el mercat de la biomassa, com a subministradors 
de combustible, instal·ladors de calderes i empresa 
de serveis energètics.

Per què i com van decidir entrar al món  
de la biomassa i les empreses de serveis 
energètics?
Aquest, com altres canvis, fou impulsat pel mer-
cat. El 2008, a causa de la crisi, hi va haver un 
fort descens tant de la demanda com dels preus 
de la fusta serrada. Calia fer un canvi, fer altres 
coses per poder continuar... Feia anys que havia 
vist com funcionava a l’estranger el tema de la 
biomassa i vam decidir treure profit també dels 
subproductes de la fusta serrada, que represen-
ten el 50% del volum de la matèria que produïm 
nosaltres. 
Vam començar muntant una caldera d’estella com 
a prova pilot per fer proves amb diferents geome-
tries, percentatges d’humitat i comptadors de ca-
lories; així vam millorar el combustible. 
També vam desenvolupar una solució per al clàssic 

problema de la manca d’espai per a la instal·lació 
de calderes de biomassa: la màquina és més gran 
i també es necessita espai per emmagatzemar un 
combustible que ocupa molt més que els altres. 
Nosaltres vam desenvolupar un mòdul tèrmic on 
compactem la caldera, la sitja, etc. de manera que 
no és necessari fer obres i els costos es redueixen 
sensiblement. A més és molt pràctic per al client 
perquè també oferim tots els serveis associats: ali-
mentació, funcionament, manteniment, etc. 

Quina mena de clients tenen?
Ens dirigim a un mercat català, de proximitat. Vam 
començar per Solsona i rodalia però ara ja ens mo-
vem per tot Catalunya. Encara no ens hem llançat 
a anar més lluny, tot i que els mòduls són fàcils de 
transportar perquè són compactes i en sis o set 
hores queden instal·lats.
De moment hem fet instal·lacions allà on hi havia 
una altra caldera que es decideix substituir per 
qüestions de rendibilitat. A partir d’aquí, hi ha de 
tot i ens adaptem a cada perfil. Cada cas té les 
seves necessitats, no és el mateix un particular, una 
casa de pagès, un hotel o una escola.

“En el sector agrari es donen tres factors 
clau que faciliten el consum de biomassa: 
necessitats energètiques, espais per fer-hi 
instal·lacions i combustible de proximitat a 
bon preu. A més, la bioenergia pot diversificar 
l’economia rural”
  
Quins edificis són els més adequats per a 
instal·lar-hi una caldera de biomassa?
Hi ha dos tipus de biomassa: el pèl·let i l’estella 
forestal. El pèl·let es pot col·locar a tot arreu, es 
pot instal·lar una estufa en un pis de 40 metres 
quadrats, es pot instal·lar una caldera al garatge 
d’una caseta unifamiliar o en una gran instal·lació. 
L’estella necessita més espai, tant pel volum del 
combustible com de la màquina.  Les residències 
d’avis, els hotels, les empreses agropecuàries o 
les instal·lacions que disposin d’espai són ideals. 
El preu de l’estella és molt més econòmic que el 
del pèl·let però la instal·lació és més cara, per això 
és recomanable quan es fan consums energètics 
elevats. Com més gran sigui el consum, abans 
s’amortitzarà la inversió.

Quina pot ser la utilitat de la bioenergia i les em-
preses de serveis energètics per al sector agrari?
En el sector agrari es donen tres factors clau que 
faciliten el consum de biomassa: necessitats ener-
gètiques, espais per fer-hi instal·lacions i combusti-
ble de proximitat a bon preu. A més, la bioenergia 
pot diversificar l’economia rural. Per això crec que 
són uns possibles usuaris privilegiats per al consum 
de biomassa.

Per altra banda, tot i que el sector primari pot gaudir 
dels avantatges de les empreses de serveis ener-
gètics com els altres, és al terciari on se'n treu 
més profit. Al camp, el cost del subministrament 
del combustible i part del manteniment es poden 
assumir amb recursos i personal propi. Tenir accés 
a la fusta o coneixements sobre el seu emmagatze-
matge i transport és menys habitual en empreses 
o instal·lacions de tipus urbà, i per tant és més 
còmode i segur disposar d’uns serveis professi-
onals externs.

Quin benefici tenen els usuaris que contracten 
una empresa de serveis energètics?
El benefici principal és l’econòmic perquè no han de 
posar tots els diners de la inversió inicial. La tranquil-
litat i la comoditat són altres beneficis perquè una 
empresa de serveis com la nostra s’encarrega de 
fer tot el necessari perquè tingui  subministrament: 
manteniment, comprovació de nivells, control del 
combustible, gestió de les cendres, transport... El 
client no s’ha de preocupar de res.  

“El que podria ser perjudicial és fer gestió 
forestal directament per aconseguir biomassa; 
el producte seria molt més car i el propietari 
forestal no guanyaria mercat sinó que 
substituiria els clients de fusta pels clients 
de biomassa”

Quins seran els reptes futurs en el mercat de 
la biomassa?
La crisi ha frenat el ritme de la seva expansió per-
què una instal·lació de biomassa és quatre o cinc 
vegades superior a una d’un altre tipus i potser es 
fan menys crèdits i els ajuts han baixat. Malgrat tot, 
continua endavant, entre d’altres coses, per la pu-
jada dels preus del gasoil. Si els primers projectes 
que vam fer ja eren rendibles quan el gasoil anava 
a 0,8 cèntims el litre, ara ho són més. 
Els preus del pèl·let i l’estella són estables i molt 
econòmics comparats amb altres combustibles. 
Això és així perquè són l’aprofitament de les restes 
de la producció industrial de la fusta. El que podria 
ser perjudicial és fer gestió forestal directament per 
aconseguir biomassa; el producte seria molt més 
car i el propietari forestal no guanyaria mercat sinó 
que substituiria els clients de fusta pels clients de 
biomassa. Així no hi sortiria guanyant ningú. Hem 
d’aprendre a gestionar el bosc perquè sigui una 
font de riquesa tant per extreure’n fusta com bio-
massa i alhora, gestionant-lo, no tindria l’aspecte 
d’abandonament que ara presenten molts boscos. 
Així, com a font energètica de proximitat i rendible, 
amb un bon plantejament dels ajuts necessaris, 
confio que la biomassa continuï implantant-se a 
Catalunya fins a arribar als nivells d’altres països 
del nord d’Europa.

 “LES EMPRESES DE SERVEIS ENERGèTICS APORTEN BENEFICI 
ECONòMIC, COMODITAT I TRANQuIL·LITAT”

Les noves necessitats econòmiques, 

energètiques i mediambientals fan de 

la biomassa forestal un recurs cada 

cop més valorat i utilitzat per les 

empreses, els particulars i les admi-

nistracions. En aquesta entrevista en 

parlem amb un innovador del sector, 

Jordi Jané.

Jordi Jané Viñals
Director-gerent de Fustes Jané, S.L.
Solsona (Solsonès)
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El sector de la fruita, i molt especialment el del 

préssec i la nectarina, ha demostrat una gran 

capacitat de  ser competitiu i innovador. Fruit 

d’aquest esperit, s’han assolit uns alts nivells 

de qualitat que s’han traduït en increments 

importants en les exportacions, tant als mer-

cats tradicionals com en la conquesta de nous 

i competitius mercats exteriors. Tots aquestes 

fites assolides només ens han de servir per ser 

conscients que, per mantenir i millorar la nostra 

posició en els mercats, ens cal continuar treba-

llant amb un plantejament de millora contínua 

de la nostra activitat.

La conscienciació d’una bona part de la societat 

sobre la seguretat dels aliments i la protecció 

del medi ambient comporta  la necessitat de 

fer cada cop un ús més sostenible dels fitosa-

nitaris, recollit amb el desplegament normatiu  

sobre Límits Màxims de Residus (LMR) de la 

Comissió Europea (Reglament 396/2005 i Di-

rectiva 128/2009).  Aquest fet  està comportant 

un nivell d’exigència més alt en el control de la 

presència de residus fitosanitaris per part dels 

clients internacionals i, al mateix temps, una 

reducció dels mitjans de lluita a disposició dels 

fructicultors. 

Per poder afrontar aquests reptes, va néixer el 

programa Fruit.Net, impulsat pel Departament, 

per l’IRTA i per Afrucat, i que és una forma con-

junta de treballar entre el sector, l’administració 

i els centres d’investigació. La finalitat del pro-

grama és millorar el control de les plagues, les 

malalties i les fisiopaties al llarg de la cadena 

de producció de poma, pera, préssec i cítrics, 

mitjançant el desenvolupament de noves estra-

tègies més respectuoses amb el medi ambient i 

amb la salut del consumidor. 

Ara fa més d’un any que es va presentar el 

Dossier Tècnic titulat Guia tècnica Fruit.Net 

per a la producció de poma i, en aquesta 

mateixa línia tinc l’oportunitat de presentar 

aquest nou Dossier Tècnic dedicat en aques-

ta ocasió a la producció de préssec. Aquest 

nou dossier és el resultat de la continuació en 

els treballs fruit d’aquesta col·laboració públic 

i privada que permet transferir els resultats 

del programa Fruit.Net.

El present Dossier Tècnic Guia tècnica Fruit.Net

per a la producció de préssec està destinat 

principalment als productors i té com a finalitat 

posar a l’abast dels productors l’estratègia 

Fruit.Net per al control de les plagues i malalties 

al llarg dels períodes que van des de la parada 

hivernal fins a la collita, passant per la floració i 

l’enduriment del pinyol.

Espero que aquest Dossier Tècnic us sigui d’uti-

litat i de guia en la producció de préssec per 

al consumidor més exigent i conforme al marc 

normatiu actual. 

Els resultats que ens aporta el projecte 

Fruit.Net són una mostra que ens reforça en l’es-

tratègia del DAAM per l’aposta per la innovació, 

la recerca, la formació i la transferència com a 

element clau per impulsar el desenvolupament 

del sector de la fruita, en què el recent inaugurat 

Fruitcenter en serà una peça clau.
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El control de plagues, malalties i fisiopaties en 

fruiters és cada cop més complex, en part a 

causa de la constant aparició de nous agents 

nocius, però sobretot per l’existència d’una 

forta pressió en tota la seva cadena de pro-

ducció, tant a camp com a postcollita, quant 

als productes fitosanitaris que es poden apli-

car als conreus, en un àmbit legislatiu cada 

cop més restrictiu i amb les diverses normes 

de qualitat que les cadenes de distribució es-

tan imposant i que inclouen restriccions, en 

molts casos, més exigents de les que esta-

bleix la pròpia legislació fitosanitària europea.

En aquest marc, la Unió Europea (UE) ha re-

gulat extensament la utilització dels productes 

de protecció dels conreus i la presència de 

residus a les fruites. Entre la legislació exis-

tent cal destacar la Directiva Europea  91/414/

EEC, que ha reduït dràsticament el nombre de 

matèries actives autoritzades. Altres norma-

tives regulen els Límits Màxims de Residus 

(LMR) en tota la UE (Reglament 396/2005). 

Finalment, cal tenir present també que serà 

necessari adaptar-nos abans de finals de l’any 

2013 a la Directiva 128/2009, que té com a 

objecte establir un marc per aconseguir un ús 

sostenible dels fitosanitaris mitjançant una re-

ducció dels riscs o dels efectes del seu ús per 

a la salut humana i el medi ambient, així com 

el foment de la gestió integrada i de tècniques 

alternatives no químiques als fitosanitaris. Tot 

això, unit al fet que les cadenes de distribu-

ció també imposen les seves pròpies normes 

de qualitat que inclouen restriccions en l’ús 

de certes matèries actives i en la presència 

de residus, en molts casos per sota dels que 

estableix la legislació, complica la gestió de la 

protecció de la fruita per part dels productors. 

Aquestes restriccions a la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris en la legislació comunitària 

i en la distribució ja han desencadenat i refor-

çat el desenvolupament de sistemes de pro-

ducció més sostenibles, com ara la producció 

integrada. Aquesta, proposa que s’utilitzin al 

màxim els recursos i els mecanismes de pro-

ducció naturals i asseguren a llarg termini una 

agricultura sostenible, introduint mètodes biolò-

gics i químics de control, i altres tècniques que 

compatibilitzen les exigències de la societat, 

la protecció del medi ambient i la productivitat 

agrícola, així com les operacions realitzades per 

a la manipulació, l’envasat, la transformació i 
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Foto 1. Nectarina Honey Royale COV. Autor: Miquel Peris.
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El sector de la fruita, i molt especialment el del 

préssec i la nectarina, ha demostrat una gran 

capacitat de  ser competitiu i innovador. Fruit 

d’aquest esperit, s’han assolit uns alts nivells 

de qualitat que s’han traduït en increments 

importants en les exportacions, tant als mer-

cats tradicionals com en la conquesta de nous 

i competitius mercats exteriors. Tots aquestes 

fites assolides només ens han de servir per ser 

conscients que, per mantenir i millorar la nostra 

posició en els mercats, ens cal continuar treba-

llant amb un plantejament de millora contínua 

de la nostra activitat.

La conscienciació d’una bona part de la societat 

sobre la seguretat dels aliments i la protecció 

del medi ambient comporta  la necessitat de 

fer cada cop un ús més sostenible dels fitosa-

nitaris, recollit amb el desplegament normatiu  

sobre Límits Màxims de Residus (LMR) de la 

Comissió Europea (Reglament 396/2005 i Di-

rectiva 128/2009).  Aquest fet  està comportant 

un nivell d’exigència més alt en el control de la 

presència de residus fitosanitaris per part dels 

clients internacionals i, al mateix temps, una 
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fructicultors. 
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programa Fruit.Net, impulsat pel Departament, 

per l’IRTA i per Afrucat, i que és una forma con-

junta de treballar entre el sector, l’administració 

i els centres d’investigació. La finalitat del pro-

grama és millorar el control de les plagues, les 

malalties i les fisiopaties al llarg de la cadena 

de producció de poma, pera, préssec i cítrics, 

mitjançant el desenvolupament de noves estra-

tègies més respectuoses amb el medi ambient i 

amb la salut del consumidor. 

Ara fa més d’un any que es va presentar el 

Dossier Tècnic titulat Guia tècnica Fruit.Net 

per a la producció de poma i, en aquesta 

mateixa línia tinc l’oportunitat de presentar 

aquest nou Dossier Tècnic dedicat en aques-

ta ocasió a la producció de préssec. Aquest 

nou dossier és el resultat de la continuació en 

els treballs fruit d’aquesta col·laboració públic 

i privada que permet transferir els resultats 

del programa Fruit.Net.

El present Dossier Tècnic Guia tècnica Fruit.Net

per a la producció de préssec està destinat 

principalment als productors i té com a finalitat 

posar a l’abast dels productors l’estratègia 

Fruit.Net per al control de les plagues i malalties 

al llarg dels períodes que van des de la parada 

hivernal fins a la collita, passant per la floració i 

l’enduriment del pinyol.

Espero que aquest Dossier Tècnic us sigui d’uti-

litat i de guia en la producció de préssec per 

al consumidor més exigent i conforme al marc 

normatiu actual. 

Els resultats que ens aporta el projecte 

Fruit.Net són una mostra que ens reforça en l’es-

tratègia del DAAM per l’aposta per la innovació, 

la recerca, la formació i la transferència com a 

element clau per impulsar el desenvolupament 

del sector de la fruita, en què el recent inaugurat 

Fruitcenter en serà una peça clau.
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tan imposant i que inclouen restriccions, en 

molts casos, més exigents de les que esta-

bleix la pròpia legislació fitosanitària europea.

En aquest marc, la Unió Europea (UE) ha re-

gulat extensament la utilització dels productes 

de protecció dels conreus i la presència de 

residus a les fruites. Entre la legislació exis-

tent cal destacar la Directiva Europea  91/414/

EEC, que ha reduït dràsticament el nombre de 

matèries actives autoritzades. Altres norma-

tives regulen els Límits Màxims de Residus 

(LMR) en tota la UE (Reglament 396/2005). 

Finalment, cal tenir present també que serà 

necessari adaptar-nos abans de finals de l’any 

2013 a la Directiva 128/2009, que té com a 

objecte establir un marc per aconseguir un ús 

sostenible dels fitosanitaris mitjançant una re-

ducció dels riscs o dels efectes del seu ús per 

a la salut humana i el medi ambient, així com 

el foment de la gestió integrada i de tècniques 

alternatives no químiques als fitosanitaris. Tot 

això, unit al fet que les cadenes de distribu-

ció també imposen les seves pròpies normes 

de qualitat que inclouen restriccions en l’ús 

de certes matèries actives i en la presència 

de residus, en molts casos per sota dels que 

estableix la legislació, complica la gestió de la 

protecció de la fruita per part dels productors. 

Aquestes restriccions a la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris en la legislació comunitària 

i en la distribució ja han desencadenat i refor-

çat el desenvolupament de sistemes de pro-

ducció més sostenibles, com ara la producció 

integrada. Aquesta, proposa que s’utilitzin al 

màxim els recursos i els mecanismes de pro-

ducció naturals i asseguren a llarg termini una 

agricultura sostenible, introduint mètodes biolò-

gics i químics de control, i altres tècniques que 

compatibilitzen les exigències de la societat, 

la protecció del medi ambient i la productivitat 

agrícola, així com les operacions realitzades per 

a la manipulació, l’envasat, la transformació i 
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l’etiquetatge dels productes vegetals acollits al 

sistema. A Catalunya, ja fa anys que es realit-

zen molts esforços en aquest  sentit,  des  del  

Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pes-

ca,  Alimentació  i Medi Natural (DAAM), l’Ins-

titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA), les Agrupacions de Defensa Vegetal 

(ADV), les universitats, el sector productiu i 

les empreses auxiliars treballem per garantir 

una producció que respecti el medi ambient 

i la salut humana. No obstant això, per tal 

de donar més força a aquestes tècniques i/o 

estratègies de control ja desenvolupades, és 

necessari tenir un coneixement global de totes 

les existents, per així integrar-les al llarg de tot 

el cicle fenològic del cultiu.

En aquest sentit, el DAAM, l’IRTA i Afrucat 

han posat en marxa Fruit.Net, un Programa 

pioner per la seva clara aposta a integrar tots 

els esforços, tant públics com privats, en la 

protecció vegetal dels fruiters del nostre país, 

Catalunya. Fruit.Net preveu tres pilars bàsics 

d’actuació: un pla de recerca per trobar alter-

natives a les dificultats en el control de certes 

plagues i malalties; la validació en finques co-

mercials de les estratègies proposades per 

al control de plagues, malalties i fisiopaties i, 

finalment, la transferència dels resultats a tot 

el sector productor.

En el marc del Programa Fruit.Net es disse-

nyen estratègies de control d’aplicació al llarg 

de tot el cicle fenològic del cultiu, incloent-hi 

la postcollita, mitjançant la integració d’ei-

nes de control que ja s’apliquen, altres que 

existeixen però necessiten la seva validació i 

les que s’aniran desenvolupant al llarg de les 

accions de recerca. Per tant, tots els estudis 

que aportin noves estratègies s’avaluaran per 

a continuar en la seva investigació, o quan 

l’avanç científic ho permeti, integrar-les a 

l’estratègia Fruit.Net per a la seva posterior 

validació comercial, abans de transferir-la a tot 

el sector productor. Es tracta que el productor 

tingui al seu abast sistemes i estratègies a 

curt i mig termini  que  optimitzin  el  procés  

de  producció  de  la  fruita  i  la  seva  poste-

rior conservació. Així, les estratègies que es 

desenvolupin amb l’execució del Programa 

Fruit.Net permetran als productors tenir a la 

seva disposició eines per complir la normativa 

vigent, tenir alternatives per a la reducció de 

productes fitosanitaris autoritzats i facilitar la 

venda de la seva producció als mercats més 

exigents, per tal d’incrementar la seva compe-

titivitat i la viabilitat de les seves explotacions.

El Programa Fruit.Net està format per una 

estructura de funcionament basada en un 

comitè de direcció i un comitè tècnic per a 

cadascun dels cultius (poma, pera, préssec i 

cítrics) i la participació de tècnics i investiga-

dors del DAAM, l’IRTA, les ADV, les universi-

tats i del sector productiu. A finals del 2010 

es va constituir el comitè tècnic de préssec, 

que va centrar la seva activitat a Lleida, i que 

compta amb la participació de les empreses 

fructícoles següents: Cooperativa de Soses, 

Espax, Fruites Caberol, Fruits de Ponent, Grup 

Actel, Grup Català, La Bordeta Fruits, SCCL 

del Camp Sant Gaietà  d’Aitona  i Viyefruit. 

L’any 2012, Trecoop Fruites també es va in-

corporar al comitè tècnic i la Bordeta Fruits va 

passar al comitè de fruita de llavor. 

A través d’aquest comitè s’han coordinat i 

realitzat tant les accions de validació comer-

cial de l’estratègia Fruit.Net, com la realització 

de les propostes de recerca. Amb l’estratègia 

Fruit.Net, dissenyada i validada durant les cam-

panyes 2011 i 2012, s’han obtingut resultats 

altament satisfactoris, ja que s’ha observat un 

nivell de control de les malalties i plagues que 

afecten el préssec i la nectarina comparable 

amb el sistema de control convencional; no 

obstant això, amb l’estratègia Fruit.Net s’ha 

aconseguit optimitzar la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris i reduir la presència de 

residus a la fruita.

Un pilar bàsic del Programa Fruit.Net és la 

difusió continuada dels resultats obtinguts 

durant la seva execució, per tal que les es-

tratègies plantejades puguin ser utilitzades 

pel major nombre possible de productors. El 

present dossier tècnic forma part del pla de 

transferència del Programa Fruit.Net i recull 

fonamentalment els resultats obtinguts en l’es-

tratègia Fruit.Net dels anys 2011 i 2012, així 

com tota l’experiència prèvia dels membres 

del comitè tècnic, que porten anys treballant 

en aquest camp.
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Foto 2. Préssec Rosalia. Autor: Ignasi Iglesias.

A Catalunya, el

Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca,

Alimentació i Medi Natural

(DAAM), l’Institut de

Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries (IRTA),

les Agrupacions de

Defensa Vegetal (ADVs),

universitats, el sector

productiu i les empreses

auxiliars, fa anys que

realitzen molts esforços per

garantir una producció que

respecti el medi ambient i la

salut humana.
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01 introducció 

L’objectiu  principal  del  programa  Fruit.Net  

és  l’optimització  de  l’ús  dels  productes  

fitosanitaris. Incorporant-hi totes les estratè-

gies disponibles al mercat i, si s’escau, gene-

rar-ne de noves, per tal d’obtenir una fruita de 

qualitat amb el mínim possible de danys i de 

residus al moment que arribi al consumidor.

Per assolir aquests objectius, s’han de conèi-

xer les malalties i les plagues principals de la 

zona de producció en qüestió, la fenologia del 

cultiu i l’entorn de la finca, així com totes les 

tècniques de control químiques i alternatives 

de què es disposa. Per altra banda, és im-

portant fer un seguiment mitjançant mostrejos 

de les finques per part de personal expert per 

optimitzar al màxim l’aplicació de les diferents 

tècniques de control que siguin necessàries per 

assolir un bon resultat. Aquests mostrejos són 

importants en els períodes que les plagues o 

malalties tenen la seva màxima activitat i des-

prés d’un tractament o d’aplicar un mètode 

de lluita alternatiu per determinar-ne l’eficàcia.

Tots els resultats exposats en aquesta guia 

s’han obtingut a les condicions del cultiu 

de Lleida, però la majoria dels resultats són 

extrapolables a altres zones productores de 

Catalunya. Indicar que sota la denominació de 

préssec, en aquesta guia, s’inclou també la 

nectarina, el préssec pla i la nectarina plana.

Es considera malaltia o plaga clau aquelles 

que són les principals responsables de les 

reduccions de la qualitat de la fruita, essent 

la malaltia clau per al préssec a la zona de 

Lleida Monilinia spp. i pel que fa a les plagues 

clau serien anàrsia, grafolita i mosca de la frui-

ta, així com els trips en el cas concret de la 

nectarina. A part d’aquestes, en l’estratègia 

definida en aquesta guia també es tenen en 

consideració altres plagues i malalties que 

poden afectar el cultiu.
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Guia Tècnica Fruit.net 
per a la prOducció de préssec

Foto 3. Préssec pla ASF 07. Autor: Ignasi Iglesias.
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finalment, la transferència dels resultats a tot 

el sector productor.

En el marc del Programa Fruit.Net es disse-

nyen estratègies de control d’aplicació al llarg 

de tot el cicle fenològic del cultiu, incloent-hi 

la postcollita, mitjançant la integració d’ei-

nes de control que ja s’apliquen, altres que 

existeixen però necessiten la seva validació i 

les que s’aniran desenvolupant al llarg de les 

accions de recerca. Per tant, tots els estudis 

que aportin noves estratègies s’avaluaran per 

a continuar en la seva investigació, o quan 

l’avanç científic ho permeti, integrar-les a 

l’estratègia Fruit.Net per a la seva posterior 

validació comercial, abans de transferir-la a tot 

el sector productor. Es tracta que el productor 

tingui al seu abast sistemes i estratègies a 

curt i mig termini  que  optimitzin  el  procés  

de  producció  de  la  fruita  i  la  seva  poste-

rior conservació. Així, les estratègies que es 

desenvolupin amb l’execució del Programa 

Fruit.Net permetran als productors tenir a la 

seva disposició eines per complir la normativa 

vigent, tenir alternatives per a la reducció de 

productes fitosanitaris autoritzats i facilitar la 

venda de la seva producció als mercats més 

exigents, per tal d’incrementar la seva compe-

titivitat i la viabilitat de les seves explotacions.

El Programa Fruit.Net està format per una 

estructura de funcionament basada en un 

comitè de direcció i un comitè tècnic per a 

cadascun dels cultius (poma, pera, préssec i 

cítrics) i la participació de tècnics i investiga-

dors del DAAM, l’IRTA, les ADV, les universi-

tats i del sector productiu. A finals del 2010 

es va constituir el comitè tècnic de préssec, 

que va centrar la seva activitat a Lleida, i que 

compta amb la participació de les empreses 

fructícoles següents: Cooperativa de Soses, 

Espax, Fruites Caberol, Fruits de Ponent, Grup 

Actel, Grup Català, La Bordeta Fruits, SCCL 

del Camp Sant Gaietà  d’Aitona  i Viyefruit. 

L’any 2012, Trecoop Fruites també es va in-

corporar al comitè tècnic i la Bordeta Fruits va 

passar al comitè de fruita de llavor. 

A través d’aquest comitè s’han coordinat i 

realitzat tant les accions de validació comer-

cial de l’estratègia Fruit.Net, com la realització 

de les propostes de recerca. Amb l’estratègia 

Fruit.Net, dissenyada i validada durant les cam-

panyes 2011 i 2012, s’han obtingut resultats 

altament satisfactoris, ja que s’ha observat un 

nivell de control de les malalties i plagues que 

afecten el préssec i la nectarina comparable 

amb el sistema de control convencional; no 

obstant això, amb l’estratègia Fruit.Net s’ha 

aconseguit optimitzar la utilització dels pro-

ductes fitosanitaris i reduir la presència de 

residus a la fruita.

Un pilar bàsic del Programa Fruit.Net és la 

difusió continuada dels resultats obtinguts 

durant la seva execució, per tal que les es-

tratègies plantejades puguin ser utilitzades 

pel major nombre possible de productors. El 

present dossier tècnic forma part del pla de 

transferència del Programa Fruit.Net i recull 

fonamentalment els resultats obtinguts en l’es-

tratègia Fruit.Net dels anys 2011 i 2012, així 

com tota l’experiència prèvia dels membres 

del comitè tècnic, que porten anys treballant 

en aquest camp.
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Foto 2. Préssec Rosalia. Autor: Ignasi Iglesias.

A Catalunya, el

Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca,

Alimentació i Medi Natural

(DAAM), l’Institut de

Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries (IRTA),

les Agrupacions de

Defensa Vegetal (ADVs),

universitats, el sector

productiu i les empreses

auxiliars, fa anys que

realitzen molts esforços per

garantir una producció que

respecti el medi ambient i la

salut humana.
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01 introducció 

L’objectiu  principal  del  programa  Fruit.Net  

és  l’optimització  de  l’ús  dels  productes  

fitosanitaris. Incorporant-hi totes les estratè-

gies disponibles al mercat i, si s’escau, gene-

rar-ne de noves, per tal d’obtenir una fruita de 

qualitat amb el mínim possible de danys i de 

residus al moment que arribi al consumidor.

Per assolir aquests objectius, s’han de conèi-

xer les malalties i les plagues principals de la 

zona de producció en qüestió, la fenologia del 

cultiu i l’entorn de la finca, així com totes les 

tècniques de control químiques i alternatives 

de què es disposa. Per altra banda, és im-

portant fer un seguiment mitjançant mostrejos 

de les finques per part de personal expert per 

optimitzar al màxim l’aplicació de les diferents 

tècniques de control que siguin necessàries per 

assolir un bon resultat. Aquests mostrejos són 

importants en els períodes que les plagues o 

malalties tenen la seva màxima activitat i des-

prés d’un tractament o d’aplicar un mètode 

de lluita alternatiu per determinar-ne l’eficàcia.

Tots els resultats exposats en aquesta guia 

s’han obtingut a les condicions del cultiu 

de Lleida, però la majoria dels resultats són 

extrapolables a altres zones productores de 

Catalunya. Indicar que sota la denominació de 

préssec, en aquesta guia, s’inclou també la 

nectarina, el préssec pla i la nectarina plana.

Es considera malaltia o plaga clau aquelles 

que són les principals responsables de les 

reduccions de la qualitat de la fruita, essent 

la malaltia clau per al préssec a la zona de 

Lleida Monilinia spp. i pel que fa a les plagues 

clau serien anàrsia, grafolita i mosca de la frui-

ta, així com els trips en el cas concret de la 

nectarina. A part d’aquestes, en l’estratègia 

definida en aquesta guia també es tenen en 

consideració altres plagues i malalties que 

poden afectar el cultiu.
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Guia Tècnica Fruit.net 
per a la prOducció de préssec

Foto 3. Préssec pla ASF 07. Autor: Ignasi Iglesias.
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Taula 2. Estratègia Fruit. Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec al període que va des de floració fins a  l’enduriment del pinyol.

 Malaltia / plaga Estratègia
aspEctEs i
condicions

productEs
rEcoManats

obsErvacions

poll de san José Tractament químic Segons antecedents de 
la finca

Oli parafínic o
piriproxifèn + oli

Piriproxifèn en anys alterns 
si no hi ha antecedents

pugó Tractament preventiu Prefloral Flonicamida -

arrufat i cribat Tractaments preventius 
des de prefloració

Preferentment fungicides 
de contacte Coure + TMTD -

anàrsia / grafolita No es fa cap 
tractament específic - - -

Monilinia spp. No es fa cap 
tractament específic - -

Retirada d’inòcul primari que queda al camp 
procedent de la campanya anterior, bàsicament 

mòmies i esporga

Taula 1. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec en el període que va des de parada hivernal fins a floració.

 Malaltia / plaga Estratègia
aspEctEs i
condicions

productEs
rEcoManats

obsErvacions

anàrsia i grafolita

Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici de vol

Tractament químic de reforç 
en cas de:

-Superar el llindar de tolerància
(15 captures /setmana i trampa  

de grafolita o anàrsia 
o la suma  de les dues)
-Observació de danys

Clorpirifòs

Seguir les indicacions dels models 
predictius en base als graus- 
dia donades per les estacions 
d’avisos. En cas necessari, cal 
reforçar la confusió sexual amb 

tractament químic

pugó Tractament químic Presècia en brots Flonicamida
Pimetrozina -

Àcars
Presència Fitoseids

En cas de poblacions altes 
i absència de fitoseids

Abamectina
Fenazaquin -

oïdi Tractament químic
Tractaments preventius iniciats 
a caiguda de pètals i continuats 

durant el període de risc

Sofre
Antioïdi sistèmic (ciproconazol,  

miclobutanil, tebuconazol, 
bupirimat, penconazol)

Utilitzar el sofre quan sigui 
possible més un antioïdi sistèmic

S’ha de tenir present
la sensibilitat varietal i els 

antecedents de la parcel·la
Reservar ciproconazol 

i tebuconazol per al final 
del període de risc d’oïdi

Monilinia spp.
en flor i branca No es faran tractaments específics 

per al control d’aquesta malaltia - -

Pràctiques culturals: retirada 
de les flors afectades en casos 

molt greus de presència 
de malaltia

Alguns productes antioïdi tenen 
efecte contra aquesta malaltia

Confusió sexual

Control químic

Control biològic
Control químic
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L’estratègia Fruit.Net es divideix en tres períodes 

segons l’estat fenològic del cultiu:

1.-Període des de parada hivernal fins a floració.

2.-Període des de floració fins a l’enduriment 

del pinyol.

3.-Període des de l’enduriment del pinyol fins 

a collita.

Les diferents estratègies incloses a la Guia 

Fruit.Net per al control d’una mateixa plaga 

o malaltia variarà en funció de l’estat fenolò-

gic del cultiu. Així, en el primer període, els 

tractaments són preventius i d’espectre més 

ampli, mentre que en el segon i tercer perío-

des els tractaments són més específics per 

tal de ser el més respectuosos possible amb 

la fauna auxiliar.

Per  altra banda, l’estratègia Fruit.Net integra, 

tant com  és  possible, tots els  mètodes alter-

natius de lluita contra plagues i malalties. Al-

guns exemples serien l’ús de la confusió sexual 

per anàrsia i/o grafolita, tant amb difusors d’alli-

beració constant com d’alliberació periòdica, 

o la captura massiva per la mosca de la fruita. 

Pel que fa a malalties, s’està validant un mo-

del predictiu per Monilinia spp. i en procés de 

creació d’un per a l’oïdi. Totes aquestes tècni-

ques poden venir reforçades amb tractaments 

químics sempre que es considerin necessaris.

02 descripció de la Guia Tècnica 
Fruit.net

En la redacció d’aquesta Guia Tècnica s’han 

tingut en consideració les Normes Tècniques 

de Producció Integrada de fruiters de pinyol 

quant a productes recomanats, nivells de to-

lerància en trampa i controls visuals.

02.01 període des de parada hivernal fins 

a floració

En aquest període l’estratègia es basa en 

aplicar tractaments preventius per evitar pos-

sibles malalties o plagues posteriors.

Els  tractaments contra  fongs  són  a  base  de  

fungicides de  contacte,  ja  que  en  aquest pe-

ríode  els tractaments fúngics no són específics. 

Pel que fa a Monilinia spp., es recomana retirar 

les mòmies dels camps per evitar posteriors in-

feccions. En casos excepcionals, de camps amb 

alt risc per antecedents d’afectacions greus i en 

anys molt plujosos es pot considerar la possi-

bilitat de fer algun tractament químic específic.

Pel que fa als tractaments insecticides apli-

cats durant aquest període, són de caràcter 

preventiu i l’estratègia proposada es basa en 

l’ús de flonicamida contra Myzus persicae, i 

en el control de poll de San José a base d’oli 

parafínic i/o piriproxifèn.

A la taula 1 s’indiquen els procediments i els 

productes a utilitzar per al període que va des 

de la parada hivernal fins a floració.

02.02 període des de floració fins a endu-

riment del pinyol

En aquest període és important realitzar segui-

ments de les incidències de les diferents plagues 

i malalties, ja que ens permetrà d’escollir el millor 

moment per fer els tractaments i aconseguir una 

major eficàcia.

És el cas d’anàrsia i grafolita que, a part de l’ús 

de confusió sexual per a una o per a les dues, 

s’han de fer seguiments amb feromones de mo-

nitoring per determinar si cal fer un tractament 

insecticida de reforç.

Durant aquest període, els tractaments per 

pugó o aranya només es recomanen en cas 

que sigui necessari i que la fauna auxiliar no 

sigui suficient per controlar la plaga.

Pel que fa a les malalties, en aquest període el 

fong important és l’oïdi. L’estratègia Fruit.Net es 

basa en la utilització de sofre en les varietats 

que es pugui, juntament amb un fungicida 

sistèmic que tingui  acció per  oïdi, prioritzant 

l’elecció d’un  fungicida que  també  sigui 

eficaç  per al control de Monilinia spp.

A la Taula 2 es presenta l’estratègia de control 

de plagues i malalties definida pel període que 

va des de floració fins a l’enduriment de pinyol. 
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Foto 4. Préssec Sunlate. Autor: Ignasi Iglesias.

Amb l’execució del Programa

Fruit.Net, els productors

disposaran d’eines per complir

la normativa vigent i facilitar

la venda de la seva producció

als mercats més exigents.
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Taula 2. Estratègia Fruit. Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec al període que va des de floració fins a  l’enduriment del pinyol.

 Malaltia / plaga Estratègia
aspEctEs i
condicions

productEs
rEcoManats

obsErvacions

poll de san José Tractament químic Segons antecedents de 
la finca

Oli parafínic o
piriproxifèn + oli

Piriproxifèn en anys alterns 
si no hi ha antecedents

pugó Tractament preventiu Prefloral Flonicamida -

arrufat i cribat Tractaments preventius 
des de prefloració

Preferentment fungicides 
de contacte Coure + TMTD -

anàrsia / grafolita No es fa cap 
tractament específic - - -

Monilinia spp. No es fa cap 
tractament específic - -

Retirada d’inòcul primari que queda al camp 
procedent de la campanya anterior, bàsicament 

mòmies i esporga

Taula 1. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec en el període que va des de parada hivernal fins a floració.
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productEs
rEcoManats

obsErvacions

anàrsia i grafolita

Instal·lar els dispensadors abans 
d’inici de vol

Tractament químic de reforç 
en cas de:

-Superar el llindar de tolerància
(15 captures /setmana i trampa  

de grafolita o anàrsia 
o la suma  de les dues)
-Observació de danys

Clorpirifòs

Seguir les indicacions dels models 
predictius en base als graus- 
dia donades per les estacions 
d’avisos. En cas necessari, cal 
reforçar la confusió sexual amb 

tractament químic

pugó Tractament químic Presècia en brots Flonicamida
Pimetrozina -

Àcars
Presència Fitoseids

En cas de poblacions altes 
i absència de fitoseids

Abamectina
Fenazaquin -

oïdi Tractament químic
Tractaments preventius iniciats 
a caiguda de pètals i continuats 

durant el període de risc

Sofre
Antioïdi sistèmic (ciproconazol,  

miclobutanil, tebuconazol, 
bupirimat, penconazol)

Utilitzar el sofre quan sigui 
possible més un antioïdi sistèmic

S’ha de tenir present
la sensibilitat varietal i els 

antecedents de la parcel·la
Reservar ciproconazol 

i tebuconazol per al final 
del període de risc d’oïdi

Monilinia spp.
en flor i branca No es faran tractaments específics 

per al control d’aquesta malaltia - -

Pràctiques culturals: retirada 
de les flors afectades en casos 

molt greus de presència 
de malaltia

Alguns productes antioïdi tenen 
efecte contra aquesta malaltia
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del predictiu per Monilinia spp. i en procés de 

creació d’un per a l’oïdi. Totes aquestes tècni-

ques poden venir reforçades amb tractaments 

químics sempre que es considerin necessaris.
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en el control de poll de San José a base d’oli 
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En aquest període és important realitzar segui-
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i malalties, ja que ens permetrà d’escollir el millor 

moment per fer els tractaments i aconseguir una 
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És el cas d’anàrsia i grafolita que, a part de l’ús 
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s’han de fer seguiments amb feromones de mo-

nitoring per determinar si cal fer un tractament 
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pugó o aranya només es recomanen en cas 

que sigui necessari i que la fauna auxiliar no 

sigui suficient per controlar la plaga.
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Foto 4. Préssec Sunlate. Autor: Ignasi Iglesias.
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Fruit.Net, els productors

disposaran d’eines per complir

la normativa vigent i facilitar

la venda de la seva producció

als mercats més exigents.
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02.03 Període des de l’enduriment del pinyol 

fins a collita

En aquest període s’intenta ser restrictiu en 

l’ús d’insecticides. Així es determina un tracta-

ment contra trips amb spinosad 35 dies abans 

de collita, que es podria repetir si el nivell de 

plaga no baixa. En cas que el nivell de plaga 

sigui baix, s’utilitzaran productes no químics 

i, si no hi ha presència de plaga, no es farà 

cap tractament.

Per al control de la mosca de la fruita es col-

locarà captura massiva i, en cas necessari, 

es farà  un tractament amb piretrina. Per a 

anàrsia/grafolita només es tractarà en els 

casos que el mètode de confusió sexual  no  

sigui  suficient  per  mantenir  la  plaga  sota  

control.  En  el  cas  dels  àcars,  s’intervindrà 

químicament en el cas d’absència de fito-

seids o en el cas que la proporció d’enemics 

naturals sigui molt inferior a la d’àcars.

En relació a les malalties que afecten en aquest 

període, la més important és Monilinia spp. per 

a la qual s’estableix una estratègia de control 

basada fonamentalment en triazols, tot i el risc 

que això pot tenir per a la generació de noves 

resistències. Per aquest fet, s’aconsella fer apli-

cacions solament en els moments que sigui es-

trictament necessari. Es recomana un tractament 

amb ciproconazol 45-30 dies abans de collita i 

són opcionals els tractaments posteriors amb te-

buconazol i/o iprodiona i fenbuconazol en funció 

de la presència d’inòcul i de les condicions mete-

orològiques. En cas de períodes plujosos propers 

a la collita, pot ser recomanable un tractament 

postcollita amb fludioxonil(1).

 A la Taula 3 es presenta l’estratègia de con-

trol de plagues i malalties definida per al pe-

ríode que va des de l’enduriment del pinyol 

fins a collita.
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 Malaltia / plaga Estratègia
aspEctEs i
condicions

productEs
rEcoManats

obsErvacions

anàrsia i grafolita
 Confusió sexual reforçat per 

tractament químic en cas 
necessari

Tractament químic de reforç 
en cas de: 

-Superar el llindar de tolerància
(15 captures / setmana i trampa 

de grafolita o anàrsia  
o la suma de les dues)
-Observació de danys

Clorantraniliprol 
(en varietats tardanes)
Piretrines (en varietats 

primerenques)

-

Mosca de la fruita

Captura massiva reforçada 
per tractament químic en cas 

necessari

Instal·lació de 75 trampes/ha 
a l’inici del vol

Insecticida de reforç en cas 
de superar 3 captures trampa 

i dia de la mitjana 
de 5 trampes

Lambda cihalotrín
Deltametrina -

trips Tractament químic Només en cas de presència
Spinosad

o producte natural 
(Bauberia bassiana)

Tractament 40-35 dies abans de 
collita. En cas de nivell baix de 

plaga, producte natural

Àcars Presència fitoseids
En cas de poblacions altres

i absència de fitoseids
Abamectina -

Monilinia spp. Control químic

1r tractament 45-30
dies abans de la collita 

i després en funció de les
 condicions climàtiques

Ordre d’ús preferencial:
1.Ciproconazol

2.Tebuconazol/iprodiona
3.Fenbuconazol 

En cas d’incidència de malaltia 
elevada i pluges properes a la 
collita, es pot fer un tractament

postcollita amb fludioxonil (1)

(1) Matèria activa autoritzada amb caràcter excepcional durant la campanya 2013.

Taula 3. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec en el període que va des de l’enduriment del pinyol fins a la collita.
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01 comitè tècnic de préssec: com-
posició i funcionament

Tenint en compte la filosofia de treball del Pro-

grama Fruit.Net, que és la posada en comú dels 

esforços i recursos per part dels diferents actors 

que intervenen en la producció de préssec, es 

va constituir a finals de 2010 el comitè tècnic 

de préssec. Aquest comitè naixia amb la clara 

vocació d’integrar les principals entitats tant del 

sector privat com del sector públic en l’àmbit de 

la protecció vegetal.

Aquest comitè està integrat per les empreses del 

sector Cooperativa de Soses, Espax, Fruites Ca-

berol, Fruits de Ponent, Grup Actel, Grup Català, 

Trecoop Fruites, SCCL del Camp Sant Gaietà 

d’Aitona, Viyefruit i AFRUCAT com a entitats pri-

vades; i per part de les entitats públiques, l’IRTA 

(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàri-

es), el Servei de Sanitat Vegetal del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Cata-

lunya i la Universitat de Lleida (UdL).

El funcionament del comitè tècnic es fonamenta 

en reunions periòdiques entre els representants 

de les diferents entitats, en les quals es porten a 

terme un ampli ventall d’actuacions, que depe-

nen del moment de la campanya en què tingui 

lloc la reunió. Abans de l’inici de la campanya es 

realitzen actuacions de planificació, com és la 

selecció de finques i l’establiment de l’estratègia 

comuna a realitzar en les finques Fruit.Net, així 

com acordar un pla de recerca segons les ne-

cessitats i/o prioritats del sector. A les reunions 

posteriors que tenen lloc en plena campanya, 

s’analitzen les problemàtiques fitosanitàries que 

sorgeixen i es fixen postures en comú de com 

actuar en cada cas; finalment, a les reunions de 

final de campanya s’avaluen els resultats obtin-

guts i es proposen les actuacions a realitzar de 

cara a la campanya següent.

A més de les reunions, el comitè té com a missió 

la realització a camp de les avaluacions periò-

diques en relació a la presència de les diferents 

plagues i/o malalties, gràcies als resultats de les 

quals es poden treure les conclusions sobre la 

idoneïtat de l’estratègia Fruit.Net en comparació 

amb les estàndard.

Finalment, els resultats obtinguts es transferei-

xen al sector per a què l’estratègia es pugui 

aplicar a nivell comercial. 

02 característiques de les planta-
cions 

Un punt fonamental del Programa Fruit.Net és 

la correcta selecció, tant en nombre com en ca-

racterístiques, de les finques que han de seguir 

l’estratègia definida pel comitè. Entre els criteris 

que el comitè tècnic de préssec va establir com 

a necessaris destaquen la superfície requerida, 

que havia d’estar entre 1 i 2 hectàrees, i la finca 

havia de pertànyer a les varietats seleccionades 

pel comitè. Les varietats seleccionades es van fer 

atenent als criteris que fossin representatives de les 

tres èpoques de recol·lecció (primerenca, mitjana 

i tardana), que tinguessin una superfície plantada 

important a la zona i que representessin les prin-

cipals tipologies de fruita de la zona (préssec, nec-

tarina i préssec pla). Finalment, les finques hauran

d’estar en confusió sexual o que en els anys 

anteriors haguessin estat en aquesta tècnica de 

control de lepidòpters.

En compliment d’aquests criteris, les finques se-

leccionades estaven plantades amb un dels qua-

tre grups varietals següents: Nectarina BigTop, 

préssec Merryl O’Henry, préssec pla Sweet Cap 

i nectarina tardana. La llista de varietats que 

formen part de l’estratègia Fruit.Net no és una 

llista tancada, essent susceptible de modificar-se 

anualment amb la substitució d’alguna de les 

varietats o l’ampliació a d’altres de diferents. A 

cada varietat es disposava de finques que segui-

en l’estratègia fixada al comitè tècnic, que serien 

les finques Fruit.Net i, per altra banda, les ano-

menades finques estàndard, que són finques on 

s’aplica l’estratègia definida per cada empresa. 

Aquestes finques estàndard ens serveixen per 

comparar els resultats d’incidència de plagues 

i malalties, el nombre de tractaments realitzats i 

la presència de residus fitosanitaris.

La taula següent mostra les finques que han 

estat incloses al Programa Fruit.Net durant les 

campanyes 2011 i 2012:
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reSulTaTS de l’aplicació 
de la Guia Tècnica Fruit.net 
per a la prOducció de préssec

any
nre. finquEs

fruit net
nre. finquEs

Estàndard
època variEtats

2011

7 5 Big Top Big Top,
Honey Blaze

5 6 O’Henry
Merryl O’Henry, 

Ryan Sun, Summer 
Lady

2012

9 5 Big Top Big Top,
Honey Blaze

6 6 O’Henry
Merryl O’Henry, 

Ryan Sun, Summer 
Lady

4 2 Sweet Cap Sweet Cap

4 1 Nectarina tardana

Red Jim,
PP100

Late Fair

Taula 4. Nombre de finques i varietats incloses en el Programa Fruit.Net als anys 2011 i 2012.
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02.03 Període des de l’enduriment del pinyol 

fins a collita

En aquest període s’intenta ser restrictiu en 

l’ús d’insecticides. Així es determina un tracta-

ment contra trips amb spinosad 35 dies abans 

de collita, que es podria repetir si el nivell de 

plaga no baixa. En cas que el nivell de plaga 

sigui baix, s’utilitzaran productes no químics 

i, si no hi ha presència de plaga, no es farà 

cap tractament.

Per al control de la mosca de la fruita es col-

locarà captura massiva i, en cas necessari, 

es farà  un tractament amb piretrina. Per a 

anàrsia/grafolita només es tractarà en els 

casos que el mètode de confusió sexual  no  

sigui  suficient  per  mantenir  la  plaga  sota  

control.  En  el  cas  dels  àcars,  s’intervindrà 

químicament en el cas d’absència de fito-

seids o en el cas que la proporció d’enemics 

naturals sigui molt inferior a la d’àcars.

En relació a les malalties que afecten en aquest 

període, la més important és Monilinia spp. per 

a la qual s’estableix una estratègia de control 

basada fonamentalment en triazols, tot i el risc 

que això pot tenir per a la generació de noves 

resistències. Per aquest fet, s’aconsella fer apli-

cacions solament en els moments que sigui es-

trictament necessari. Es recomana un tractament 

amb ciproconazol 45-30 dies abans de collita i 

són opcionals els tractaments posteriors amb te-

buconazol i/o iprodiona i fenbuconazol en funció 

de la presència d’inòcul i de les condicions mete-

orològiques. En cas de períodes plujosos propers 

a la collita, pot ser recomanable un tractament 

postcollita amb fludioxonil(1).

 A la Taula 3 es presenta l’estratègia de con-

trol de plagues i malalties definida per al pe-

ríode que va des de l’enduriment del pinyol 

fins a collita.
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 Malaltia / plaga Estratègia
aspEctEs i
condicions

productEs
rEcoManats

obsErvacions

anàrsia i grafolita
 Confusió sexual reforçat per 

tractament químic en cas 
necessari

Tractament químic de reforç 
en cas de: 

-Superar el llindar de tolerància
(15 captures / setmana i trampa 

de grafolita o anàrsia  
o la suma de les dues)
-Observació de danys

Clorantraniliprol 
(en varietats tardanes)
Piretrines (en varietats 

primerenques)

-

Mosca de la fruita

Captura massiva reforçada 
per tractament químic en cas 

necessari

Instal·lació de 75 trampes/ha 
a l’inici del vol

Insecticida de reforç en cas 
de superar 3 captures trampa 

i dia de la mitjana 
de 5 trampes

Lambda cihalotrín
Deltametrina -

trips Tractament químic Només en cas de presència
Spinosad

o producte natural 
(Bauberia bassiana)

Tractament 40-35 dies abans de 
collita. En cas de nivell baix de 

plaga, producte natural

Àcars Presència fitoseids
En cas de poblacions altres

i absència de fitoseids
Abamectina -

Monilinia spp. Control químic

1r tractament 45-30
dies abans de la collita 

i després en funció de les
 condicions climàtiques

Ordre d’ús preferencial:
1.Ciproconazol

2.Tebuconazol/iprodiona
3.Fenbuconazol 

En cas d’incidència de malaltia 
elevada i pluges properes a la 
collita, es pot fer un tractament

postcollita amb fludioxonil (1)

(1) Matèria activa autoritzada amb caràcter excepcional durant la campanya 2013.

Taula 3. Estratègia Fruit.Net per al control de les plagues i malalties que afecten el cultiu de préssec en el període que va des de l’enduriment del pinyol fins a la collita.

Control biològic
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01 comitè tècnic de préssec: com-
posició i funcionament

Tenint en compte la filosofia de treball del Pro-

grama Fruit.Net, que és la posada en comú dels 

esforços i recursos per part dels diferents actors 

que intervenen en la producció de préssec, es 

va constituir a finals de 2010 el comitè tècnic 

de préssec. Aquest comitè naixia amb la clara 

vocació d’integrar les principals entitats tant del 

sector privat com del sector públic en l’àmbit de 

la protecció vegetal.

Aquest comitè està integrat per les empreses del 

sector Cooperativa de Soses, Espax, Fruites Ca-

berol, Fruits de Ponent, Grup Actel, Grup Català, 

Trecoop Fruites, SCCL del Camp Sant Gaietà 

d’Aitona, Viyefruit i AFRUCAT com a entitats pri-

vades; i per part de les entitats públiques, l’IRTA 

(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàri-

es), el Servei de Sanitat Vegetal del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Cata-

lunya i la Universitat de Lleida (UdL).

El funcionament del comitè tècnic es fonamenta 

en reunions periòdiques entre els representants 

de les diferents entitats, en les quals es porten a 

terme un ampli ventall d’actuacions, que depe-

nen del moment de la campanya en què tingui 

lloc la reunió. Abans de l’inici de la campanya es 

realitzen actuacions de planificació, com és la 

selecció de finques i l’establiment de l’estratègia 

comuna a realitzar en les finques Fruit.Net, així 

com acordar un pla de recerca segons les ne-

cessitats i/o prioritats del sector. A les reunions 

posteriors que tenen lloc en plena campanya, 

s’analitzen les problemàtiques fitosanitàries que 

sorgeixen i es fixen postures en comú de com 

actuar en cada cas; finalment, a les reunions de 

final de campanya s’avaluen els resultats obtin-

guts i es proposen les actuacions a realitzar de 

cara a la campanya següent.

A més de les reunions, el comitè té com a missió 

la realització a camp de les avaluacions periò-

diques en relació a la presència de les diferents 

plagues i/o malalties, gràcies als resultats de les 

quals es poden treure les conclusions sobre la 

idoneïtat de l’estratègia Fruit.Net en comparació 

amb les estàndard.

Finalment, els resultats obtinguts es transferei-

xen al sector per a què l’estratègia es pugui 

aplicar a nivell comercial. 

02 característiques de les planta-
cions 

Un punt fonamental del Programa Fruit.Net és 

la correcta selecció, tant en nombre com en ca-

racterístiques, de les finques que han de seguir 

l’estratègia definida pel comitè. Entre els criteris 

que el comitè tècnic de préssec va establir com 

a necessaris destaquen la superfície requerida, 

que havia d’estar entre 1 i 2 hectàrees, i la finca 

havia de pertànyer a les varietats seleccionades 

pel comitè. Les varietats seleccionades es van fer 

atenent als criteris que fossin representatives de les 

tres èpoques de recol·lecció (primerenca, mitjana 

i tardana), que tinguessin una superfície plantada 

important a la zona i que representessin les prin-

cipals tipologies de fruita de la zona (préssec, nec-

tarina i préssec pla). Finalment, les finques hauran

d’estar en confusió sexual o que en els anys 

anteriors haguessin estat en aquesta tècnica de 

control de lepidòpters.

En compliment d’aquests criteris, les finques se-

leccionades estaven plantades amb un dels qua-

tre grups varietals següents: Nectarina BigTop, 

préssec Merryl O’Henry, préssec pla Sweet Cap 

i nectarina tardana. La llista de varietats que 

formen part de l’estratègia Fruit.Net no és una 

llista tancada, essent susceptible de modificar-se 

anualment amb la substitució d’alguna de les 

varietats o l’ampliació a d’altres de diferents. A 

cada varietat es disposava de finques que segui-

en l’estratègia fixada al comitè tècnic, que serien 

les finques Fruit.Net i, per altra banda, les ano-

menades finques estàndard, que són finques on 

s’aplica l’estratègia definida per cada empresa. 

Aquestes finques estàndard ens serveixen per 

comparar els resultats d’incidència de plagues 

i malalties, el nombre de tractaments realitzats i 

la presència de residus fitosanitaris.

La taula següent mostra les finques que han 

estat incloses al Programa Fruit.Net durant les 

campanyes 2011 i 2012:
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reSulTaTS de l’aplicació 
de la Guia Tècnica Fruit.net 
per a la prOducció de préssec

any
nre. finquEs

fruit net
nre. finquEs

Estàndard
època variEtats

2011

7 5 Big Top Big Top,
Honey Blaze

5 6 O’Henry
Merryl O’Henry, 

Ryan Sun, Summer 
Lady

2012

9 5 Big Top Big Top,
Honey Blaze

6 6 O’Henry
Merryl O’Henry, 

Ryan Sun, Summer 
Lady

4 2 Sweet Cap Sweet Cap

4 1 Nectarina tardana

Red Jim,
PP100

Late Fair

Taula 4. Nombre de finques i varietats incloses en el Programa Fruit.Net als anys 2011 i 2012.
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02.01 Seguiment i avaluació de camp

Per tal de comprovar el correcte funcionament de 

l’estratègia proposada pel comitè tècnic, resulta 

fonamental l’establiment de sistemes d’avalu-

ació que permetin determinar l’evolució de les 

diferents plagues i malalties a controlar al llarg 

del temps, per tal de poder decidir l’aplicació de 

mesures correctores en cas que fos necessari. 

Aquests sistemes de monitoring han de ser com-

plementats pel corresponent llindar d’intervenció.

El sistema que es va establir en aquest cas estava 

fonamentat en el seguiment continu realitzat pel 

tècnic de l’entitat que aportava la finca al progra-

ma, complementat per una sèrie d’avaluacions 

realitzades pel col·lectiu de persones integrants 

del comitè tècnic en el conjunt de les finques 

durant tota la campanya.

L’avaluació duta a terme pel tècnic de cada finca 

Fruit.Net es realitzava mitjançant les tècniques de 

monitoring implantades a les finques integrants 

de l’estratègia, on es destaca la col·locació de 

mosquers per al seguiment del vol de Ceratitis 

capitata a partir del mes de juny, la col·locació 

de trampes de feromona per al seguiment del 

vol d’Anarsia lineatella i Cydia molesta i l’obser-

vació visual d’òrgans vegetals per la detecció de 

símptomes d’atac de les plagues més importants 

que afecten el cultiu del préssec a la nostra zona 

(Ceratitis capitata, Anarsia lineatella, Cydia mo-

lesta, Myzus persicae i Trips sp.).

Per altra banda, les avaluacions realitzades pel 

conjunt de tècnics integrants del comitè consis-

teixen en l’observació de les principals plagues o 

malalties que poden afectar el presseguer.

Per validar l’estratègia consensuada pel comitè 

tècnic, també es realitza un mostreig a collita 

a les finques amb l’estratègia Fruit.Net i a les 

finques estàndard.

Per a cadascun dels mostrejos, s’observa un 

mínim de 50 arbres per hectàrea, 25 del marge i 

25 interiors determinant el nivell de dany causat 

per les plagues següents:

- Trips sp.: recompte de 10 fruits per arbre a con-

trolar, determinant si s’observa el símptoma típic 

de platejat superficial, i discriminant si el mal afecta 

fins al 5% de la superfície del fruit o fins al 10%.

- Pugons: recompte de 2 brots per arbre obser-

vat, únicament determinant presència o absència.

- Aranya: només en els 25 arbres interiors, re-

compte de 50 fulles per arbre observat, establint 

el percentatge d’ocupació. S’aprofitava la mateixa 

observació per establir la presència de fitoseids.

- Anarsia lineatella: observació de brots i fruits 

per determinar el percentatge d’òrgans afectats. 

- Cydia molesta: observació de brots i fruits per 

determinar el percentatge d’òrgans afectats.

- Ceratitis capitata: recompte de 10 fruits per 

arbre a controlar.

Nivell de dany causat per les següents plagues 

i malalties:

- Monilinia spp.: es determinava el nivell d’afec-

tació en 10 fruits i 2 brots per arbre. A més, en 

el moment de la collita s’agafava una mostra de 

100 fruits que es mantenia a 20ºC durant 7 dies 

per determinar la presència de Monilinia spp. i/o 

Rhizopus spp. en postcollita.

- Oïdi: determinació de presència de la malaltia en 

10 fruits i en 2 brots, 50 fulles per brot. En aquest úl-

tim cas, establint el percentatge de fulles afectades.

Així mateix, durant els recomptes també es 

recollien les dades d’altres afectacions obser-

vades, que a priori no formen part de les proble-

màtiques més importants del cultiu de préssec a 

la nostra zona, com és el cas de la presència de 

cargols i llimacs, i estisoretes, entre les plagues, 

i Rhizopus spp. entre els fongs.

03 Control de malalties

Els resultats del nivell de malalties i plagues del 

2012 pels diferents grups de varietats estudia-

des es poden observar a les figures 8, 9, 10 i 

11. Els resultats del 2011 van ser molt similars.

En el cultiu del presseguer, dues són les malal-

ties que més aplicacions de fungicides es realit-

zen per poder controlar-les: Oïdi i Monilinia spp.

03.01 Oïdi

Els atacs comencen després de la caiguda de 

pètals i s’allarguen fins a l’enduriment del pinyol, 

que a la zona fructícola de Lleida és aproxima-

dament a meitat del mes de maig. Els danys 

importants els provoca sobre els fruits fent que 

la majoria dels afectats no es puguin comerci-

alitzar. A partir d’aquesta època els símptomes 

es manifesten sobre brot amb menys incidència 

econòmica. Pel que fa al comportament de la 

malaltia en les finques en què s’aplica l’estra-

tègia Fruit.Net s’ha observat més afectació en 

fulles que en les estàndard, i no així en fruits.

En l’actualitat s’està treballant en la definició d’un 

model predictiu per controlar aquesta malaltia.

03.02 Monilinia spp.

És una malaltia típica dels fruiters de pinyol i la 

principal problemàtica que presenta és la po-

dridura marró dels fruits en el moment de la 

recol·lecció, però la major incidència es mani-

festa durant la manipulació i posterior comerci-

alització dels fruits.

La gravetat dels atacs de Monilinia spp. varia d’un 

any a un altre, segons les condicions climàtiques, 

especialment de les pluges produïdes prop de la 

recol·lecció, dels antecedents de les plantacions i 

de la quantitat d’inòcul que resta en les parcel·les.

Una recomanació que es va fer a les parcel·les 

Fruit.Net fou l’eliminació de totes les restes (mò-

mies) presents en les plantacions, ja que és el re-

servori principal de la malaltia d’una campanya a la 

següent, o com a mínim no deixar cap fruit a l’arbre 

després de la recol·lecció, ja que les mòmies més 

problemàtiques són les que estan a l’arbre.

Durant aquests dos últims

anys s’ha estat validant un

model epidemiològic per

al control de Monilinia spp., 

l’aplicació del

qual suposarà una

reducció del número de

tractaments fungicides en

les plantacions, amb la

conseqüent disminució de

la presència de residus a la

fruita.
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Durant aquests dos últims anys s’està validant 

un model epidemiològic per poder determinar 

els moments de perill de la malaltia i poder apli-

car les mesures de control adients. L’aplicació 

d’aquest model podria suposar una reducció del 

nombre de tractaments en les plantacions amb 

la conseqüent disminució de matèries actives i 

la disminució de residus en fruita.

La campanya 2012 fou poc favorable a l’aparició 

de la malaltia, ja que les pluges durant l’estiu 

foren poc importants: només es varen detectar 

símptomes destacables en les parcel·les estàn-

dard de la varietat Sweet Cap.

04 control de les plagues

Les plagues més importants que poden con-

dicionar l’estratègia Fruit.Net són les que fan 

necessària alguna intervenció química a prop 

de la recol·lecció, com és el cas de Frankliniella 

occidentalis. En altres, com Anarsia lineatella, 

Cydia molesta i Ceratitis capitata, es poden 

compaginar els sistemes alternatius de lluita 

amb els tractaments fitosanitaris, amb la con-

seqüent reducció d’aquests últims.

04.01 anàrsia

Anàrsia (Figura 1) és una de les plagues claus 

en el cultiu del presseguer, presentant a la 

zona fructícola de Lleida tres generacions. Els 

atacs de la primera generació van directament 

al brot; és a partir de la segona generació que 

es comencen a detectar atacs en fruits que 

són en realitat els que agreugen el proble-

ma. El mètode de control recomanat és el de 

confusió sexual, els resultats són molt bons i 

en la majoria de casos no es fa necessària la 

utilització de cap tractament fitosanitari per al 

control d’aquesta plaga.

Pel que fa als resultats de l’any 2011, tant a 

les finques Fruit.Net com a les estàndard, no 

es van trobar atacs d’anàrsia. Aquest fet es 

va repetir a la campanya següent, excepte 

per la varietat Sweet Cap, on es van trobar 

un percentatge significatiu de brots afectats 

(sobre un 9%) tant a les finques Fruit.Net com 

a les estàndard.

04.02 Grafolita

S’ha de destacar que Grafolita (Figura 2) és 

una plaga que en els últims anys ha aug-

mentat els nivells i en alguns casos els danys 

provocats. El sistema de control que s’utilitza 

preferentment en les plantacions problemà-

tiques és la confusió sexual, amb molt bona 

eficàcia.

Els nivells de danys assolits tant en les parcel-

les Fruit.Net com a les estàndard foren insig-

nificants; cal indicar, però, que s’ha obser-

vat una pujada de nivells de plaga a la zona 

fructícola, però no significativa a les finques 

Fruit.Net.

04.03 Frankliniella occidentalis

El comportament de Frankliniella occiden-

talis (Figura 3) en aquesta última campanya 

ha estat diferent respecte als anys anteriors. 

Els símptomes es van poder apreciar durant 

l’època de caiguda de pètals, cosa que no ha-

via succeït encara en les nostres condicions. 

Aquest fet ens fa pensar que les condicions 

climàtiques de la tardor (manca de pluges) 

van ser el motiu del canvi en el comportament 

d’aquesta espècie.

Dues de les varietats que s’avaluen en la va-

lidació de l’estratègia Fruit.Net són molt sus-

ceptibles als atacs d’aquesta espècie de trips: 

la varietat de nectarina Big Top i el préssec 

pla Sweet Cap.

L’activitat d’aquesta plaga es fa més notòria 

en l’època d’inici de maduració de la vari-

etat Big Top i d’altres que maduren al ma-

teix temps. Les varietats de préssecs plans 

també ho són, fent-se necessària l’aplicació 

d’insecticides, ja que els danys provocats 

per les picades als fruits no són tolerables 

comercialment.

Un problema que genera el control d’aquesta 

espècie de trips és la baixa disposició de 

productes eficaços, i la repetició amb la ma-

teixa matèria activa, ja que són poques les 

matèries actives que tenen efecte per al seu 

control.

No hi ha diferències significatives entre les va-

rietats de nectarina Big Top, el préssec Merril 

O’Henry i les nectarines tardanes, tant a les fin-

ques on s’ha aplicat l’estratègia Fruit.Net com 

a les estàndard. En la varietat de préssec pla sí 

que hi ha diferències significatives: les finques 

estàndard presenten un percentatge d’afectació 

més elevat que les Fruit.Net

04.04 ceratitis capitata

S’han pogut observar diferències entre els 

nivells de captures de Ceratitis Capitata (Fi-

gura 4) de l’any 2011 i 2012, essent aquesta 

última campanya molt més problemàtica que 

l’anterior. Es va produir un avançament en 

l’aparició dels primers adults, presentant una 

primera generació bastant agressiva.

El mètode de captura massiva es va aplicar 

de forma sistemàtica en la majoria de les plan-
Figura 1. Fruit atacat d’Anàrsia. Autor: Ramon Torà. 

Figura 2. Brot atacat de grafolita. Autor: Ramon Torà. 

Figura 3. Danys provocats per Frankiniella occidentalis i individu 
adult. Autor: Ramon Torà.
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02.01 Seguiment i avaluació de camp

Per tal de comprovar el correcte funcionament de 

l’estratègia proposada pel comitè tècnic, resulta 

fonamental l’establiment de sistemes d’avalu-

ació que permetin determinar l’evolució de les 

diferents plagues i malalties a controlar al llarg 

del temps, per tal de poder decidir l’aplicació de 

mesures correctores en cas que fos necessari. 

Aquests sistemes de monitoring han de ser com-

plementats pel corresponent llindar d’intervenció.

El sistema que es va establir en aquest cas estava 

fonamentat en el seguiment continu realitzat pel 

tècnic de l’entitat que aportava la finca al progra-

ma, complementat per una sèrie d’avaluacions 

realitzades pel col·lectiu de persones integrants 

del comitè tècnic en el conjunt de les finques 

durant tota la campanya.

L’avaluació duta a terme pel tècnic de cada finca 

Fruit.Net es realitzava mitjançant les tècniques de 

monitoring implantades a les finques integrants 

de l’estratègia, on es destaca la col·locació de 

mosquers per al seguiment del vol de Ceratitis 

capitata a partir del mes de juny, la col·locació 

de trampes de feromona per al seguiment del 

vol d’Anarsia lineatella i Cydia molesta i l’obser-

vació visual d’òrgans vegetals per la detecció de 

símptomes d’atac de les plagues més importants 

que afecten el cultiu del préssec a la nostra zona 

(Ceratitis capitata, Anarsia lineatella, Cydia mo-

lesta, Myzus persicae i Trips sp.).

Per altra banda, les avaluacions realitzades pel 

conjunt de tècnics integrants del comitè consis-

teixen en l’observació de les principals plagues o 

malalties que poden afectar el presseguer.

Per validar l’estratègia consensuada pel comitè 

tècnic, també es realitza un mostreig a collita 

a les finques amb l’estratègia Fruit.Net i a les 

finques estàndard.

Per a cadascun dels mostrejos, s’observa un 

mínim de 50 arbres per hectàrea, 25 del marge i 

25 interiors determinant el nivell de dany causat 

per les plagues següents:

- Trips sp.: recompte de 10 fruits per arbre a con-

trolar, determinant si s’observa el símptoma típic 

de platejat superficial, i discriminant si el mal afecta 

fins al 5% de la superfície del fruit o fins al 10%.

- Pugons: recompte de 2 brots per arbre obser-

vat, únicament determinant presència o absència.

- Aranya: només en els 25 arbres interiors, re-

compte de 50 fulles per arbre observat, establint 

el percentatge d’ocupació. S’aprofitava la mateixa 

observació per establir la presència de fitoseids.

- Anarsia lineatella: observació de brots i fruits 

per determinar el percentatge d’òrgans afectats. 

- Cydia molesta: observació de brots i fruits per 

determinar el percentatge d’òrgans afectats.

- Ceratitis capitata: recompte de 10 fruits per 

arbre a controlar.

Nivell de dany causat per les següents plagues 

i malalties:

- Monilinia spp.: es determinava el nivell d’afec-

tació en 10 fruits i 2 brots per arbre. A més, en 

el moment de la collita s’agafava una mostra de 

100 fruits que es mantenia a 20ºC durant 7 dies 

per determinar la presència de Monilinia spp. i/o 

Rhizopus spp. en postcollita.

- Oïdi: determinació de presència de la malaltia en 

10 fruits i en 2 brots, 50 fulles per brot. En aquest úl-

tim cas, establint el percentatge de fulles afectades.

Així mateix, durant els recomptes també es 

recollien les dades d’altres afectacions obser-

vades, que a priori no formen part de les proble-

màtiques més importants del cultiu de préssec a 

la nostra zona, com és el cas de la presència de 

cargols i llimacs, i estisoretes, entre les plagues, 

i Rhizopus spp. entre els fongs.

03 Control de malalties

Els resultats del nivell de malalties i plagues del 

2012 pels diferents grups de varietats estudia-

des es poden observar a les figures 8, 9, 10 i 

11. Els resultats del 2011 van ser molt similars.

En el cultiu del presseguer, dues són les malal-

ties que més aplicacions de fungicides es realit-

zen per poder controlar-les: Oïdi i Monilinia spp.

03.01 Oïdi

Els atacs comencen després de la caiguda de 

pètals i s’allarguen fins a l’enduriment del pinyol, 

que a la zona fructícola de Lleida és aproxima-

dament a meitat del mes de maig. Els danys 

importants els provoca sobre els fruits fent que 

la majoria dels afectats no es puguin comerci-

alitzar. A partir d’aquesta època els símptomes 

es manifesten sobre brot amb menys incidència 

econòmica. Pel que fa al comportament de la 

malaltia en les finques en què s’aplica l’estra-

tègia Fruit.Net s’ha observat més afectació en 

fulles que en les estàndard, i no així en fruits.

En l’actualitat s’està treballant en la definició d’un 

model predictiu per controlar aquesta malaltia.

03.02 Monilinia spp.

És una malaltia típica dels fruiters de pinyol i la 

principal problemàtica que presenta és la po-

dridura marró dels fruits en el moment de la 

recol·lecció, però la major incidència es mani-

festa durant la manipulació i posterior comerci-

alització dels fruits.

La gravetat dels atacs de Monilinia spp. varia d’un 

any a un altre, segons les condicions climàtiques, 

especialment de les pluges produïdes prop de la 

recol·lecció, dels antecedents de les plantacions i 

de la quantitat d’inòcul que resta en les parcel·les.

Una recomanació que es va fer a les parcel·les 

Fruit.Net fou l’eliminació de totes les restes (mò-

mies) presents en les plantacions, ja que és el re-

servori principal de la malaltia d’una campanya a la 

següent, o com a mínim no deixar cap fruit a l’arbre 

després de la recol·lecció, ja que les mòmies més 

problemàtiques són les que estan a l’arbre.

Durant aquests dos últims

anys s’ha estat validant un

model epidemiològic per

al control de Monilinia spp., 

l’aplicació del

qual suposarà una

reducció del número de

tractaments fungicides en

les plantacions, amb la

conseqüent disminució de

la presència de residus a la

fruita.
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Durant aquests dos últims anys s’està validant 

un model epidemiològic per poder determinar 

els moments de perill de la malaltia i poder apli-

car les mesures de control adients. L’aplicació 

d’aquest model podria suposar una reducció del 

nombre de tractaments en les plantacions amb 

la conseqüent disminució de matèries actives i 

la disminució de residus en fruita.

La campanya 2012 fou poc favorable a l’aparició 

de la malaltia, ja que les pluges durant l’estiu 

foren poc importants: només es varen detectar 

símptomes destacables en les parcel·les estàn-

dard de la varietat Sweet Cap.

04 control de les plagues

Les plagues més importants que poden con-

dicionar l’estratègia Fruit.Net són les que fan 

necessària alguna intervenció química a prop 

de la recol·lecció, com és el cas de Frankliniella 

occidentalis. En altres, com Anarsia lineatella, 

Cydia molesta i Ceratitis capitata, es poden 

compaginar els sistemes alternatius de lluita 

amb els tractaments fitosanitaris, amb la con-

seqüent reducció d’aquests últims.

04.01 anàrsia

Anàrsia (Figura 1) és una de les plagues claus 

en el cultiu del presseguer, presentant a la 

zona fructícola de Lleida tres generacions. Els 

atacs de la primera generació van directament 

al brot; és a partir de la segona generació que 

es comencen a detectar atacs en fruits que 

són en realitat els que agreugen el proble-

ma. El mètode de control recomanat és el de 

confusió sexual, els resultats són molt bons i 

en la majoria de casos no es fa necessària la 

utilització de cap tractament fitosanitari per al 

control d’aquesta plaga.

Pel que fa als resultats de l’any 2011, tant a 

les finques Fruit.Net com a les estàndard, no 

es van trobar atacs d’anàrsia. Aquest fet es 

va repetir a la campanya següent, excepte 

per la varietat Sweet Cap, on es van trobar 

un percentatge significatiu de brots afectats 

(sobre un 9%) tant a les finques Fruit.Net com 

a les estàndard.

04.02 Grafolita

S’ha de destacar que Grafolita (Figura 2) és 

una plaga que en els últims anys ha aug-

mentat els nivells i en alguns casos els danys 

provocats. El sistema de control que s’utilitza 

preferentment en les plantacions problemà-

tiques és la confusió sexual, amb molt bona 

eficàcia.

Els nivells de danys assolits tant en les parcel-

les Fruit.Net com a les estàndard foren insig-

nificants; cal indicar, però, que s’ha obser-

vat una pujada de nivells de plaga a la zona 

fructícola, però no significativa a les finques 

Fruit.Net.

04.03 Frankliniella occidentalis

El comportament de Frankliniella occiden-

talis (Figura 3) en aquesta última campanya 

ha estat diferent respecte als anys anteriors. 

Els símptomes es van poder apreciar durant 

l’època de caiguda de pètals, cosa que no ha-

via succeït encara en les nostres condicions. 

Aquest fet ens fa pensar que les condicions 

climàtiques de la tardor (manca de pluges) 

van ser el motiu del canvi en el comportament 

d’aquesta espècie.

Dues de les varietats que s’avaluen en la va-

lidació de l’estratègia Fruit.Net són molt sus-

ceptibles als atacs d’aquesta espècie de trips: 

la varietat de nectarina Big Top i el préssec 

pla Sweet Cap.

L’activitat d’aquesta plaga es fa més notòria 

en l’època d’inici de maduració de la vari-

etat Big Top i d’altres que maduren al ma-

teix temps. Les varietats de préssecs plans 

també ho són, fent-se necessària l’aplicació 

d’insecticides, ja que els danys provocats 

per les picades als fruits no són tolerables 

comercialment.

Un problema que genera el control d’aquesta 

espècie de trips és la baixa disposició de 

productes eficaços, i la repetició amb la ma-

teixa matèria activa, ja que són poques les 

matèries actives que tenen efecte per al seu 

control.

No hi ha diferències significatives entre les va-

rietats de nectarina Big Top, el préssec Merril 

O’Henry i les nectarines tardanes, tant a les fin-

ques on s’ha aplicat l’estratègia Fruit.Net com 

a les estàndard. En la varietat de préssec pla sí 

que hi ha diferències significatives: les finques 

estàndard presenten un percentatge d’afectació 

més elevat que les Fruit.Net

04.04 ceratitis capitata

S’han pogut observar diferències entre els 

nivells de captures de Ceratitis Capitata (Fi-

gura 4) de l’any 2011 i 2012, essent aquesta 

última campanya molt més problemàtica que 

l’anterior. Es va produir un avançament en 

l’aparició dels primers adults, presentant una 

primera generació bastant agressiva.

El mètode de captura massiva es va aplicar 

de forma sistemàtica en la majoria de les plan-
Figura 1. Fruit atacat d’Anàrsia. Autor: Ramon Torà. 

Figura 2. Brot atacat de grafolita. Autor: Ramon Torà. 

Figura 3. Danys provocats per Frankiniella occidentalis i individu 
adult. Autor: Ramon Torà.
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tacions, però en algunes finques es va haver 

de complementar amb tractaments químics a 

base d’aplicacions de piretroids.

04.05 Aranya roja

En la majoria de plantacions es van haver de 

realitzar aplicacions d’acaricides per poder con-

trolar la plaga, ja que no es va assolir el nivell 

d’enemics naturals necessaris (Figura 5).

04.06 Pugons

El pugó verd del presseguer Myzus persicae (Figura 

6), no ha condicionat les estratègies de tractaments, 

ja que les aplicacions de matèries actives per al seu 

control han estat posicionades en èpoques que no 

presenten problemes de residus. Es va fixar un canvi 

d’estratègia en la utilització d’una determinada famí-

lia de productes (neonicotinoids) perquè en algunes 

plantacions ja s’observaven inicis de resistència. Es 

dóna per fet que per controlar aquesta plaga s’han 

de realitzar dues aplicacions de productes aficides: 

una en l’estadi B-C aprofitant que les femelles fun-

datrius no tenen gaire protecció i, per tant, l’eficàcia 

dels productes aplicats augmenta, i una altra apli-

cació després de la caiguda de pètals.

04.07 Poll de San José

Poll de San José (Figura 7), que és una plaga co-

muna als fruiters de llavor i pinyol, en general no 

han presentat cap problema en les plantacions. 

En molts casos no ha calgut aplicar cap matèria 

activa per controlar la plaga, tant a la campanya 

2011 com a la campanya 2012.

05 Tractaments realitzats per al 
control de les plagues i malalties

Els resultats obtinguts relatius al nombre 

de tractaments realitzats per aconseguir 

el control del conjunt de plagues i malalties 

que poden afectar les parcel·les objecte de 

seguiment, han indicat que s’ha produït un 

descens clar del nombre de tractaments a 

les finques Fruit.Net en comparació a les 

finques estàndard. Així, a la campanya 2011 

es va aconseguir una reducció aproximada del 

40% en l’aplicació d’insecticides i un 25% en 

Figura 5. Individus d’aranya roja. Autor: Ramon Torà..

Figura 6. Fulla amb presència de pugó Myzus Persicae i femella 
fundatriu. Autor: Ramon Torà.

Figura 7. Atac de poll de San José. Autor: Ramon Torà.

En les campanyes 2011

i 2012, el 60% i 26%

respectivament, de les

mostres analitzades

procedents de les finques

Fruit.Net van sortir sense

cap matèria activa

detectada

Figura 4. Individu adult de mosca de la fruita i sistema de 
captura massiva. Autor: Ramon Torà.
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l’aplicació de fungicides en els finques Fruit.Net 

respecte a les finques estàndard (Figura 12). 

Pel que fa als resultats de la campanya 2012, 

s’ha de destacar que s’ha aconseguit reduir 

principalment els insecticides utilitzats en les 

finques Fruit.Net un 20% de mitjana en relació 

a les parcel·les en què es realitzava un control 

estàndard. En canvi, la reducció en el número 

de fungicides ha estat menor, al voltant d’un 

10% de mitjana (Figura 13).

Com es pot observar, la reducció de tracta-

ments insecticides i fungicides va ser més 

destacada a l’any 2011 que al 1012. Això va 

ser degut al fet que l’any 2012 es van introdu-

ir dues varietats més problemàtiques (Sweet 

Cap i nectarines tardanes), a part que les 

condicions climàtiques de l’any 2012 van ser 

més favorables per al desenvolupament de la 

malaltia produïda per Monilinia spp.

Les matèries actives més utilitzades van ser 

els fungicides, destacant entre ells el sofre, 

utilitzat a totes les finques, seguit pel TMTD i 

tebuconazol. Pel que fa als insecticides, cal 

destacar la deltametrina per al control de Ce-

ratitis capitata.

06 presència de residus a la fruita 

Pel que fa a les matèries actives detectades 

a la campanya 2011, a les Finques Fruit.Net 

es va trobar com a màxim 2 matèries acti-

ves en les analítiques multiresidus i quasi en 

un 60% de mostres no es va detectar cap 

residu. En el cas de les finques estàndard, 

s’hi va trobar almenys 1 matèria activa i en el 

60% dels casos es van detectar 2 matèries 

actives (Figura 14). Pel que fa a la mitjana 

de matèries actives detectades, seria de 0,7 

a les finques Fruit.Net i 1,6 a les finques 

testimoni.

Durant la campanya 2012, el nombre de ma-

tèries actives detectades a cadascuna de les 

parcel·les Fruit.Net a les analítiques multiresi-

dus realitzades oscil·len entre un màxim de 3 i 

un mínim de 0. Destaca que en el 26% de les 

parcel·les Fruit.Net no es va detectar cap resi-

du; aquesta xifra va ser inferior en el cas de les 

finques amb control estàndard, ja que només 

el 8% d’aquestes van resultar sense residus. 

Pel que fa al número mitjà de matèries actives 

detectades al conjunt de les parcel·les Fruit.Net 

va ser de 1,3 i de 2 a les parcel·les estàndard 

(Figura 15).
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Figura 9. Incidència de les diferents plagues i malalties en  la varietat  Merril O’Henry durant  l’any 2012. Percentatge d’afectació de 
Monilinia spp. determinat en camp. Les columnes de Trips 10% i Trips 5% fan referència a la superfície del fruit afectada del fruit: del 
5% o més del 10%. 
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Figura 10. Incidència de les diferents plagues i malalties en la varietat Sweet Cap durant  l’any 2012. Percentatge d’afectació de 
Monilinia spp. determinat en camp. Les columnes de Trips 10% i Trips 5% fan referència a la superfície del fruit afectada del fruit: del 
5% o més del 10%.
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tacions, però en algunes finques es va haver 

de complementar amb tractaments químics a 

base d’aplicacions de piretroids.

04.05 Aranya roja

En la majoria de plantacions es van haver de 

realitzar aplicacions d’acaricides per poder con-

trolar la plaga, ja que no es va assolir el nivell 

d’enemics naturals necessaris (Figura 5).

04.06 Pugons

El pugó verd del presseguer Myzus persicae (Figura 

6), no ha condicionat les estratègies de tractaments, 

ja que les aplicacions de matèries actives per al seu 

control han estat posicionades en èpoques que no 

presenten problemes de residus. Es va fixar un canvi 

d’estratègia en la utilització d’una determinada famí-

lia de productes (neonicotinoids) perquè en algunes 

plantacions ja s’observaven inicis de resistència. Es 

dóna per fet que per controlar aquesta plaga s’han 

de realitzar dues aplicacions de productes aficides: 

una en l’estadi B-C aprofitant que les femelles fun-

datrius no tenen gaire protecció i, per tant, l’eficàcia 

dels productes aplicats augmenta, i una altra apli-

cació després de la caiguda de pètals.

04.07 Poll de San José

Poll de San José (Figura 7), que és una plaga co-

muna als fruiters de llavor i pinyol, en general no 

han presentat cap problema en les plantacions. 

En molts casos no ha calgut aplicar cap matèria 

activa per controlar la plaga, tant a la campanya 

2011 com a la campanya 2012.

05 Tractaments realitzats per al 
control de les plagues i malalties

Els resultats obtinguts relatius al nombre 

de tractaments realitzats per aconseguir 

el control del conjunt de plagues i malalties 

que poden afectar les parcel·les objecte de 

seguiment, han indicat que s’ha produït un 

descens clar del nombre de tractaments a 

les finques Fruit.Net en comparació a les 

finques estàndard. Així, a la campanya 2011 

es va aconseguir una reducció aproximada del 

40% en l’aplicació d’insecticides i un 25% en 

Figura 5. Individus d’aranya roja. Autor: Ramon Torà..

Figura 6. Fulla amb presència de pugó Myzus Persicae i femella 
fundatriu. Autor: Ramon Torà.

Figura 7. Atac de poll de San José. Autor: Ramon Torà.

En les campanyes 2011

i 2012, el 60% i 26%

respectivament, de les

mostres analitzades

procedents de les finques

Fruit.Net van sortir sense

cap matèria activa

detectada

Figura 4. Individu adult de mosca de la fruita i sistema de 
captura massiva. Autor: Ramon Torà.
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l’aplicació de fungicides en els finques Fruit.Net 

respecte a les finques estàndard (Figura 12). 

Pel que fa als resultats de la campanya 2012, 

s’ha de destacar que s’ha aconseguit reduir 

principalment els insecticides utilitzats en les 

finques Fruit.Net un 20% de mitjana en relació 

a les parcel·les en què es realitzava un control 

estàndard. En canvi, la reducció en el número 

de fungicides ha estat menor, al voltant d’un 

10% de mitjana (Figura 13).

Com es pot observar, la reducció de tracta-

ments insecticides i fungicides va ser més 

destacada a l’any 2011 que al 1012. Això va 

ser degut al fet que l’any 2012 es van introdu-

ir dues varietats més problemàtiques (Sweet 

Cap i nectarines tardanes), a part que les 

condicions climàtiques de l’any 2012 van ser 

més favorables per al desenvolupament de la 

malaltia produïda per Monilinia spp.

Les matèries actives més utilitzades van ser 

els fungicides, destacant entre ells el sofre, 

utilitzat a totes les finques, seguit pel TMTD i 

tebuconazol. Pel que fa als insecticides, cal 

destacar la deltametrina per al control de Ce-

ratitis capitata.

06 presència de residus a la fruita 

Pel que fa a les matèries actives detectades 

a la campanya 2011, a les Finques Fruit.Net 

es va trobar com a màxim 2 matèries acti-

ves en les analítiques multiresidus i quasi en 

un 60% de mostres no es va detectar cap 

residu. En el cas de les finques estàndard, 

s’hi va trobar almenys 1 matèria activa i en el 

60% dels casos es van detectar 2 matèries 

actives (Figura 14). Pel que fa a la mitjana 

de matèries actives detectades, seria de 0,7 

a les finques Fruit.Net i 1,6 a les finques 

testimoni.

Durant la campanya 2012, el nombre de ma-

tèries actives detectades a cadascuna de les 

parcel·les Fruit.Net a les analítiques multiresi-

dus realitzades oscil·len entre un màxim de 3 i 

un mínim de 0. Destaca que en el 26% de les 

parcel·les Fruit.Net no es va detectar cap resi-

du; aquesta xifra va ser inferior en el cas de les 

finques amb control estàndard, ja que només 

el 8% d’aquestes van resultar sense residus. 

Pel que fa al número mitjà de matèries actives 

detectades al conjunt de les parcel·les Fruit.Net 

va ser de 1,3 i de 2 a les parcel·les estàndard 

(Figura 15).

0

5

25

10

15

20

30
Merrill o’Henry

in
ci

d
èn

ci
a

Trips 10%
Anàrsia

Trips 5%
Grafolita

Moniliosi Cendrosa Aranya

Figura 9. Incidència de les diferents plagues i malalties en  la varietat  Merril O’Henry durant  l’any 2012. Percentatge d’afectació de 
Monilinia spp. determinat en camp. Les columnes de Trips 10% i Trips 5% fan referència a la superfície del fruit afectada del fruit: del 
5% o més del 10%. 

0

5

25

10

15

20

30
Sweet cap

in
ci

d
èn

ci
a

Trips 10%
Anàrsia

Trips 5%
Grafolita

Moniliosi Cendrosa Aranya

Figura 10. Incidència de les diferents plagues i malalties en la varietat Sweet Cap durant  l’any 2012. Percentatge d’afectació de 
Monilinia spp. determinat en camp. Les columnes de Trips 10% i Trips 5% fan referència a la superfície del fruit afectada del fruit: del 
5% o més del 10%.

0

5

25

10

15

20

30
nectarina tardana

in
ci

d
èn

ci
a

Trips 10%
Anàrsia

Trips 5%
Grafolita

Moniliosi Cendrosa Aranya

Figura 11.  Incidència de les diferents plagues i malalties en la varietat de nectarines tardanes durant  l’any 2012.  Percentatge d’afec-
tació de  Monilinia spp. determinat en camp. Les columnes de Trips 10% i Trips 5% fan referència a la superfície del fruit afectada del 
fruit: del 5% o més del 10%. 

Frui.Net

Plaga/Malaltia

Estàndar

Frui.Net

Plaga/Malaltia

Estàndar

Frui.Net

Plaga/Malaltia

Estàndar

DT64.indd   13 02/12/13   11:19

363



DOSSIERN64

DOSSIERTÈCNIC

14

L’augment de matèries actives detectades al 

2012 està relacionat amb les condicions climà-

tiques, més favorables al desenvolupament de 

malalties fúngiques i a l’augment de varietats, 

destacant la nectarina tardana que va fer aug-

mentar el nombre de tractaments.

Cal destacar que totes les matèries actives 

detectades a les analítiques dels dos anys 

estaven molt per sota dels límits màxims 

de residus establerts legalment, tant en les 

parcel·les Fruit.Net com en les estàndard.

Entre les matèries actives de fungicides detec-

tades a les analítiques, en el global de finques, 

destaca el tebuconazol, amb presència en 12 

parcel·les, i entre les insecticides el spinosad 

també detectat a 12 parcel·les.

A més de les matèries actives mencionades, 

en alguna de les parcel·les Fruit.Net es van 

detectar altres matèries actives com tiacloprid, 

lambda cihalotrín, fenbuconazol i clortalonil.

07 Discussió

És important destacar que el control de plagues i 

malalties a les finques on es va aplicar l’estratègia 

Fruit.Net va ser similar a les finques estàndard i que 

aquest control es va aconseguir amb una dismi-

nució de tractaments insecticides i fungicides d’un 

17% de mitjana a les finques Fruit.Net. Això també 

va repercutir en el nombre de matèries actives de-

tectades a les finques que van seguir l’estratègia 

Fruit.Net, ja que van ser significativament inferior: 

a la campanya 2012, 1,3 matèries actives detec-

tades a les finques Fruit.Net front a 2 matèries 

actives detectades a les finques estàndard. Entre 

un 60% i un 26% de les mostres analitzades de 

les finques Fruit.Net van sortir sense cap matèria 

activa detectada en les campanyes 2011 i 2012, 

respectivament. Aquest percentatge es veia reduït 

a un 0% i 8% a les finques estàndard. Per tant, 

dos dels principals objectius marcats pel Programa 

Fruit.Net s’han assolit:

1.-L’optimització del nombre d’aplicacions de 

productes fitosanitaris.

2.-La minimització del nombre de matèries 

actives detectades a les anàlisis multiresidus.

El control de Monilinia spp. ha estat igual d’eficaç 

amb l’estratègia Fruit.Net que amb l’estàndard, 

però en moltes de les mostres analitzades de les 

finques Fruit.Net es va trobar com a residu el fun-

gicida tebuconazol, que es va utilitzar per al control 
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Figura 12. Mitjana de tractaments realitzats a les finques on s’ha seguit l’estratègia Fruit.Net i de les finques estàndard durant  l’any 2011. 
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Figura 13. Mitjana de tractaments realitzats a les finques on s’ha seguit l’estratègia Fruit.Net i de les finques estàndard durant  l’any 2012. 

T
ra

ct
am

en
ts

Fruit.Net Estàndard

0

20

40

60

80

100
Residus 2011

Nombre de matèries actives detectades

M
o

st
re

s 
(%

)

0 m. a. 1 m. a. 2 m. a. 3 m. a. 4 m. a.

Figura 14. Percentatge de mostres amb matèries actives detectades a les finques amb estratègia Fruit.Net i les estàndard durant 
la campanya 2011. 

DT64.indd   14 02/12/13   11:19

364

Guia Tècnica Fruit.net per a la producció de prÉSSec

DOSSIERN64 15

d’aquesta malaltia, la qual cosa indica la necessitat 

d’aprofundir amb estudis addicionals per controlar 

aquesta malaltia, com ara la utilització d’un model 

de predicció, ja en fase de validació.

Pel que fa a la mosca de la fruita, el control 

d’aquesta plaga ha estat similar a les finques 

Fruit.Net i a les estàndard. S’ha detectat delta-

metrina en algunes de les finques Fruit.Net en 

la campanya 2012, a causa de l’augment de 

la pressió de plaga, tot i així, ha estat puntual.

L’altra plaga que causa molts problemes són 

els trips. El posicionament d’un tractament de 

spinosad a 40-35 dies abans de collita s’ha 

demostrat eficaç, de tal manera que no ha es-

tat necessari repetir-lo i el control de la plaga 

ha estat similar al de les finques estàndard.

08 conclusions

a) Els nivells d’afectació de plagues i malalties a 

les finques Fruit.Net va ser similar a les finques 

estàndard.

b) A les finques Fruit.Net es va aconseguir una 

reducció del nombre de tractaments fitosanitaris 

realitzats i matèries actives utilitzades respecte 

a les finques estàndard.

c) El nombre de matèries actives detectades a 

les finques Fruit.Net ha estat sensiblement in-

ferior a les detectades a les finques estàndard.
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L’augment de matèries actives detectades al 

2012 està relacionat amb les condicions climà-

tiques, més favorables al desenvolupament de 

malalties fúngiques i a l’augment de varietats, 

destacant la nectarina tardana que va fer aug-

mentar el nombre de tractaments.
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de predicció, ja en fase de validació.
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d’aquesta plaga ha estat similar a les finques 
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spinosad a 40-35 dies abans de collita s’ha 

demostrat eficaç, de tal manera que no ha es-

tat necessari repetir-lo i el control de la plaga 

ha estat similar al de les finques estàndard.
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La gestió de l’aigua de reg i la fertilització han estat 

objecte d’altres Dossiers Tècnics. En aquest ens 

ocupa la fertirrigació, un concepte que uneix dues 

de les pràctiques més importants en agronomia. 

La millora en la tecnologia del reg i molt 

especialment el reg localitzat han permès que 

es pugui posar a disposició de la planta l’aigua 

necessària en cada moment del seu cicle. 

Aquest avenç tecnològic ha possibilitat aplicar els 

nutrients conjuntament amb el reg. La fertirrigació 

permet avenços en el control del sistema sòl-

planta fins al grau de poder prescindir del sòl 

com a font de nutrients ens les tècniques de la 

hidroponia. La correcta utilització de la fertirrigació 

permet increments considerables de l’eficiència en 

la utilització de l’aigua i els nutrients i, a la vegada, 

millores significatives en els nivells de producció i 

qualitat.  En un entorn on els recursos hídrics i els 

nutrients són cada cop més escassos, cal aprofitar 

tota la tecnologia i les millores agronòmiques al 

nostre abast per poder donar resposta als reptes 

fonamentals de l’agricultura, assolint nivells alts 

de producció i qualitat i alhora assegurant la 

sostenibilitat dels sistemes agraris.

En els darrers anys s’ha fet un esforç molt 

important en la modernització dels regadius i 

la posada en funcionament d’altres de nous i 

moderns. Aquestes millores permeten que en 

moltes de les 330.000 ha de regadiu es pugui 

emprar la fertirrigació, ja que una bona pràctica 
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d’aquesta passa per disposar de les instal·lacions 

adequades, del bon manteniment i del seu maneig 

i també d’un correcte programa de seguiment 

i control. Un factor clau en la bona gestió d’una 

instal·lació de fertirrigació és la formació i informació 

de les persones que en són responsables i, per 

aquest motiu, cal tenir present que els avenços 

en les instal·lacions han d’anar acompanyats de la 

millora del coneixement i la formació i informació 

de les persones que ho han de gestionar.

En molts casos, aquestes tecnologies han estat 

desenvolupades o posades a punt en altres 

contrades i és molt important que siguin provades 

i adaptades a les nostres condicions de conreu. 

En aquest Dossier Tècnic es presenten cinc 

treballs que reflecteixen els resultats de molts anys 

de treball d’investigadors de l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries, de la Universitat de 

Lleida i de la Fundació Mas Badia. Aquests treballs 

permeten veure alguns dels resultats obtinguts en 

cultius i situacions tan diverses com els fruiters, 

els conreus hortícoles, la flor tallada i els conreus 

extensius. Aquest Dossier també posa en relleu la 

importància del treball col·laboratiu entre tots els 

agents de la cadena del coneixement i de com 

aquest coneixement s’orienta a donar resposta a 

les necessitats dels agricultors i tècnics assessors. 

En aquest sentit, cal subratllar l’obertura de 

l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions 

i l’Oficina del regant, una aposta del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural (DAAM) per impulsar les bones 

pràctiques en l’ús de l’aigua i els fertilitzants i 

apropar i crear espais de treball conjunt entre el 

món de la recerca i les empreses del sector agrari. 

Aquestes oficines són una mostra de l’aposta 

estratègica del DAAM per la innovació, la recerca, 

la formació i la transferència com a elements claus 

de desenvolupament del sector agroalimentari.

Espero que aquest Dossier Tècnic sigui d’utilitat 

per a totes aquelles persones que en el seu dia a 

dia professional prenguin decisions en el reg i la 

fertilització dels cultius.  
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Foto 1. Parcel.la d’equips de fertirrigació. ECA Alfarràs. Autor: Oficina del regant.

01 Objectiu de la fertirrigació

La  fertirrigació és la tècnica de fertilització 

que consisteix en la dissolució de fertilitzants 

en l’aigua del reg. Aquesta aportació pot ser 

realitzada d’una forma contínua o d’una forma 

intermitent, segons quines siguin les neces-

sitats del cultiu.

És una tècnica que s’adapta millor al reg 

localitzat amb què generalment s’aporten 

als cultius tots els nutrients i els correctors 

necessaris a través del reg. En canvi, en reg 

per aspersió i en reg per gravetat, la fertir-

rigació es limita, generalment, a l’aportació 

d’adobat nitrogenat en moments en què no 

es pot tenir accés a la parcel·la amb la mà-

quina adobadora. 

Per aconseguir una correcta aplicació de la fer-

tirrigació, s’han de considerar una sèrie d’as-

pectes en relació al reg:

-  Quantitat d’aigua que cal aplicar segons les 

necessitats.

- Qualitat de l’aigua: pH, salinitat, conductivitat.

-  Distribució de l’aigua segons sistema i època 

de conreu.

En relació als adobs, s’han de considerar els 

aspectes següents:

-  Quantitat de fertilitzant que cal aplicar.

-  Qualitat del fertilitzant: solubilitat, pH de la solució.

-  Distribució dels adobs en funció del sistema 

de reg i de l’estat vegetatiu de la planta.

02 Avantatges i inconvenients de 
la fertirrigació

Els principals avantatges de la fertirrigació són:

-  Mil lora l’eficiència dels ferti l itzants i la 

racionalització de la seva aplicació, redueix 

la pèrdua dels nutrients per l ixiviació i 

necessita menys mà d’obra.

-  Permet ajustar l’aplicació de fertilitzants a les 

necessitats del cultiu en cada moment del 

cicle vegetatiu.

-  Facilita el control de les dosis i la uniformitat 

de distribució.

-  Millora l’absorció dels nutrients aportats, ja 

que hi ha un elevat grau d’humitat al sòl.

-  Es pot actuar de forma immediata en correc-

ció de carències.
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En els darrers anys s’ha fet un esforç molt 

important en la modernització dels regadius i 
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moltes de les 330.000 ha de regadiu es pugui 
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adequades, del bon manteniment i del seu maneig 

i també d’un correcte programa de seguiment 

i control. Un factor clau en la bona gestió d’una 

instal·lació de fertirrigació és la formació i informació 

de les persones que en són responsables i, per 

aquest motiu, cal tenir present que els avenços 

en les instal·lacions han d’anar acompanyats de la 

millora del coneixement i la formació i informació 

de les persones que ho han de gestionar.

En molts casos, aquestes tecnologies han estat 

desenvolupades o posades a punt en altres 

contrades i és molt important que siguin provades 

i adaptades a les nostres condicions de conreu. 

En aquest Dossier Tècnic es presenten cinc 

treballs que reflecteixen els resultats de molts anys 

de treball d’investigadors de l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries, de la Universitat de 

Lleida i de la Fundació Mas Badia. Aquests treballs 

permeten veure alguns dels resultats obtinguts en 

cultius i situacions tan diverses com els fruiters, 

els conreus hortícoles, la flor tallada i els conreus 

extensius. Aquest Dossier també posa en relleu la 

importància del treball col·laboratiu entre tots els 

agents de la cadena del coneixement i de com 

aquest coneixement s’orienta a donar resposta a 

les necessitats dels agricultors i tècnics assessors. 

En aquest sentit, cal subratllar l’obertura de 

l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions 

i l’Oficina del regant, una aposta del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural (DAAM) per impulsar les bones 

pràctiques en l’ús de l’aigua i els fertilitzants i 

apropar i crear espais de treball conjunt entre el 

món de la recerca i les empreses del sector agrari. 

Aquestes oficines són una mostra de l’aposta 

estratègica del DAAM per la innovació, la recerca, 

la formació i la transferència com a elements claus 

de desenvolupament del sector agroalimentari.

Espero que aquest Dossier Tècnic sigui d’utilitat 

per a totes aquelles persones que en el seu dia a 

dia professional prenguin decisions en el reg i la 
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Foto 1. Parcel.la d’equips de fertirrigació. ECA Alfarràs. Autor: Oficina del regant.

01 Objectiu de la fertirrigació

La  fertirrigació és la tècnica de fertilització 

que consisteix en la dissolució de fertilitzants 

en l’aigua del reg. Aquesta aportació pot ser 

realitzada d’una forma contínua o d’una forma 

intermitent, segons quines siguin les neces-

sitats del cultiu.

És una tècnica que s’adapta millor al reg 

localitzat amb què generalment s’aporten 

als cultius tots els nutrients i els correctors 

necessaris a través del reg. En canvi, en reg 

per aspersió i en reg per gravetat, la fertir-

rigació es limita, generalment, a l’aportació 

d’adobat nitrogenat en moments en què no 

es pot tenir accés a la parcel·la amb la mà-

quina adobadora. 

Per aconseguir una correcta aplicació de la fer-

tirrigació, s’han de considerar una sèrie d’as-

pectes en relació al reg:

-  Quantitat d’aigua que cal aplicar segons les 

necessitats.

- Qualitat de l’aigua: pH, salinitat, conductivitat.

-  Distribució de l’aigua segons sistema i època 

de conreu.

En relació als adobs, s’han de considerar els 

aspectes següents:

-  Quantitat de fertilitzant que cal aplicar.

-  Qualitat del fertilitzant: solubilitat, pH de la solució.

-  Distribució dels adobs en funció del sistema 

de reg i de l’estat vegetatiu de la planta.

02 Avantatges i inconvenients de 
la fertirrigació

Els principals avantatges de la fertirrigació són:

-  Mil lora l’eficiència dels ferti l itzants i la 

racionalització de la seva aplicació, redueix 

la pèrdua dels nutrients per l ixiviació i 

necessita menys mà d’obra.

-  Permet ajustar l’aplicació de fertilitzants a les 

necessitats del cultiu en cada moment del 

cicle vegetatiu.

-  Facilita el control de les dosis i la uniformitat 

de distribució.

-  Millora l’absorció dels nutrients aportats, ja 

que hi ha un elevat grau d’humitat al sòl.

-  Es pot actuar de forma immediata en correc-

ció de carències.
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-  Augmenta els rendiments i la qualitat dels 

fruits.

Els inconvenients de la fertirrigació són:

-  Augmenta la salinitat de l’aigua de reg, la 

qual cosa incrementa el risc de salinització 

del sòl.

-  Augmenta el risc d’obturacions dels emissors 

per les impureses i/o els precipitats dels ferti-

litzants.

-  Es requereix una elevada uniformitat de 

reg.

-  El preu dels fertilitzants específics per a 

fertirrigació és més alt que els fertilitzants 

convencionals.

-  Suposa un cost inicial en infraestructures.

-  Necessita de personal format o especialitzat 

per al seu maneig.

03 Aspectes generals en fertirrigació

En fertirrigació és important decidir en cada 

moment quina és la solució nutritiva que millor 

s’adaptarà al cultiu en concret. Per aquest 

motiu, és important conèixer, entre d’altres 

aspectes, la dinàmica dels nutrients en el sòl 

i la quantitat de fertilitzant que cal aplicar.

Per realitzar una fertirrigació correcta, cal co-

nèixer entre d’altres aspectes el moviment dels 

nutrients en el sòl. El nitrogen no presenta 

problemes importants en fertirrigació donada 

la mobilitat que hi té. S’aplica generalment 

en forma nítric-amoniacal, i la part amonia-

cal es transforma ràpidament en part nítrica. 

Per aquest motiu, l’aplicació nitrogenada s’ha 

de fer molt fraccionada. El fòsfor i el potassi 

són elements poc mòbils perquè es fixen a 

les partícules del sòl, però la fertirrigació els 

incrementa aquesta mobilitat, i fa que aquests 

elements siguin més fàcilment disponibles.

 

La quantitat de fertilitzant que cal aplicar està 

directament relacionada amb les necessitats 

nutritives de cada conreu. Aquestes neces-

sitats es calculen bàsicament establint un 

balanç entre les extraccions del cultiu, l’ava-

luació de les pèrdues per rentat i fixació de 

nutrients, i la contribució de la matèria orgàni-

ca. Hi ha metodologies que ajuden perquè la 

fertilització pugui ser més eficient: les anàlisis 

de sòl, les anàlisis de teixits (fulles, base de 

la tija, saba, fruits, etc.), l’observació visual 

de les plantes (vigor, qualitat de fruits, sus-

ceptibilitat a malalties...), etc.

Els requeriments de nutrients d’un cultiu vari-

en en funció de la fase de desenvolupament 

en què es troba. En cultius arboris adults, es 

tindrà en compte el desenvolupament del fruit. 

I en el cas dels cultius herbacis, el desenvolu-

pament de la planta sencera. La fertirrigació 

permet aplicar els fertilitzants de manera frac-

cionada segons les necessitats del cultiu en 

cada moment del cicle.

04 Característiques dels fertilti-
zants utilitzats en fertirrigació

Per utilitzar correctament els fertilitzants, cal 

tenir en compte les característiques que pu-

guin influir en el sòl, en el cultiu o en el maneig 

de la instal·lació. Les característiques dels fer-

tilitzants que cal considerar en fertirrigació són:

a. Solubilitat.- És la quantitat d’adob sòlid 

que es dissol sense precipitar en un dilu-

ent líquid i a una determinada temperatura. 

S’hauria de conèixer el grau de solubilitat del 

fertilitzant per saber la quantitat màxima que 

es pot afegir a una determinada quantitat 

d’aigua. La solubilitat depèn de la tempe-

ratura de l’aigua, és a dir, una major tempe-

ratura implica una major solubilitat. També 

s’ha de tenir en compte que, al dissoldre un 

sòlid en aigua, es produeix un descens de 

temperatura de la dissolució, i per tant se’n 

redueix la solubilitat.

b. Salinitat.- Al dissoldre un fertilitzant en 

l’aigua de reg, es modifiquen algunes ca-

racterístiques químiques d’aquesta aigua. 

Augmenta el seu contingut salí i, com a con-

seqüència, la seva conductivitat elèctrica. 

Per tant, per cada fertilitzant que s’utilitzi, 

s’ha d’establir la dosi màxima que es pot 

incorporar al reg. 

c. Grau de puresa.- Els fertilitzants utilitzats en 

fertirrigació han de tenir un alt grau de puresa per 

evitar sediments o precipitacions que obstrueixin 

la instal·lació. 

d. pH.- Un altre aspecte important és la mo-

dificació del pH de l’aigua a l’incorporar-hi els 

fertilitzants. La reacció que tindrà l’adob quan 

s’apliqui en el sòl dependrà del tipus de fer-

tilitzant i del pH del propi sòl. En sòls de pH 

bàsic, hi cal emprar adobs de caràcter neutre 

o àcid. Aquests tipus d’adobs redueixen les 

obturacions del sistema de reg i també faciliten 

l’assimilació de determinats microelements.

Per aconseguir una 

correcta aplicació de 

la fertirrigació, s'ha de 

considerar la tecnologia de 

la fertirrigació, la qualitat 

de l'aigua, la dosis de reg, 

el tipus de fertilitzant i les 

necessitats del cultiu.

Foto 2. Equip de fertirrigació. ECA Tàrrega-Oficina del regant. 
Autor: Oficina del regant.
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En zones amb aigües riques en calci, no s’hi 

pot utilitzar sulfats, ja que poden provocar 

precipitacions de guix i obstruccions en els 

goters. El més convenient és mantenir una 

reacció àcida per evitar obturacions.

05 Preparació de la solució mare

En el procés de fertirrigació resulta essencial la 

preparació adequada del substrat (solució mare), 

per tal que l’aplicació de fertilitzants mitjançant el 

reg tingui la màxima eficàcia. Posteriorment, quan 

s’injecta la solució mare a l’aigua de reg, es genera 

la solució nutritiva definitiva (solució filla).

Els aspectes que cal considerar en la prepa-

ració de la solució mare són la compatibilitat 

entre fertilitzants, la quantitat de fertilitzant que 

es podrà aportar en l’aigua de reg i la qualitat 

d’aquesta aigua de reg.

05.01 Compatibilitat entre fertilitzants

En la Taula següent (Taula 1), s’hi mostren les 

incompatibilitats d’alguns fertilitzants utilitzats 

en fertirrigació:  

S’han d’evitar les reaccions químiques que poden 

originar productes sòlids insolubles. Per exemple, 

s’ha d’evitar la barreja de productes que contin-

guin sulfats amb els que continguin calci, ja que 

reaccionen i formen guix que precipita. També 

són incompatibles els fertilitzants que porten 

fosfats amb els fertilitzants que porten magnesi.

05.02 Quantitat de fertilitzant

La quantitat d’adob que es pot barrejar s’establirà 

en funció de la solubilitat del fertilitzant i del rang 

de temperatures habituals amb què es treballa. 

Per evitar problemes, cal que la quantitat de ferti-

litzant utilitzat en la preparació de la solució mare 

sigui molt més baixa que la que teòricament es 

podria aplicar. La quantitat de fertilitzant que se 

sol barrejar en aigua per preparar la solució mare 

i no tenir problemes es mostra en la Taula 2.

Quan s’aportin diferents fertilitzants a una mateixa 

solució mare, s’haurà de començar barrejant-hi 

Nitrat 
potàssic

Nitrat 
càlcic

Nitrat 
amòNic

FosFat 
moNopotàssic

FosFat 
moNoamòNic

sulFat 
potàssic

Nitrat 
magNèsic

sulFat 
magNèsic

Nitrat 
potàssic

- C C C C C C C

Nitrat
càlcic

C - I I I I C I

Nitrat
amònic

C C - C C C C C

Fosfat 
monopotàssic

C I C - C C I I

Fosfat 
monoamònic

C I C C - C I I

sulfat
potàssic

C I C C C - C C

Nitrat
magnèsic

C C C I I C - C

sulfat
magnèsic

C I C I I C C -

Taula 1. Incompatibilitats (I) o compatibilitats (C) d’alguns fertilitzants utilitzats en fertirrigació. Font: Fertiberia.

adob
proporció 

(fertilitzant/aigua)
kg de fertilitzant
per 100 l d’aigua

Nitrat amònic (34,5 %N) 1/2 50

Nitrat càlcic (15,5-0-0) 1/2 50

Urea (46%N) 1/2 50

Fosfat monoamònic (12-61-0) 1/5 20

Nitrat potàssic (13-0-46) 1/7 14

Sulfat potàssic (0-0-50) 1/9 11

Taula 2. Proporcions i quantitats de fertilitzants emprades usualment per a la preparació de la dissolució mare d’alguns fertilitzants.
Font: adaptat de J.A. Moyà.
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-  Augmenta els rendiments i la qualitat dels 

fruits.

Els inconvenients de la fertirrigació són:

-  Augmenta la salinitat de l’aigua de reg, la 

qual cosa incrementa el risc de salinització 

del sòl.

-  Augmenta el risc d’obturacions dels emissors 

per les impureses i/o els precipitats dels ferti-

litzants.

-  Es requereix una elevada uniformitat de 

reg.

-  El preu dels fertilitzants específics per a 

fertirrigació és més alt que els fertilitzants 

convencionals.

-  Suposa un cost inicial en infraestructures.

-  Necessita de personal format o especialitzat 

per al seu maneig.

03 Aspectes generals en fertirrigació

En fertirrigació és important decidir en cada 

moment quina és la solució nutritiva que millor 

s’adaptarà al cultiu en concret. Per aquest 

motiu, és important conèixer, entre d’altres 

aspectes, la dinàmica dels nutrients en el sòl 

i la quantitat de fertilitzant que cal aplicar.

Per realitzar una fertirrigació correcta, cal co-

nèixer entre d’altres aspectes el moviment dels 

nutrients en el sòl. El nitrogen no presenta 

problemes importants en fertirrigació donada 

la mobilitat que hi té. S’aplica generalment 

en forma nítric-amoniacal, i la part amonia-

cal es transforma ràpidament en part nítrica. 

Per aquest motiu, l’aplicació nitrogenada s’ha 

de fer molt fraccionada. El fòsfor i el potassi 

són elements poc mòbils perquè es fixen a 

les partícules del sòl, però la fertirrigació els 

incrementa aquesta mobilitat, i fa que aquests 

elements siguin més fàcilment disponibles.

 

La quantitat de fertilitzant que cal aplicar està 

directament relacionada amb les necessitats 

nutritives de cada conreu. Aquestes neces-

sitats es calculen bàsicament establint un 

balanç entre les extraccions del cultiu, l’ava-

luació de les pèrdues per rentat i fixació de 

nutrients, i la contribució de la matèria orgàni-

ca. Hi ha metodologies que ajuden perquè la 

fertilització pugui ser més eficient: les anàlisis 

de sòl, les anàlisis de teixits (fulles, base de 

la tija, saba, fruits, etc.), l’observació visual 

de les plantes (vigor, qualitat de fruits, sus-

ceptibilitat a malalties...), etc.

Els requeriments de nutrients d’un cultiu vari-

en en funció de la fase de desenvolupament 

en què es troba. En cultius arboris adults, es 

tindrà en compte el desenvolupament del fruit. 

I en el cas dels cultius herbacis, el desenvolu-

pament de la planta sencera. La fertirrigació 

permet aplicar els fertilitzants de manera frac-

cionada segons les necessitats del cultiu en 

cada moment del cicle.

04 Característiques dels fertilti-
zants utilitzats en fertirrigació

Per utilitzar correctament els fertilitzants, cal 

tenir en compte les característiques que pu-

guin influir en el sòl, en el cultiu o en el maneig 

de la instal·lació. Les característiques dels fer-

tilitzants que cal considerar en fertirrigació són:

a. Solubilitat.- És la quantitat d’adob sòlid 

que es dissol sense precipitar en un dilu-

ent líquid i a una determinada temperatura. 

S’hauria de conèixer el grau de solubilitat del 

fertilitzant per saber la quantitat màxima que 

es pot afegir a una determinada quantitat 

d’aigua. La solubilitat depèn de la tempe-

ratura de l’aigua, és a dir, una major tempe-

ratura implica una major solubilitat. També 

s’ha de tenir en compte que, al dissoldre un 

sòlid en aigua, es produeix un descens de 

temperatura de la dissolució, i per tant se’n 

redueix la solubilitat.

b. Salinitat.- Al dissoldre un fertilitzant en 

l’aigua de reg, es modifiquen algunes ca-

racterístiques químiques d’aquesta aigua. 

Augmenta el seu contingut salí i, com a con-

seqüència, la seva conductivitat elèctrica. 

Per tant, per cada fertilitzant que s’utilitzi, 

s’ha d’establir la dosi màxima que es pot 

incorporar al reg. 

c. Grau de puresa.- Els fertilitzants utilitzats en 

fertirrigació han de tenir un alt grau de puresa per 

evitar sediments o precipitacions que obstrueixin 

la instal·lació. 

d. pH.- Un altre aspecte important és la mo-

dificació del pH de l’aigua a l’incorporar-hi els 

fertilitzants. La reacció que tindrà l’adob quan 

s’apliqui en el sòl dependrà del tipus de fer-

tilitzant i del pH del propi sòl. En sòls de pH 

bàsic, hi cal emprar adobs de caràcter neutre 

o àcid. Aquests tipus d’adobs redueixen les 

obturacions del sistema de reg i també faciliten 

l’assimilació de determinats microelements.

Per aconseguir una 

correcta aplicació de 

la fertirrigació, s'ha de 

considerar la tecnologia de 

la fertirrigació, la qualitat 

de l'aigua, la dosis de reg, 

el tipus de fertilitzant i les 

necessitats del cultiu.

Foto 2. Equip de fertirrigació. ECA Tàrrega-Oficina del regant. 
Autor: Oficina del regant.
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En zones amb aigües riques en calci, no s’hi 

pot utilitzar sulfats, ja que poden provocar 

precipitacions de guix i obstruccions en els 

goters. El més convenient és mantenir una 

reacció àcida per evitar obturacions.

05 Preparació de la solució mare

En el procés de fertirrigació resulta essencial la 

preparació adequada del substrat (solució mare), 

per tal que l’aplicació de fertilitzants mitjançant el 

reg tingui la màxima eficàcia. Posteriorment, quan 

s’injecta la solució mare a l’aigua de reg, es genera 

la solució nutritiva definitiva (solució filla).

Els aspectes que cal considerar en la prepa-

ració de la solució mare són la compatibilitat 

entre fertilitzants, la quantitat de fertilitzant que 

es podrà aportar en l’aigua de reg i la qualitat 

d’aquesta aigua de reg.

05.01 Compatibilitat entre fertilitzants

En la Taula següent (Taula 1), s’hi mostren les 

incompatibilitats d’alguns fertilitzants utilitzats 

en fertirrigació:  

S’han d’evitar les reaccions químiques que poden 

originar productes sòlids insolubles. Per exemple, 

s’ha d’evitar la barreja de productes que contin-

guin sulfats amb els que continguin calci, ja que 

reaccionen i formen guix que precipita. També 

són incompatibles els fertilitzants que porten 

fosfats amb els fertilitzants que porten magnesi.

05.02 Quantitat de fertilitzant

La quantitat d’adob que es pot barrejar s’establirà 

en funció de la solubilitat del fertilitzant i del rang 

de temperatures habituals amb què es treballa. 

Per evitar problemes, cal que la quantitat de ferti-

litzant utilitzat en la preparació de la solució mare 

sigui molt més baixa que la que teòricament es 

podria aplicar. La quantitat de fertilitzant que se 

sol barrejar en aigua per preparar la solució mare 

i no tenir problemes es mostra en la Taula 2.

Quan s’aportin diferents fertilitzants a una mateixa 

solució mare, s’haurà de començar barrejant-hi 

Nitrat 
potàssic

Nitrat 
càlcic

Nitrat 
amòNic

FosFat 
moNopotàssic

FosFat 
moNoamòNic

sulFat 
potàssic

Nitrat 
magNèsic

sulFat 
magNèsic

Nitrat 
potàssic

- C C C C C C C

Nitrat
càlcic

C - I I I I C I

Nitrat
amònic

C C - C C C C C

Fosfat 
monopotàssic

C I C - C C I I

Fosfat 
monoamònic

C I C C - C I I

sulfat
potàssic

C I C C C - C C

Nitrat
magnèsic

C C C I I C - C

sulfat
magnèsic

C I C I I C C -

Taula 1. Incompatibilitats (I) o compatibilitats (C) d’alguns fertilitzants utilitzats en fertirrigació. Font: Fertiberia.

adob
proporció 

(fertilitzant/aigua)
kg de fertilitzant
per 100 l d’aigua

Nitrat amònic (34,5 %N) 1/2 50

Nitrat càlcic (15,5-0-0) 1/2 50

Urea (46%N) 1/2 50

Fosfat monoamònic (12-61-0) 1/5 20

Nitrat potàssic (13-0-46) 1/7 14

Sulfat potàssic (0-0-50) 1/9 11

Taula 2. Proporcions i quantitats de fertilitzants emprades usualment per a la preparació de la dissolució mare d’alguns fertilitzants.
Font: adaptat de J.A. Moyà.

DT65.indd   5 02/12/13   11:19

371



DOSSIERN65

DOSSIERTÈCNIC

06

primer els fertilitzants que tinguin una menor so-

lubilitat. També s’ha de considerar que els ferti-

litzants nitrogenats han de deixar-se per al final, 

ja que al dissoldre’s refreden l’aigua, i aquest fet 

dificultaria la dilució dels altres fertilitzants.

06 La solució filla (aigua de reg + 
solució mare)

Quan s’injecta la solució mare a l’aigua de reg 

s’anomena solució filla, i és la que arribarà a la 

planta. Es mesuraran el pH i la salinitat de la so-

lució filla per tal de comprovar que són adequats. 

Les concentracions recomanades de determinats 

fertilitzants en la solució filla es troben en la Taula 3.

És important que la solució tingui un pH lleu-

gerament àcid, ja que d’aquesta manera es 

redueixen les obstruccions del sistema de reg 

i es millora l’absorció dels nutrients. És conve-

nient que tingui un pH entre 5,5 i 6. 

També s’ha de procurar que la conductivitat 

elèctrica (CE) de la solució no sobrepassi 3 

dS/m, ja que si és superior, podria haver-hi fito-

toxicitat. Tot i així, es recomana que la CE sigui 

al voltant de 1 dS/m.

07 Equips de fertirrigació

En el procés de fertirrigació, la solució es pre-

para en el capçal de reg. Per una banda, hi ha 

els tancs que contenen fertilitzants que solen 

disposar d’agitador, i, per una altra, hi ha l’equip 

d’injecció de l’adob. 

a.- Dipòsit per a la dissolució d’adob. Es 

realitza la barreja amb el fertilitzant. La dissolució 

resultant serà injectada en el sistema. 

b.- Dispositiu per a la injecció de l’adob:

 - El tanc d’adobatge. És el sistema més 

simple. Consisteix en un dipòsit tancat hermèti-

cament on hi ha el fertilitzant, i que es connecta 

en paral·lel a la xarxa de reg. És un sistema 

econòmic, però tendeix a desaparèixer, ja que 

el seu major problema és que la concentració 

d’adob injectat no és uniforme al llarg del temps.

 - Els injectors de Venturi.- Consisteixen en 

una canonada paral·lela a la canonada principal 

de la xarxa de reg, amb una estrangulació on es 

produeix una depressió que provoca la succió 

de la solució fertilitzant. No necessita energia 

per al seu funcionament, però per garantir el seu 

funcionament requereix una pressió mínima de 

2,5 a 3 atm a l’entrada del capçal de reg.

 - Els injectors elèctrics.- Són bombes acci-

onades amb un petit motor elèctric que injecten 

la solució fertilitzant a la xarxa de reg.  Les més 

comunes són les de tipus volumètric, ja sigui de 

pistó o de diafragma.  Són de fàcil automatització 

i permeten una fàcil regulació del cabal d’injecció.

 - Els injectors hidràulics.- Són bombes que 

per funcionar no necessiten energia elèctrica. 

Utilitzen l’energia elèctrica que hi ha a la xarxa de 

reg. Necessiten que hi hagi una pressió mínima 

a la xarxa, al voltant de 2 atm. Les més utilitza-

des són les bombes injectores hidràuliques i les 

dosificadores volumètriques proporcionals.
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09 Autora

adob
concentració recomanada

(g/L)
pH

cE 
(dS/m)

Nitrat amònic (34,5 %N) 1 5,6 0,9

Nitrat càlcic (15,5-0-0) 1 6 1,1

Urea (46%N) 3 6,1 0,1

Solució N-20 (20 % N) 1 6,4 1,3

Solució N-32 (32 % N) 1 7,1 1,1

Àcid fosfòric (54% P2O5) 0,5 2,8 1,0

Fosfat monoamònic (12-61-0) 0,25 5,3 0,2

Nitrat potàssic (13-0-46) 0,5 6,6 0,6

Sulfat potàssic (0-0-50) 0,5 6,6 0,8

Taula 3. Concentració recomanada d’alguns adobs utilitzats en fertirrigació de la solució filla (aigua de reg + solució mare) i pH i 
conductivitat elèctrica (CE) per a aquesta concentració. Font: adaptada de Pastor M., 2005 i de Fertiberia, comunicació personal.

La Fertirrigació millora 

l'eficiència dels fertiitzants, 

permet ajustar l'aplicació 

d'aquests a les necessitats 

dels cultius i pot augmentar 

els rendiments i la qualitat 

dels fruits.
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EXEMPLE 1- Determinació de les necessitats 
nutritives d'un cultiu llenyós

Disposem de les dades següents per a determinar les necessitats nutritives:

a) Una parcel·la de perera de la varietat Conference i formació en pal-

meta. La recol·lecció es realitza entre el 23 i 28 d’agost.

b) La producció esperada és de 22.500 kg/ha. Els càlculs es realitzaran 

en base a 1 ha de cultiu. 

c) El sistema de reg és per degoteig i hi ha instal·lada una bomba 

injectora amb un cabal de 100 l / hora per a la fertirrigació.

d) De l’anàlisi de sòls es determina que la textura és franca i el nivell 

de Matèria Orgànica (MO) és del 2,8%. El nivell de fòsfor (P2O5) és alt 

i el de potassi (K2O) és mitjà-alt.

e) Les extraccions totals o necessitats nutritives del cultiu les obtenim 

de la Taula 4.

D’aquesta Taula, n’estimem que les necessitats de la perera són:

• N: 2,3 kg N / 1 t fruit x 22,5 t / ha = 51,8 kg N / ha

• P2O5: 0,9 kg N / 1 t fruit  x  22,5 t / ha = 20,3 kg P2O5 / ha

• K2O: 2,8 kg N / 1 t fruit  x  22,5 t / ha = 63 kg K2O / ha

Per tal de calcular les quantitats a aplicar, tindrem en compte el contingut 

de nutrients. En el cas del N es restarà l’aportació de la MO que, segons 

l’analítica del sòl, aporta 30 kg N / ha. El P2O5 suposarà una aportació del 

40% del total d’extraccions, mentre que, pel mateix motiu, en el cas del 

K2O només s’aplicaran els 2/3 del total. Així, les quantitats a aportar seran:

•  N: 51,8 (extraccions) – 30 (MO) = 21,8 kg N / ha 

• P2O5: 20,3 (extraccions)  x  40% (nivell alt en sòl) = 8,1 kg P2O5 / ha

• K2O: 63 (extraccions)  x  2/3 = 42 kg K2O / ha

D’aquestes quantitats es pot deixar un marge del 15-20% a aplicar en 

postcollita, sobretot per al N i per al K2O.

Tan bon punt s’han estimat les necessitats de nutrients de la campanya, 

s’ha de fer un calendari d’aplicació del consum mensual de nutrients, 

en funció de la fenologia del cultiu.

Suposem que l’explotació s’adapta a l’aplicació d’àcid fosfòric inicial, 

nitrat potàssic com a font de K2O i també N, i nitrat amònic com a com-

plement de N. A continuació, es realitza l’exemple de càlcul sobre el mes 

de març. En la resta de mesos el procés s’efectuaria de la mateixa ma-

nera tenint en compte la variació de les necessitats mensuals del cultiu. 

Càlcul del fòsfor a aplicar - El fòsfor s’aplicaria a principi de cam-

panya aprofitant per fer un rentat de les canonades. Si s’utilitza àcid 

fosfòric del 75% de riquesa:

8,1 kg P2O5

ha
 x 1 kg àc. fosfòric comercial

0,75 kg P2O5

 =10,8 kg àc. fosfòric comercial 75%

La solució mare té una relació 1:1 per aquest producte (1 litre àc. 

fosfòric comercial i 1 litre aigua)

De les característiques del producte obtenim la densitat d'aquest

6,75 l àc. fosfòric comercial + 6,75 l aigua=13,5 l solució mare P2O5

El temps de treball de la bomba injectora:

Si s’aprofita per rentar les canonades, s’hauran d’omplir amb la barreja 

d´aigua-solució mare, deixar reposar 1-2 hores perquè l’àcid actuï, i rentar 

amb aigua després, fent un post-reg. Tenint en compte que en 4-6 minuts 

s’omplen les canonades de reg i si es vol aprofitar tot l’àcid fosfòric a aplicar 

perquè renti la instal·lació, es fraccionarà la seva aplicació en 3-4 vegades 

per aplicar així totes les necessitats (8 minuts) i rentar al màxim possible.

Per calcular l’aplicació de N i K2O, primer es calcularia el K2O, ja que 

l’adob utilitzat consta de N i K2O, aplicant-hi simultàniament els dos ele-

ments. Per diferència entre la quantitat de N aplicada mitjançant KNO3 

i el total requerit, es calcula el N que s’aplicaria amb el nitrat amònic.

Càlcul de K2O a aplicar - La solució mare: 

100 kg de KNO3 en 1.000 l solució (1 kg KNO3 i 9 litres d’aigua)

 

cultiu N p2o5 K2o

Presseguer i prunera 3,5 1 4

Perera 2,3 0,9 2,8

Pomera 2 0,9 2,8

Olivera 10 5 8

Panís per a gra 23 10 22

kg de nutrient / 1000 kg de rendiment

Taula 4. Extraccions aproximades de nitrogen, fòsfor i potassi per obtindre 1.000 kg de 
producció en alguns cultius

Font: elaborada per diversos autors

1 litre
1,6 kg

10,8 kg àc. fosfòric comercial x = 6,75 litres àc. fosfòric comercial

l solució mare
ha

13,5 = 0,135x 1 hora bomba
100 litres

hores
ha

= 8,1 minuts
ha

kg k2O març
ha i mes

1,7 xx 1 ha
1 sector

1 kg KNO3

0,44 kg K20
x 10

l solució mare
kg KNO3

= 38,6 l solució mare
en el sector durant un mes
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primer els fertilitzants que tinguin una menor so-

lubilitat. També s’ha de considerar que els ferti-

litzants nitrogenats han de deixar-se per al final, 

ja que al dissoldre’s refreden l’aigua, i aquest fet 

dificultaria la dilució dels altres fertilitzants.

06 La solució filla (aigua de reg + 
solució mare)

Quan s’injecta la solució mare a l’aigua de reg 

s’anomena solució filla, i és la que arribarà a la 

planta. Es mesuraran el pH i la salinitat de la so-

lució filla per tal de comprovar que són adequats. 

Les concentracions recomanades de determinats 

fertilitzants en la solució filla es troben en la Taula 3.

És important que la solució tingui un pH lleu-

gerament àcid, ja que d’aquesta manera es 

redueixen les obstruccions del sistema de reg 

i es millora l’absorció dels nutrients. És conve-

nient que tingui un pH entre 5,5 i 6. 

També s’ha de procurar que la conductivitat 

elèctrica (CE) de la solució no sobrepassi 3 

dS/m, ja que si és superior, podria haver-hi fito-

toxicitat. Tot i així, es recomana que la CE sigui 

al voltant de 1 dS/m.

07 Equips de fertirrigació

En el procés de fertirrigació, la solució es pre-

para en el capçal de reg. Per una banda, hi ha 

els tancs que contenen fertilitzants que solen 

disposar d’agitador, i, per una altra, hi ha l’equip 

d’injecció de l’adob. 

a.- Dipòsit per a la dissolució d’adob. Es 

realitza la barreja amb el fertilitzant. La dissolució 

resultant serà injectada en el sistema. 

b.- Dispositiu per a la injecció de l’adob:

 - El tanc d’adobatge. És el sistema més 

simple. Consisteix en un dipòsit tancat hermèti-

cament on hi ha el fertilitzant, i que es connecta 

en paral·lel a la xarxa de reg. És un sistema 

econòmic, però tendeix a desaparèixer, ja que 

el seu major problema és que la concentració 

d’adob injectat no és uniforme al llarg del temps.

 - Els injectors de Venturi.- Consisteixen en 

una canonada paral·lela a la canonada principal 

de la xarxa de reg, amb una estrangulació on es 

produeix una depressió que provoca la succió 

de la solució fertilitzant. No necessita energia 

per al seu funcionament, però per garantir el seu 

funcionament requereix una pressió mínima de 

2,5 a 3 atm a l’entrada del capçal de reg.

 - Els injectors elèctrics.- Són bombes acci-

onades amb un petit motor elèctric que injecten 

la solució fertilitzant a la xarxa de reg.  Les més 

comunes són les de tipus volumètric, ja sigui de 

pistó o de diafragma.  Són de fàcil automatització 

i permeten una fàcil regulació del cabal d’injecció.

 - Els injectors hidràulics.- Són bombes que 

per funcionar no necessiten energia elèctrica. 

Utilitzen l’energia elèctrica que hi ha a la xarxa de 

reg. Necessiten que hi hagi una pressió mínima 

a la xarxa, al voltant de 2 atm. Les més utilitza-

des són les bombes injectores hidràuliques i les 

dosificadores volumètriques proporcionals.

08 Bibliografia

FUENTES, J.L. 2003.Técnicas de riego. Mundi 

Prensa. Madrid.

RUFAT, J. 2012. Apunts curs de fertirrigació. 

ECA Tàrrega. Oficina del Regant. Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. Barcelona.

VVAA. 2010. Curs bàsic de regs. Servei de Formai-

có Agrària. Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. Barcelona.

VVAA. 2010. Guía práctica de la fertilización ra-

cional de los cultivos en España. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid.

09 Autora

adob
concentració recomanada

(g/L)
pH

cE 
(dS/m)

Nitrat amònic (34,5 %N) 1 5,6 0,9

Nitrat càlcic (15,5-0-0) 1 6 1,1

Urea (46%N) 3 6,1 0,1

Solució N-20 (20 % N) 1 6,4 1,3

Solució N-32 (32 % N) 1 7,1 1,1

Àcid fosfòric (54% P2O5) 0,5 2,8 1,0

Fosfat monoamònic (12-61-0) 0,25 5,3 0,2

Nitrat potàssic (13-0-46) 0,5 6,6 0,6

Sulfat potàssic (0-0-50) 0,5 6,6 0,8

Taula 3. Concentració recomanada d’alguns adobs utilitzats en fertirrigació de la solució filla (aigua de reg + solució mare) i pH i 
conductivitat elèctrica (CE) per a aquesta concentració. Font: adaptada de Pastor M., 2005 i de Fertiberia, comunicació personal.

La Fertirrigació millora 

l'eficiència dels fertiitzants, 

permet ajustar l'aplicació 

d'aquests a les necessitats 

dels cultius i pot augmentar 

els rendiments i la qualitat 

dels fruits.
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EXEMPLE 1- Determinació de les necessitats 
nutritives d'un cultiu llenyós

Disposem de les dades següents per a determinar les necessitats nutritives:

a) Una parcel·la de perera de la varietat Conference i formació en pal-

meta. La recol·lecció es realitza entre el 23 i 28 d’agost.

b) La producció esperada és de 22.500 kg/ha. Els càlculs es realitzaran 

en base a 1 ha de cultiu. 

c) El sistema de reg és per degoteig i hi ha instal·lada una bomba 

injectora amb un cabal de 100 l / hora per a la fertirrigació.

d) De l’anàlisi de sòls es determina que la textura és franca i el nivell 

de Matèria Orgànica (MO) és del 2,8%. El nivell de fòsfor (P2O5) és alt 

i el de potassi (K2O) és mitjà-alt.

e) Les extraccions totals o necessitats nutritives del cultiu les obtenim 

de la Taula 4.

D’aquesta Taula, n’estimem que les necessitats de la perera són:

• N: 2,3 kg N / 1 t fruit x 22,5 t / ha = 51,8 kg N / ha

• P2O5: 0,9 kg N / 1 t fruit  x  22,5 t / ha = 20,3 kg P2O5 / ha

• K2O: 2,8 kg N / 1 t fruit  x  22,5 t / ha = 63 kg K2O / ha

Per tal de calcular les quantitats a aplicar, tindrem en compte el contingut 

de nutrients. En el cas del N es restarà l’aportació de la MO que, segons 

l’analítica del sòl, aporta 30 kg N / ha. El P2O5 suposarà una aportació del 

40% del total d’extraccions, mentre que, pel mateix motiu, en el cas del 

K2O només s’aplicaran els 2/3 del total. Així, les quantitats a aportar seran:

•  N: 51,8 (extraccions) – 30 (MO) = 21,8 kg N / ha 

• P2O5: 20,3 (extraccions)  x  40% (nivell alt en sòl) = 8,1 kg P2O5 / ha

• K2O: 63 (extraccions)  x  2/3 = 42 kg K2O / ha

D’aquestes quantitats es pot deixar un marge del 15-20% a aplicar en 

postcollita, sobretot per al N i per al K2O.

Tan bon punt s’han estimat les necessitats de nutrients de la campanya, 

s’ha de fer un calendari d’aplicació del consum mensual de nutrients, 

en funció de la fenologia del cultiu.

Suposem que l’explotació s’adapta a l’aplicació d’àcid fosfòric inicial, 

nitrat potàssic com a font de K2O i també N, i nitrat amònic com a com-

plement de N. A continuació, es realitza l’exemple de càlcul sobre el mes 

de març. En la resta de mesos el procés s’efectuaria de la mateixa ma-

nera tenint en compte la variació de les necessitats mensuals del cultiu. 

Càlcul del fòsfor a aplicar - El fòsfor s’aplicaria a principi de cam-

panya aprofitant per fer un rentat de les canonades. Si s’utilitza àcid 

fosfòric del 75% de riquesa:

8,1 kg P2O5

ha
 x 1 kg àc. fosfòric comercial

0,75 kg P2O5

 =10,8 kg àc. fosfòric comercial 75%

La solució mare té una relació 1:1 per aquest producte (1 litre àc. 

fosfòric comercial i 1 litre aigua)

De les característiques del producte obtenim la densitat d'aquest

6,75 l àc. fosfòric comercial + 6,75 l aigua=13,5 l solució mare P2O5

El temps de treball de la bomba injectora:

Si s’aprofita per rentar les canonades, s’hauran d’omplir amb la barreja 

d´aigua-solució mare, deixar reposar 1-2 hores perquè l’àcid actuï, i rentar 

amb aigua després, fent un post-reg. Tenint en compte que en 4-6 minuts 

s’omplen les canonades de reg i si es vol aprofitar tot l’àcid fosfòric a aplicar 

perquè renti la instal·lació, es fraccionarà la seva aplicació en 3-4 vegades 

per aplicar així totes les necessitats (8 minuts) i rentar al màxim possible.

Per calcular l’aplicació de N i K2O, primer es calcularia el K2O, ja que 

l’adob utilitzat consta de N i K2O, aplicant-hi simultàniament els dos ele-

ments. Per diferència entre la quantitat de N aplicada mitjançant KNO3 

i el total requerit, es calcula el N que s’aplicaria amb el nitrat amònic.

Càlcul de K2O a aplicar - La solució mare: 

100 kg de KNO3 en 1.000 l solució (1 kg KNO3 i 9 litres d’aigua)

 

cultiu N p2o5 K2o

Presseguer i prunera 3,5 1 4

Perera 2,3 0,9 2,8

Pomera 2 0,9 2,8

Olivera 10 5 8

Panís per a gra 23 10 22

kg de nutrient / 1000 kg de rendiment

Taula 4. Extraccions aproximades de nitrogen, fòsfor i potassi per obtindre 1.000 kg de 
producció en alguns cultius

Font: elaborada per diversos autors

1 litre
1,6 kg

10,8 kg àc. fosfòric comercial x = 6,75 litres àc. fosfòric comercial

l solució mare
ha

13,5 = 0,135x 1 hora bomba
100 litres

hores
ha

= 8,1 minuts
ha

kg k2O març
ha i mes

1,7 xx 1 ha
1 sector

1 kg KNO3

0,44 kg K20
x 10

l solució mare
kg KNO3

= 38,6 l solució mare
en el sector durant un mes
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Si es fa una distribució setmanal uniforme:

38,6 l solució mare / 4 setmanes al mes = 9,7 litres per setmana

En el cas de reg diari i fertirrigació diària, s’aplicaria 1,4 l diaris.

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

En el cas del K, l’aplicació d’1,7 kg K2O per hectàrea equival a 23,2 minuts 

de funcionament de la bomba, la qual cosa vol dir que 1 minut d’injecció 
de solució mare de K2O suposa 0,07 kg K2O aplicats. 

L’aplicació de K2O amb nitrat potàssic comporta també una quantitat de N:

En el cas del N, l’aplicació de 1,7 kg K2O per hectàrea comporta l’aplicació 

d´0,5 kg de N en 23,2 minuts de funcionament de la bomba, la qual cosa 

vol dir que 1 minut d’injecció de solució mare de K2O suposa 0,02 
kg N aplicats. 

Càlcul del N a aplicar – La solució mare: 200 kg de NH4NO3 (nitrat 

amònic) en 1.000 l solució (2 kg N i 8 litres d’aigua)

Si es fa una distribució setmanal uniforme:

7,5 l solució mare / 4 setmanes al mes = 1,9 litres per setmana

En el cas de reg diari i fertirrigació diària, s’aplicaria 0,3 l diaris.

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

 

En el cas del N, l’aplicació de 0,5 kg N per hectàrea equival a 4,5 minuts 

de funcionament de la bomba, la qual cosa vol dir que 1 minut d’injecció 
de solució mare de N suposa 0,11 kg N aplicats. 

EXEMPLE 2 - Fertirrigació del panís abans de floració

Disposem de les dades següents per a determinar la dosis de fertilitzant 

a aplicar:

a) Una parcel·la de panís de cicle 700 sembrat a inicis del mes de maig amb 

una densitat de sembra de 85.000 llavors per hectàrea. La recol·lecció es 

realitza a finals d’octubre.

b) La producció esperada és de 14.000 kg/ha. Els càlculs es realitzaran 

en base a 1 ha de cultiu.

c) El sistema de reg és per aspersió i hi ha instal·lada una bomba injectora 

de fertilitzant amb un cabal de 250 l / hora. 

d) Previ a la sembra del panís, s’han fet aplicacions de fons amb fems i 

aplicacions de purins, les dosis dels quals s’han calculat a partir d’analítiques 

del sòl i tenint en compte els límits marcats per la normativa vigent aplicable. 

e) La primera quinzena de juny es realitza una anàlisi de sòl i dels resultats 

se n’extreu una manca d’aquest. Per aquest motiu, es recomana un adobat 

de cobertora de 50 kg / ha que s’haurà de fraccionar i aplicar entre la data 

de la recomanació i dues setmanes abans de floració. 

L’agricultor decideix aplicar adob líquid N-32 per a l’adobat de cobertora:

Càlcul dels litres de solució nitrogenada N-32 a aplicar
Segons la informació aportada pel fabricant de l’adob a les característiques 

del producte, tenim:

   

L’agricultor decideix fraccionar en 4 aplicacions el nitrogen a aportar abans de 

floració:117,5 l solució mare/4 aplicacions=29,4 litres de solució per aplicació

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

60 minuts injecció
250 l / h injectora

29,4 l solució mare x = 7,1 minuts per aplicació

A nivell pràctic:
Quan els temps d’aplicació són baixos, com en l’exemple 1, es pot realitzar 

la fertirrigació cada dos o tres dies per tenir la bomba en funcionament 

més temps i evitar errors de distribució amb temps tan curts d’aplicació.

Quan es faci la programació, es pot introduir uns segons de temps sense 

subministrar adob entre les dues aplicacions de solució mare diferents 

(exemple 1).

Cal tenir present sobretot el temps de postreg (neteja) i, encara millor, la 

possibilitat d’aplicar aigua a través de la bomba, com si fos un altre adob, 

que asseguri que en el tram entre els dipòsits i la canonada de reg no hi 

quedin restes d’adob.

60 minuts injecció
100 l solució mare

1,4 l solució mare x = 0,8 minuts diaris

kg K20 en nitrat potàssic
ha i mes

1,7 = 0,5 kg N (a sostreure
del total de N a aplicar)

x 0,13 kg N en nitrat potàssic
0,44 kg K20 en nitrat potàssic

kg N març
ha i mes

1 = 0,5- 0,5 kg N aplicat amb KN03

ha i mes
kg N

ha i mes
a aplicar amb N-33,5 o nitrat amònic

kg N març
ha i mes

0,5 xx 1 ha
1 sector

1 kg N-33,5
0,335kg N

x 
10 l solució mare

2 kg N-33,5
= 7,5 l solució mare
en el sector durant un mes

60 minuts injecció
100 l solució mare

0,3 l solució mare x = 0,2 minuts diaris

kg N
ha

50 x 1 kg N-32,5
0,32 kg N

x 
1 l solució

1,33 kg N-32,5
=117,5 l de solució nitrogenada
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FERTIRRIGACIÓ EN ELS FRUITERS
UNA SÍNTESI DELS RESULTATS DELS ÚLTIMS ANYS

Foto 1. Fertirrigació en presseguer cultivat en cavallons. Autor: Victor Montilla

01 Introducció

El reg i l’adobatge són dues tecnologies fona-

mentals per a la gestió de la producció dels 

cultius fruiters de zones àrides i semiàrides. 

Actualment, tots som conscients de la neces-

sitat d’optimitzar l’ús d’aquests dos recursos. 

Les raons són múltiples: des de les lligades a 

l’ús eficient d’aquests recursos escassos fins 

a mantenir els ecosistemes productius amb 

bona salut ambiental. No obstant això, no s’ha 

d’oblidar la idea central de mantenir i potenciar 

la rendibilitat dels sistemes productius com a 

requisit fonamental per al desenvolupament d’un 

sector –l’agroalimentari– essencial en l’economia 

del país.

 

Les eines disponibles per assolir els objectius 

apuntats es basen en dos eixos: el coneixe-

ment acurat dels efectes de reg i la nutrició 

en els cultius, cabdals en la resposta productiva 

iqualitativa dels fruiters, particularment les qües-

tions referents a dosis i millorar els moments 

d’aplicació d’ambos recursos. En aquest sentit, 

l’estudi del reg en diferents moments del cicle i 

dels efectes de la fertirrigació són fonamentals 

per incrementar els rendiments, per potenciar la 

qualitat, per assolir altes taxes d’eficiència  o per 

mitigar els efectes del medi sota circumstàncies 

adverses. Avui, amb una fracció important de 

la producció de fruita dedicada a l’exportació 

cap a mercats d’alt valor afegit, és indispensable 

també tenir un coneixement precís dels efectes 

de l’aigua i els nutrients  en la qualitat de la fruita, 

tant la pròpiament de consum com, particular-

ment, pel que fa a la resistència a manipulació, 

transformació, conservació, transport i vida en 

la prestatgeria i la llar. 

La gestió del reg, mitjançant la formació de 

tècnics i productors en el maneig de les no-

ves tecnologies, el desenvolupament d’eines i 

mètodes de suport per al diagnòstic i la presa 

de decisions de maneig de manera assequible 

i prou precisa, i la incorporació a les plantacions 

d’infraestructures de reg i adobatge equipades 

i dissenyades per assolir una alta eficiència hi-

dràulica i energètica en el transport, la distribució 

i l’aplicació d’aigua i nutrients. 

En aquest article ens centrarem més en la 

primera part, focalitzant en els efectes en el 

creixement, rendiment i qualitat de l’aplicació 

d’aigua i nutrients, fonamentalment en pomera 

i presseguer, a partir dels resultats obtinguts en 

diferents assaigs de llarga durada realitzats du-

rant els últims anys.
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Si es fa una distribució setmanal uniforme:

38,6 l solució mare / 4 setmanes al mes = 9,7 litres per setmana

En el cas de reg diari i fertirrigació diària, s’aplicaria 1,4 l diaris.

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

En el cas del K, l’aplicació d’1,7 kg K2O per hectàrea equival a 23,2 minuts 

de funcionament de la bomba, la qual cosa vol dir que 1 minut d’injecció 
de solució mare de K2O suposa 0,07 kg K2O aplicats. 

L’aplicació de K2O amb nitrat potàssic comporta també una quantitat de N:

En el cas del N, l’aplicació de 1,7 kg K2O per hectàrea comporta l’aplicació 

d´0,5 kg de N en 23,2 minuts de funcionament de la bomba, la qual cosa 

vol dir que 1 minut d’injecció de solució mare de K2O suposa 0,02 
kg N aplicats. 

Càlcul del N a aplicar – La solució mare: 200 kg de NH4NO3 (nitrat 

amònic) en 1.000 l solució (2 kg N i 8 litres d’aigua)

Si es fa una distribució setmanal uniforme:

7,5 l solució mare / 4 setmanes al mes = 1,9 litres per setmana

En el cas de reg diari i fertirrigació diària, s’aplicaria 0,3 l diaris.

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

 

En el cas del N, l’aplicació de 0,5 kg N per hectàrea equival a 4,5 minuts 

de funcionament de la bomba, la qual cosa vol dir que 1 minut d’injecció 
de solució mare de N suposa 0,11 kg N aplicats. 

EXEMPLE 2 - Fertirrigació del panís abans de floració

Disposem de les dades següents per a determinar la dosis de fertilitzant 

a aplicar:

a) Una parcel·la de panís de cicle 700 sembrat a inicis del mes de maig amb 

una densitat de sembra de 85.000 llavors per hectàrea. La recol·lecció es 

realitza a finals d’octubre.

b) La producció esperada és de 14.000 kg/ha. Els càlculs es realitzaran 

en base a 1 ha de cultiu.

c) El sistema de reg és per aspersió i hi ha instal·lada una bomba injectora 

de fertilitzant amb un cabal de 250 l / hora. 

d) Previ a la sembra del panís, s’han fet aplicacions de fons amb fems i 

aplicacions de purins, les dosis dels quals s’han calculat a partir d’analítiques 

del sòl i tenint en compte els límits marcats per la normativa vigent aplicable. 

e) La primera quinzena de juny es realitza una anàlisi de sòl i dels resultats 

se n’extreu una manca d’aquest. Per aquest motiu, es recomana un adobat 

de cobertora de 50 kg / ha que s’haurà de fraccionar i aplicar entre la data 

de la recomanació i dues setmanes abans de floració. 

L’agricultor decideix aplicar adob líquid N-32 per a l’adobat de cobertora:

Càlcul dels litres de solució nitrogenada N-32 a aplicar
Segons la informació aportada pel fabricant de l’adob a les característiques 

del producte, tenim:

   

L’agricultor decideix fraccionar en 4 aplicacions el nitrogen a aportar abans de 

floració:117,5 l solució mare/4 aplicacions=29,4 litres de solució per aplicació

La correspondència de temps d’injecció de la bomba seria:

60 minuts injecció
250 l / h injectora

29,4 l solució mare x = 7,1 minuts per aplicació

A nivell pràctic:
Quan els temps d’aplicació són baixos, com en l’exemple 1, es pot realitzar 

la fertirrigació cada dos o tres dies per tenir la bomba en funcionament 

més temps i evitar errors de distribució amb temps tan curts d’aplicació.

Quan es faci la programació, es pot introduir uns segons de temps sense 

subministrar adob entre les dues aplicacions de solució mare diferents 

(exemple 1).

Cal tenir present sobretot el temps de postreg (neteja) i, encara millor, la 

possibilitat d’aplicar aigua a través de la bomba, com si fos un altre adob, 

que asseguri que en el tram entre els dipòsits i la canonada de reg no hi 

quedin restes d’adob.

60 minuts injecció
100 l solució mare

1,4 l solució mare x = 0,8 minuts diaris

kg K20 en nitrat potàssic
ha i mes

1,7 = 0,5 kg N (a sostreure
del total de N a aplicar)

x 0,13 kg N en nitrat potàssic
0,44 kg K20 en nitrat potàssic

kg N març
ha i mes

1 = 0,5- 0,5 kg N aplicat amb KN03

ha i mes
kg N

ha i mes
a aplicar amb N-33,5 o nitrat amònic

kg N març
ha i mes

0,5 xx 1 ha
1 sector

1 kg N-33,5
0,335kg N

x 
10 l solució mare

2 kg N-33,5
= 7,5 l solució mare
en el sector durant un mes

60 minuts injecció
100 l solució mare

0,3 l solució mare x = 0,2 minuts diaris

kg N
ha

50 x 1 kg N-32,5
0,32 kg N

x 
1 l solució

1,33 kg N-32,5
=117,5 l de solució nitrogenada
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FERTIRRIGACIÓ EN ELS FRUITERS
UNA SÍNTESI DELS RESULTATS DELS ÚLTIMS ANYS

Foto 1. Fertirrigació en presseguer cultivat en cavallons. Autor: Victor Montilla

01 Introducció

El reg i l’adobatge són dues tecnologies fona-

mentals per a la gestió de la producció dels 

cultius fruiters de zones àrides i semiàrides. 

Actualment, tots som conscients de la neces-

sitat d’optimitzar l’ús d’aquests dos recursos. 

Les raons són múltiples: des de les lligades a 

l’ús eficient d’aquests recursos escassos fins 

a mantenir els ecosistemes productius amb 

bona salut ambiental. No obstant això, no s’ha 

d’oblidar la idea central de mantenir i potenciar 

la rendibilitat dels sistemes productius com a 

requisit fonamental per al desenvolupament d’un 

sector –l’agroalimentari– essencial en l’economia 

del país.

 

Les eines disponibles per assolir els objectius 

apuntats es basen en dos eixos: el coneixe-

ment acurat dels efectes de reg i la nutrició 

en els cultius, cabdals en la resposta productiva 

iqualitativa dels fruiters, particularment les qües-

tions referents a dosis i millorar els moments 

d’aplicació d’ambos recursos. En aquest sentit, 

l’estudi del reg en diferents moments del cicle i 

dels efectes de la fertirrigació són fonamentals 

per incrementar els rendiments, per potenciar la 

qualitat, per assolir altes taxes d’eficiència  o per 

mitigar els efectes del medi sota circumstàncies 

adverses. Avui, amb una fracció important de 

la producció de fruita dedicada a l’exportació 

cap a mercats d’alt valor afegit, és indispensable 

també tenir un coneixement precís dels efectes 

de l’aigua i els nutrients  en la qualitat de la fruita, 

tant la pròpiament de consum com, particular-

ment, pel que fa a la resistència a manipulació, 

transformació, conservació, transport i vida en 

la prestatgeria i la llar. 

La gestió del reg, mitjançant la formació de 

tècnics i productors en el maneig de les no-

ves tecnologies, el desenvolupament d’eines i 

mètodes de suport per al diagnòstic i la presa 

de decisions de maneig de manera assequible 

i prou precisa, i la incorporació a les plantacions 

d’infraestructures de reg i adobatge equipades 

i dissenyades per assolir una alta eficiència hi-

dràulica i energètica en el transport, la distribució 

i l’aplicació d’aigua i nutrients. 

En aquest article ens centrarem més en la 

primera part, focalitzant en els efectes en el 

creixement, rendiment i qualitat de l’aplicació 

d’aigua i nutrients, fonamentalment en pomera 

i presseguer, a partir dels resultats obtinguts en 

diferents assaigs de llarga durada realitzats du-

rant els últims anys.
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02 Efectes del reg i la nutrició se-
gons diferents estratègies

Des de 2006  i al llarg de sis campanyes, s’ha 

treballat en un assaig en presseguer per tal 

d’avaluar els efectes de l’aplicació d’aigua i 

nitrogen en diferents condicions. En aquest 

cas, l’assaig comparava reg total amb el reg 

deficitari controlat en la fase II i en la fase III 

de creixement del fruit; alhora, es va estudiar 

l’efecte combinat del reg amb l’aplicació de 

nitrogen amb dosis moderades i altes, junta-

ment amb la no-aplicació d’aquest nutrient, 

ja que el sòl era ric en matèria orgànica, amb 

una oferta natural de nutrients alta, fins i tot 

estimada com a suficient per mantenir una 

producció acceptable. Alguns dels resultats 

de les quatre campanyes centrals (2007-2010) 

es mostren en la Taula 1 i les Figures 1 i 2. En 

una primera anàlisi es constatà, com en altres 

treballs de recerca, que el reg deficitari mos-

tra una tendència a afectar el rendiment de la 

fruita i el pes del fruit quan els nivells d’estrès 

hídric s’accentuen en algun dels moments 

crítics del cicle (zona I de la Figura 1). Alhora, 

en aquestes condicions, es manifesta també 

la ineficàcia de les aplicacions de nutrients 

per la manca de l’aigua necessària al cultiu.

Com a contrapartida, quan es mantenen les 

plantacions en nivells d’estrès hídric moderat, 

les possibilitats d’estalvi d’aigua són realment 

interessants per al productor, ja que el tanca-

ment estomàtic és limitat, i per tant l´intercanvi 

gasós i  la fotosíntesi de la planta es mantenen 

a nivells que no limiten el creixement dels fruits. 

A partir d’aquestes condicions, sense limitacions 

fisiològiques severes, és quan es produeix una 

clara resposta a l’aplicació de nutrients (zona II  

i III de la Figura 1) i s’obté la màxima efectivitat  

del binomi aigua-nutrients des d’un punt de vis-

ta productiu. En aquest interval és on, a través 

d’una bona gestió tècnica, les estratègies de reg 

deficitari controlat es poden utilitzar exitosament 

o, en altre cas, es poden planejar alternatives 

dirigides a obtenir els rendiments màxims.

En els resultats també es fa palès l’efecte de la 

càrrega (nombre de fruits per arbre) en les ne-

cessitats d’aigua, efecte que, particularment, es 

manifesta en condicions de dèficit hídric. Com 

més gran és la càrrega, major és la necessitat 

d’aigua del fruiter, tema estudiat en recents tre-

balls de recerca de l’IRTA, que han demostrat de 

manera clara que l’aclarida de fruits pot constituir 

una estratègia pal·liativa molt útil en períodes de 

limitacions d’aigua imposades.

Taula 1. Efecte dels tractaments de reg i nitrogen sobre el rendiment (kg/arbre), el pes del fruit (g) i la productivitat de l’aigua (kg 
fruita/m3). Els nivells connectats amb la mateixa lletra no són significativament diferents segons el test de Tukey HSD, P≤0,05.

Figura 1. Resposta productiva (kg fruits/arbre) segons  el coeficient de cultiu real utilitzat (reg+pluja efectiva/ETo). Els cercles en-
negrits corresponen a parcel·les amb una alta aplicació de nitrogen, mentre que els cercles buits corresponen a parcel·les que no 
han rebut nitrogen durant l’experiment.

rENdimENt pEs dEl Fruit 
productivitat dE 

l’aigua 

reg

R-100 63,4 a 137 a 80,86 b

R-II 61,75 b 122 b 88,98 a

R-III 59,05 b 121 b 85,22 ab

Nitrogen

N-0 58,42 b 130 n.s. 82,52 ab

N-60 63,65 a 130 n.s. 87,66 a

N-120 62,12 b 123 n.s 84,73 b

Bloc n.s. 0,01 n.s.

any <0,0001 <0,0001 <0,0001

reg x Nitrogen n.s. n.s. n.s.

Nre. Fruits/arbre < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

potencial hídric 
(Ψs)

  < 0,001   < 0,001 < 0,0001

40
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65
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03 La utilitat de les tècniques de 
fertirrigació en fructicultura

Avui es posseeix una visió força madura dels 

efectes de les diferents estratègies de reg i 

l’aplicació de nutrients en els rendiments i en 

la qualitat organolèptica de la fruita, de manera 

que es poden avaluar amb una precisió raonable 

tant les necessitats d’aigua com de nutrients. 

Paral·lelament, en un altra vessant, és percep-

tible l’enduriment de l’accés als mercats, cada 

cop més concorreguts, exigents i llunyans. 

En resposta a aquesta situació, una estratè-

gia plausible i comuna en qualsevol fructicul-

tura tecnificada tracta d’augmentar la preco-

citat productiva, els rendiments i la qualitat 

de les collites per mantenir el marge brut dels 

cultius fruiters i, si és possible, millorar-lo. 

Entres les eines disponibles per a aquest pro-

pòsit, la tecnologia de la fertirrigació n’és una 

de les cabdals.

Amb l’objectiu de conèixer els efectes de la 

fertirrigació sobre precocitat i rendiment de les 

plantacions, el 2010 es va iniciar un assaig en 

préssec pla, en una plantació en el segon any. 

Els arbres s’han regat a plena dotació, assegu-

rant que en cap moment hi hagués dèficit hí-

dric que pogués afectar el creixement vegetatiu 

potencial dels arbres. Els diferents tractaments 

de nutrició es realitzaren mitjançant una solució 

nutrient completa tipus Hoagland, aplicada en 

continu (sempre que es regava s’aplicava adob) 

fins a collita (NUT100), aplicant la mateixa so-

lució al 50% de concentració ( NUT50), al 25% 

(NUT25) durant el mateix període,  i una solució 

completa només fins al final del període d’endu-

riment del pinyol (NUT100STOP).

En síntesi, els resultats obtinguts fins avui de-

mostren l’efectivitat de la fertirrigació en con-

tinu amb solucions equilibrades per a l’obten-

ció d’altes taxes de creixement vegetatiu i alts 

rendiments. Efectivament, la fertirrigació dels 

arbres joves durant tota l’estació de creixement 

promou el volum complet de plantació en molt 

poc temps, com demostra que a la fi del segon 

any de plantació ja es va obtenir un creixement 

considerable (Taula 2).  Atenent els volums d’ar-

bre assolits, la poda i l’aclarida de fruits de la 

campanya 2012 es varen ajustar a la capçada, 

de tal manera que fos possible avaluar l’efecte 

del creixement diferencial obtingut. Els resul-

tats indiquen clarament que és possible obtenir 

altes taxes de creixement i alts rendiments en 

presseguer, reduint el període improductiu. Es 

constata, però, que l’ús de solucions nutrients 

per afavorir el creixement i la producció com-

porta una baixa eficiència de la nutrició, la qual 

cosa suposa un major esforç de gestió per tal 

de controlar els efectes ambientals associats. 

04 La dualitat dels efectes de l’ús 
de l’aigua i els nutrients

Més enllà dels efectes del reg i la nutrició lligats 

a rendiments i qualitat de camp dels fruits o de 

l’eficiència d’ús dels recursos, està clar que, 

avui per avui, no es pot parlar de la producció 

de fruita sense parlar de qualitat des d’una 

perspectiva global, tant en els atributs que 

demana el consumidor, com dels desitjables 

per a l’optimització dels processos des de la 

collita a la distribució.

Els treballs de recerca esmentats també s’han 

dissenyat per obtenir resultats en aspectes im-

portants per a la qualitat final de la fruita, com 

són l’aptitud de la fruita per a suportar tot el 

procés de collita, manipulació i transport, i per 

mantenir en destinació una perdurabilitat con-

venient per a satisfer tant la distribució com 

Taula 2. Efecte dels tractaments de fertirrigació sobre el rendiment comercial de fruita (kg/ha), Superfície foliar al final del període 
de creixement 2011 i 2012 (en m2 de projecció de capçada), Eficiència productiva del nitrogen (% sobre NUT100),  pes del fruit 
(g),  fermesa (N), sòlids solubles (Brix), contingut de N en fulla (%), N en fruit (ppm), Mg en fruit (ppm), Ca en fruit (ppm), K en fruit 
(ppm) i P en fruit (ppm). Els nivells connectats amb la mateixa lletra  no són significativament diferents segons el test de Tukey 
HSD, P≤0,05.

Nut25 Nut50 Nut100stop Nut100

rendiment 2012 38,2 b 45,0ab 44,5ab 50,8a

sup. Foliar 2011 2,4 b 2,5 b 2,8 ab 3,1 a

sup. Foliar 2012 3,0 b 3,0 b 3,5 ab 3,8 a

Eficiència 
productiva del 

Nitrogen
200 142 135 100

pes fruit 2012 132 b 151 a 141 ab 138,8 b

Fermesa 2012 4,2 4,9 5,2 5,1

sòlids solubles 13,9 13,6 13,1 13,5

N Fulla 2012 2,7 b 3,3 a 3,5 a 3,4 a

N Fruit 2012 6.730 b 9.847ab 9.531ab 11.061 a

mg fruit 2012 584 570 574 589

ca fruit 2012 635 a 500 b 432 b 485 b

K fruit 2012 13.186 12.654 13.098 13.785

p fruit 2012 1.226 1.187 1.189 1.234
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02 Efectes del reg i la nutrició se-
gons diferents estratègies

Des de 2006  i al llarg de sis campanyes, s’ha 

treballat en un assaig en presseguer per tal 

d’avaluar els efectes de l’aplicació d’aigua i 

nitrogen en diferents condicions. En aquest 

cas, l’assaig comparava reg total amb el reg 

deficitari controlat en la fase II i en la fase III 

de creixement del fruit; alhora, es va estudiar 

l’efecte combinat del reg amb l’aplicació de 

nitrogen amb dosis moderades i altes, junta-

ment amb la no-aplicació d’aquest nutrient, 

ja que el sòl era ric en matèria orgànica, amb 

una oferta natural de nutrients alta, fins i tot 

estimada com a suficient per mantenir una 

producció acceptable. Alguns dels resultats 

de les quatre campanyes centrals (2007-2010) 

es mostren en la Taula 1 i les Figures 1 i 2. En 

una primera anàlisi es constatà, com en altres 

treballs de recerca, que el reg deficitari mos-

tra una tendència a afectar el rendiment de la 

fruita i el pes del fruit quan els nivells d’estrès 

hídric s’accentuen en algun dels moments 

crítics del cicle (zona I de la Figura 1). Alhora, 

en aquestes condicions, es manifesta també 

la ineficàcia de les aplicacions de nutrients 

per la manca de l’aigua necessària al cultiu.

Com a contrapartida, quan es mantenen les 

plantacions en nivells d’estrès hídric moderat, 

les possibilitats d’estalvi d’aigua són realment 

interessants per al productor, ja que el tanca-

ment estomàtic és limitat, i per tant l´intercanvi 

gasós i  la fotosíntesi de la planta es mantenen 

a nivells que no limiten el creixement dels fruits. 

A partir d’aquestes condicions, sense limitacions 

fisiològiques severes, és quan es produeix una 

clara resposta a l’aplicació de nutrients (zona II  

i III de la Figura 1) i s’obté la màxima efectivitat  

del binomi aigua-nutrients des d’un punt de vis-

ta productiu. En aquest interval és on, a través 

d’una bona gestió tècnica, les estratègies de reg 

deficitari controlat es poden utilitzar exitosament 

o, en altre cas, es poden planejar alternatives 

dirigides a obtenir els rendiments màxims.

En els resultats també es fa palès l’efecte de la 

càrrega (nombre de fruits per arbre) en les ne-

cessitats d’aigua, efecte que, particularment, es 

manifesta en condicions de dèficit hídric. Com 

més gran és la càrrega, major és la necessitat 

d’aigua del fruiter, tema estudiat en recents tre-

balls de recerca de l’IRTA, que han demostrat de 

manera clara que l’aclarida de fruits pot constituir 

una estratègia pal·liativa molt útil en períodes de 

limitacions d’aigua imposades.

Taula 1. Efecte dels tractaments de reg i nitrogen sobre el rendiment (kg/arbre), el pes del fruit (g) i la productivitat de l’aigua (kg 
fruita/m3). Els nivells connectats amb la mateixa lletra no són significativament diferents segons el test de Tukey HSD, P≤0,05.

Figura 1. Resposta productiva (kg fruits/arbre) segons  el coeficient de cultiu real utilitzat (reg+pluja efectiva/ETo). Els cercles en-
negrits corresponen a parcel·les amb una alta aplicació de nitrogen, mentre que els cercles buits corresponen a parcel·les que no 
han rebut nitrogen durant l’experiment.

rENdimENt pEs dEl Fruit 
productivitat dE 

l’aigua 

reg

R-100 63,4 a 137 a 80,86 b

R-II 61,75 b 122 b 88,98 a

R-III 59,05 b 121 b 85,22 ab

Nitrogen

N-0 58,42 b 130 n.s. 82,52 ab

N-60 63,65 a 130 n.s. 87,66 a

N-120 62,12 b 123 n.s 84,73 b

Bloc n.s. 0,01 n.s.

any <0,0001 <0,0001 <0,0001

reg x Nitrogen n.s. n.s. n.s.

Nre. Fruits/arbre < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

potencial hídric 
(Ψs)
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03 La utilitat de les tècniques de 
fertirrigació en fructicultura

Avui es posseeix una visió força madura dels 

efectes de les diferents estratègies de reg i 

l’aplicació de nutrients en els rendiments i en 

la qualitat organolèptica de la fruita, de manera 

que es poden avaluar amb una precisió raonable 

tant les necessitats d’aigua com de nutrients. 

Paral·lelament, en un altra vessant, és percep-

tible l’enduriment de l’accés als mercats, cada 

cop més concorreguts, exigents i llunyans. 

En resposta a aquesta situació, una estratè-

gia plausible i comuna en qualsevol fructicul-

tura tecnificada tracta d’augmentar la preco-

citat productiva, els rendiments i la qualitat 

de les collites per mantenir el marge brut dels 

cultius fruiters i, si és possible, millorar-lo. 

Entres les eines disponibles per a aquest pro-

pòsit, la tecnologia de la fertirrigació n’és una 

de les cabdals.

Amb l’objectiu de conèixer els efectes de la 

fertirrigació sobre precocitat i rendiment de les 

plantacions, el 2010 es va iniciar un assaig en 

préssec pla, en una plantació en el segon any. 

Els arbres s’han regat a plena dotació, assegu-

rant que en cap moment hi hagués dèficit hí-

dric que pogués afectar el creixement vegetatiu 

potencial dels arbres. Els diferents tractaments 

de nutrició es realitzaren mitjançant una solució 

nutrient completa tipus Hoagland, aplicada en 

continu (sempre que es regava s’aplicava adob) 

fins a collita (NUT100), aplicant la mateixa so-

lució al 50% de concentració ( NUT50), al 25% 

(NUT25) durant el mateix període,  i una solució 

completa només fins al final del període d’endu-

riment del pinyol (NUT100STOP).

En síntesi, els resultats obtinguts fins avui de-

mostren l’efectivitat de la fertirrigació en con-

tinu amb solucions equilibrades per a l’obten-

ció d’altes taxes de creixement vegetatiu i alts 

rendiments. Efectivament, la fertirrigació dels 

arbres joves durant tota l’estació de creixement 

promou el volum complet de plantació en molt 

poc temps, com demostra que a la fi del segon 

any de plantació ja es va obtenir un creixement 

considerable (Taula 2).  Atenent els volums d’ar-

bre assolits, la poda i l’aclarida de fruits de la 

campanya 2012 es varen ajustar a la capçada, 

de tal manera que fos possible avaluar l’efecte 

del creixement diferencial obtingut. Els resul-

tats indiquen clarament que és possible obtenir 

altes taxes de creixement i alts rendiments en 

presseguer, reduint el període improductiu. Es 

constata, però, que l’ús de solucions nutrients 

per afavorir el creixement i la producció com-

porta una baixa eficiència de la nutrició, la qual 

cosa suposa un major esforç de gestió per tal 

de controlar els efectes ambientals associats. 

04 La dualitat dels efectes de l’ús 
de l’aigua i els nutrients

Més enllà dels efectes del reg i la nutrició lligats 

a rendiments i qualitat de camp dels fruits o de 

l’eficiència d’ús dels recursos, està clar que, 

avui per avui, no es pot parlar de la producció 

de fruita sense parlar de qualitat des d’una 

perspectiva global, tant en els atributs que 

demana el consumidor, com dels desitjables 

per a l’optimització dels processos des de la 

collita a la distribució.

Els treballs de recerca esmentats també s’han 

dissenyat per obtenir resultats en aspectes im-

portants per a la qualitat final de la fruita, com 

són l’aptitud de la fruita per a suportar tot el 

procés de collita, manipulació i transport, i per 

mantenir en destinació una perdurabilitat con-

venient per a satisfer tant la distribució com 

Taula 2. Efecte dels tractaments de fertirrigació sobre el rendiment comercial de fruita (kg/ha), Superfície foliar al final del període 
de creixement 2011 i 2012 (en m2 de projecció de capçada), Eficiència productiva del nitrogen (% sobre NUT100),  pes del fruit 
(g),  fermesa (N), sòlids solubles (Brix), contingut de N en fulla (%), N en fruit (ppm), Mg en fruit (ppm), Ca en fruit (ppm), K en fruit 
(ppm) i P en fruit (ppm). Els nivells connectats amb la mateixa lletra  no són significativament diferents segons el test de Tukey 
HSD, P≤0,05.

Nut25 Nut50 Nut100stop Nut100

rendiment 2012 38,2 b 45,0ab 44,5ab 50,8a

sup. Foliar 2011 2,4 b 2,5 b 2,8 ab 3,1 a

sup. Foliar 2012 3,0 b 3,0 b 3,5 ab 3,8 a

Eficiència 
productiva del 

Nitrogen
200 142 135 100

pes fruit 2012 132 b 151 a 141 ab 138,8 b

Fermesa 2012 4,2 4,9 5,2 5,1

sòlids solubles 13,9 13,6 13,1 13,5

N Fulla 2012 2,7 b 3,3 a 3,5 a 3,4 a

N Fruit 2012 6.730 b 9.847ab 9.531ab 11.061 a

mg fruit 2012 584 570 574 589

ca fruit 2012 635 a 500 b 432 b 485 b

K fruit 2012 13.186 12.654 13.098 13.785

p fruit 2012 1.226 1.187 1.189 1.234
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el consumidor. Essent tots ells aspectes fo-

namentals per una fructicultura amb vocació 

exportadora, com és la de casa nostra.

L’activitat de l’enzim polifenoloxidasa (PPO), i 

altres associats, està lligada a la  pèrdua més 

o menys accentuada de qualitat dels fruits. Co-

nèixer els factors de camp i maneig que poden 

afectar la intensitat d’aquest procés ha estat un 

objectiu prioritari dels treballs dels últims tres 

anys fets per l´IRTA i la UdL. S’ha arribat a resul-

tats que indiquen clarament que l’activitat PPO 

està molt lligada a un maneig inadequat de la 

nutrició (Figura 2). De manera que, en situaci-

ons de gestió inadequada del cultiu, particular-

ment quan s’ha utilitzat dosis altes de nitrogen 

o s’ha aplicat en fases tardanes, obtenint fins i 

tot rendiments alts i fruita aparentment de bona 

qualitat, no es pot assegurar un resultat adient 

en la perdurabilitat de la fruita des del moment 

de la collita, incorrent en un increment impor-

tant del risc de no cobrir les expectatives inici-

als de mercadeig del producte per fallida de la 

satisfacció del distribuïdor i del consumidor. El 

planejament de base d’aquesta recerca tracta 

de fer un seguiment acurat des de l’inici de la 

maduració fins a la collita, que ha estat realitzada 

seguint criteris de maduresa comercial uniforme 

per a tots els tractaments segons fermesa, els 

sucres i el color de fons; això ha implicat collir 

en diferents dates segons l’evolució dels fruits 

de cadascun dels tractaments. 

L’activitat PPO es manifesta de manera intensa 

i ben diferenciada des del moment inicial de la 

maduració, quan encara no és visible cap dife-

rència aparent en els fruits. Aquesta activitat es 

manté de manera accentuada en el transcurs de la 

maduració en el règim de fertirrigació més intensa, 

produint alhora més creixement de l’arbre i més 

rendiment de fruita, però reduint-ne sensiblement 

la perdurabilitat. Entre els nutrients, el nitrogen i el 

calci juguen un paper destacat en aquesta respos-

ta de la PPO, de manera que els fruits amb alta 

activitat PPO presenten alts continguts de nitrogen, 

mentre que els sotmesos a règims moderats de 

nutrició tenen un contingut més elevat de calci. 

Com a contrapartida, un règim de fertirrigació de 

baixa intensitat fa que l’activitat PPO sigui molt 

moderada i que la fruita tingui més color, amb més 

possibilitats de pervivència postcollita.

 

Pels resultats obtinguts, els règims de fertirri-

gació 50% de la concentració i les solucions a 

plena concentració fins a l’enduriment del pinyol 

manifesten resultats adients, car permeten as-

solir rendiments elevats sense comprometre la 

perdurabilitat de la fruita.

05 Conclusions

La problemàtica associada al maneig adequat 

del reg i la nutrició és innegable, i exigeix una 

elevada intervenció de recursos humans, ma-

terials i d’informació per tal de gestionar de 

manera efectiva aquests processos claus per 

a la producció. D’un reg  inadequat, en resulta 

la ineficiència de la nutrició i, alhora, d’un ús 

poc raonat de la nutrició, la disminució de la 

resposta a l’aplicació d’aigua. La combinació 

d’ambdós recursos, reg i nutrició, té un efecte 

additiu i directe en la resposta productiva, es-

sent una qüestió crucial el coneixement sobre 

la qualitat de la fruita obtinguda,  particularment 

per a la fruita amb possibilitat de generar un 

alt valor afegit i un comerç a llarga distància.

S’ha de tenir en compte també  que el progrés 

en aquest àmbit tant sols es pot produir amb la 

participació de tots els agents implicats. Per al tèc-

nic de producció és indispensable posseir eines 

específiques per a la valoració de la qualitat neces-

sària per assolir els objectius de la comercialització 

i, a l´inrevés, és essencial per al comercialitzador 

posseir una avaluació prèvia objectiva de les possi-

bilitats del producte, més enllà dels índexs comuns 

de definició de la qualitat en collita.
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Foto 1. Parcel·la experimental fertilització IRTA Cabrils. Autor: Carmen Bellido.

01 Introducció

La contaminació per nitrats dels aqüífers és un 

dels greus problemes ambientals als quals s’en-

fronta gran part d’Europa. Les principals causes, 

les podem trobar en les pràctiques intensives 

de ramaderia i l’excés de fertilitzants nitroge-

nats. També a Catalunya l’aplicació de dosis 

excessives d’aigua i de fertilitzats han provocat 

la contaminació de les aigües subterrànies, sent 

la comarca del Maresme un clar exemple (Antón, 

2004). En els darrers anys i amb l’objectiu de 

reduir i eliminar les possibles fonts de contami-

nació s’han engegat tota una sèrie d’accions 

legislatives, de recerca i experimentació orien-

tades a disminuir l’ús de fertilitzants i optimitzar 

la seva gestió.

Els conreus hortícoles requereixen una gran quan-

titat d’inputs per a la seva producció perquè es 

conreen de manera intensiva. A més a més, els 

cultius hortícoles normalment es desenvolupen 

dins de rotacions. Quan es canvien els cultius que 

integren una rotació o es desenvolupen pràctiques 

agronòmiques diferents (per exemple, canvis en 

la fertilització), poden esdevenir variacions en les 

collites posteriors (Van Zeits et al. 1999). Per tant, 

és necessari disposar d’un coneixement a llarg 

termini de les pràctiques agronòmiques desen-

volupades en una mateixa parcel·la experimental 

per tal de determinar l’efecte que pot tenir una 

reducció en la fertilització aportada. Per això, el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM) va encarregar 

a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-

ries (IRTA) l’elaboració d’un assaig amb la finalitat 

d’optimitzar l’aplicació de nitrogen en diferents 

conreus hortícoles. 

En aquest treball es presenten detalladament  els 

resultats obtinguts el segon any de la rotació que 

es va iniciar amb un cultiu de bleda seguit d’un 

d’enciam per finalitzar amb un de mongeta del 

ganxet (Taula 1). La informació completa de les re-

comanacions per a tots els cultius es pot consultar 
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Taula 1. Rotació de conreus hortícoles proposada per avaluar el consum de fertilitzants nitrogenats.
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el consumidor. Essent tots ells aspectes fo-

namentals per una fructicultura amb vocació 

exportadora, com és la de casa nostra.

L’activitat de l’enzim polifenoloxidasa (PPO), i 
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afectar la intensitat d’aquest procés ha estat un 

objectiu prioritari dels treballs dels últims tres 

anys fets per l´IRTA i la UdL. S’ha arribat a resul-

tats que indiquen clarament que l’activitat PPO 

està molt lligada a un maneig inadequat de la 

nutrició (Figura 2). De manera que, en situaci-

ons de gestió inadequada del cultiu, particular-

ment quan s’ha utilitzat dosis altes de nitrogen 

o s’ha aplicat en fases tardanes, obtenint fins i 

tot rendiments alts i fruita aparentment de bona 

qualitat, no es pot assegurar un resultat adient 

en la perdurabilitat de la fruita des del moment 

de la collita, incorrent en un increment impor-

tant del risc de no cobrir les expectatives inici-

als de mercadeig del producte per fallida de la 

satisfacció del distribuïdor i del consumidor. El 

planejament de base d’aquesta recerca tracta 

de fer un seguiment acurat des de l’inici de la 

maduració fins a la collita, que ha estat realitzada 

seguint criteris de maduresa comercial uniforme 

per a tots els tractaments segons fermesa, els 

sucres i el color de fons; això ha implicat collir 

en diferents dates segons l’evolució dels fruits 

de cadascun dels tractaments. 

L’activitat PPO es manifesta de manera intensa 

i ben diferenciada des del moment inicial de la 

maduració, quan encara no és visible cap dife-

rència aparent en els fruits. Aquesta activitat es 

manté de manera accentuada en el transcurs de la 

maduració en el règim de fertirrigació més intensa, 

produint alhora més creixement de l’arbre i més 

rendiment de fruita, però reduint-ne sensiblement 

la perdurabilitat. Entre els nutrients, el nitrogen i el 

calci juguen un paper destacat en aquesta respos-

ta de la PPO, de manera que els fruits amb alta 

activitat PPO presenten alts continguts de nitrogen, 

mentre que els sotmesos a règims moderats de 

nutrició tenen un contingut més elevat de calci. 

Com a contrapartida, un règim de fertirrigació de 

baixa intensitat fa que l’activitat PPO sigui molt 

moderada i que la fruita tingui més color, amb més 

possibilitats de pervivència postcollita.

 

Pels resultats obtinguts, els règims de fertirri-

gació 50% de la concentració i les solucions a 

plena concentració fins a l’enduriment del pinyol 

manifesten resultats adients, car permeten as-

solir rendiments elevats sense comprometre la 

perdurabilitat de la fruita.

05 Conclusions

La problemàtica associada al maneig adequat 

del reg i la nutrició és innegable, i exigeix una 

elevada intervenció de recursos humans, ma-

terials i d’informació per tal de gestionar de 

manera efectiva aquests processos claus per 

a la producció. D’un reg  inadequat, en resulta 

la ineficiència de la nutrició i, alhora, d’un ús 

poc raonat de la nutrició, la disminució de la 

resposta a l’aplicació d’aigua. La combinació 

d’ambdós recursos, reg i nutrició, té un efecte 

additiu i directe en la resposta productiva, es-

sent una qüestió crucial el coneixement sobre 

la qualitat de la fruita obtinguda,  particularment 

per a la fruita amb possibilitat de generar un 

alt valor afegit i un comerç a llarga distància.

S’ha de tenir en compte també  que el progrés 

en aquest àmbit tant sols es pot produir amb la 

participació de tots els agents implicats. Per al tèc-

nic de producció és indispensable posseir eines 

específiques per a la valoració de la qualitat neces-

sària per assolir els objectius de la comercialització 

i, a l´inrevés, és essencial per al comercialitzador 

posseir una avaluació prèvia objectiva de les possi-

bilitats del producte, més enllà dels índexs comuns 

de definició de la qualitat en collita.

06 Autors

Miquel Pascual Roca
Departament d’Horticultura, Botànica i Jardineria. 
ETSEA-UdL
pascual@hbj.udl.cat

Josep Rufat Lamarca
Programa Ús eficient de l’Aigua. IRTA-Lleida
josep.rufat@irta.cat

Figura 2. Gràfics de pesos de l´anàlisi multivariant en components principals (PCA) per determinar les variables més importants 
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Foto 1. Parcel·la experimental fertilització IRTA Cabrils. Autor: Carmen Bellido.

01 Introducció

La contaminació per nitrats dels aqüífers és un 

dels greus problemes ambientals als quals s’en-

fronta gran part d’Europa. Les principals causes, 

les podem trobar en les pràctiques intensives 

de ramaderia i l’excés de fertilitzants nitroge-

nats. També a Catalunya l’aplicació de dosis 

excessives d’aigua i de fertilitzats han provocat 

la contaminació de les aigües subterrànies, sent 

la comarca del Maresme un clar exemple (Antón, 

2004). En els darrers anys i amb l’objectiu de 

reduir i eliminar les possibles fonts de contami-

nació s’han engegat tota una sèrie d’accions 

legislatives, de recerca i experimentació orien-

tades a disminuir l’ús de fertilitzants i optimitzar 

la seva gestió.

Els conreus hortícoles requereixen una gran quan-

titat d’inputs per a la seva producció perquè es 

conreen de manera intensiva. A més a més, els 

cultius hortícoles normalment es desenvolupen 

dins de rotacions. Quan es canvien els cultius que 

integren una rotació o es desenvolupen pràctiques 

agronòmiques diferents (per exemple, canvis en 

la fertilització), poden esdevenir variacions en les 

collites posteriors (Van Zeits et al. 1999). Per tant, 

és necessari disposar d’un coneixement a llarg 

termini de les pràctiques agronòmiques desen-

volupades en una mateixa parcel·la experimental 

per tal de determinar l’efecte que pot tenir una 

reducció en la fertilització aportada. Per això, el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM) va encarregar 

a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-

ries (IRTA) l’elaboració d’un assaig amb la finalitat 

d’optimitzar l’aplicació de nitrogen en diferents 

conreus hortícoles. 

En aquest treball es presenten detalladament  els 

resultats obtinguts el segon any de la rotació que 

es va iniciar amb un cultiu de bleda seguit d’un 

d’enciam per finalitzar amb un de mongeta del 

ganxet (Taula 1). La informació completa de les re-

comanacions per a tots els cultius es pot consultar 
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Taula 1. Rotació de conreus hortícoles proposada per avaluar el consum de fertilitzants nitrogenats.
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És necessari disposar 

d’un coneixement a 

llarg termini de les 

pràctiques agronòmiques 

desenvolupades en 

una mateixa parcel·la 

experimental per tal de 

determinar l’efecte que pot 

tenir una reducció en la 

fertilització aportada

a la fitxa tècnica de fertirrigació de cultius hortícoles 

(Muñoz i col., 2012: Fitxa Tècnica de Fertilització 

1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles).

02 Material i Mètodes

L’assaig es va realitzar al terme municipal de Ca-

brils, a la comarca del Maresme (Barcelona) en un 

camp experimental de 700 m2 propietat de l’IRTA, 

on prèviament s’havien desenvolupat els assaigs 

amb pebrot italià i coliflor. El disseny experimental 

fou el mateix en tots els cultius avaluats (bleda, 

enciam i coliflor) amb quatre tractaments (N0, N1, 

N2 i N3) i 3 blocs o repeticions, resultant en un total 

de 12 parcel·les elementals (Figura 1).

02.01 Plantació

En el cas de la bleda, el cultivar emprat fou 

Delta i es va plantar amb data 14 de març de 

2008 amb un marc de plantació de 0,3 x 0,4 

m (83.333 pl·ha-1). Cada parcel·la experimental 

estava formada per 16 fileres de cultiu amb 20 

plantes per filera, resultant un total de 320 plan-

tes per parcel·la experimental i 960 per cada 

tractament fertilitzant. Es va instal·lar un sistema 

de reg per degoteig amb una filera central i 

un goter per cada dues plantes de bleda. La 

dosi d’aigua aportada fou idèntica per a tots 

els tractaments fertilitzants avaluats (192 mm).

En el cas de l’enciam, el cultivar emprat fou 

Sierra i es va trasplantar tot seguit del cultiu de 

bleda, amb data de plantació 28/5/2008 i un 

marc de 0,3 x 0,3 m (111.111 pl·ha-1), amb un 

total de 16 fileres per parcel·la experimental i 19 

plantes per filera (304 plantes per cada parcel·la 

elemental i 912 per cada tractament fertilitzant). 

Respecte al reg, es va instal·lar un sistema de 

reg per goter amb un tub de reg per cada dues 

fileres i una separació entre goters de 30 cm. 

La dosi d’aigua aportada fou idèntica per a tots 

els tractaments fertilitzants avaluats (173 mm).

Finalment, en el cas de la mongeta del ganxet, 

es va utilitzar llavor del cultivar Montcau, la plan-

tació es va realitzar el 17/07/08 amb un marc 

de plantació de 0,3x1,4 m (23.809 pl·ha-1) amb 

un total de 4 fileres per parcel·la i 20 plantes 

per filera (80 plantes per parcel·la experimental 

i 240 per tractament fertilitzant). El cultiu es va 

realitzar amb sistema de tutoratge amb malla 

instal·lant-se un sistema de reg per degoteig 

amb un tub de reg per cada filera de plantes 

i una separació entre degoters de 0,30 m. La 

dosi d’aigua aportada, anàlogament als casos 

anteriors, fou idèntica per tots els tractaments 

fertilitzants avaluats (230 mm).

02.02 Tractaments de fertilització

L’estratègia emprada per fixar les dosis màximes de 

fertilitzants nitrogenats de cada tractament consistia 

a reduir l’aportació de fertilitzants complint amb la 

legislació vigent en matèria de contaminació per 

nitrats provinents de fons agràries en el moment 

de fer els assaigs (Decret 205/2000), així com en 

la Norma Tècnica per a la Producció Integrada 

d’Hortalisses (DAAR, 2008). Les recomanacions 

de fertilització, en el moment de desenvolupar els 

assaigs, indicades pel cultiu de bleda eren de 150 

kg de N·ha-1·any-1, per l’enciam de 170 kg de N·ha-1 

any-1·i de 200 kg de N·ha-1·any-1 per la mongeta. 

La Foto 2 mostra un detall de les parcel·les expe-

rimentals dels tres cultius avaluats.

Inicialment, els tractaments teòricament propo-

sats foren N0 (0 kg N·ha-1) com a tractament 

control i els tractaments  N1 (25% inferior a la 

dosi màxima permesa), N2 tractament corres-

ponent a la dosi màxima indicada en la legis-

lació i N3 corresponent a una dosi en teoria un 

25% superior a la dosi màxima. D’acord amb 

aquest plantejament, en el cas de la bleda les 

dades de norma tècnica per a la producció 

d’hortalisses la data assignada pel conreu de 

bleda (150 kg ha-1) es va considerar molt baixa, 

d’acord amb la informació disponible d’extra-

ccions pel conreu i a la producció esperada 

(MAPA, 2007). Llavors els tractaments proposat 

foren: 11 (N0) com a tractament control; 160 kg 

ha-1 (N1) lleugerament superior al límit màxim 

establert i tractaments amb aportacions supe-

riors corresponents a 198 (N2) i 231 (N3). En el 

Figura 1. Disseny experimental de l’assaig de fertilització 
nitrogenada amb la distribució dels diferents tractaments.

tractament 
(kg N·ha-1)

N aportat bleda N aportat enciam
N aportat mongeta 

del ganxet

N01 11 (43) 10 (38) 13 (73)

N1 161 (43) 46 (34) 150 (65)

N2 198 (78) 59 (46) 175 (94)

N3 231 (127) 78 (42) 207 (87)

1La quantitat indicada en el tractament N0 correspon a l’aportació de nitrogen a través de l’aigua de reg. Entre parèntesis es 
mostra el nitrogen present en el sòl a l’inici del cultiu, que cal sumar al subministrat per fertirrigació.

Taula 2. Tractaments fertilitzants considerats en els tres cultius de la rotació (kg N·ha-1).
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cas del cultiu d’enciam, com a conseqüència 

de les fortes pluges de la primavera, les dosis 

de fertilitzants subministrades amb fertirrigació 

foren 5 (N0), 46 (N1), 59 (N2) i 78 (N3) valors 

inferiors en tots els casos a la dosis màxima. 

Finalment, i en el cas de la mongeta de gan-

xet, es va decidir fertirrigar per sota dels nivells 

marcats per la mongeta tendra i fer sevir els 

més habituals de la bibliografia per a mongeta 

seca: en aquest cas, les dosis aportades foren 

9 (N0), 150 (N1), 175 (N2) i 207 (N3).

Per a tots els cultius s’ha considerat el nitrogen 

de l’aigua de reg (per això els valors positius del 

tractament N0). Per obtenir la totalitat del nitrogen 

disponible per al conreu, cal considerar també el 

nitrogen residual al sòl abans de la plantació; la 

Taula 2 presenta els valors corresponents als trac-

taments realitzats en aquest assaig.

02.03 Programació del reg

La programació del reg es va fer d’acord amb 

la metodologia FAO (Allen et al., 1998) obte-

nint l’evapotranspiració de referència (ET0) de 

l’estació meteorològica, de la xarxa d’estacions 

meteorològiques automàtiques (EMA), situada 

just al costat del camp d’assaig. Mitjançant l’ajut 

de tensiòmetres instal·lats a cada tractament a 

30 i 60 cm de profunditat, es va ajustar el reg 

per mantenir la humitat adequada al sòl.

02.04 Mesures i controls

La collita de bledes es va realitzar el 24 i el 29-04-

08 amb un total de 2 collites, i es va determinar pes 

total i comercial. A efectes de control de producció 

es van considerar les 14 fileres centrals de cada 

parcel·la elemental, descartant dues plantes a l’inici 

i final de les fileres de control (Foto 3).

En el cas de l’enciam, la collita va començar el 

02-07-08 i es va allargar fins al 11-07-08, amb 

un total de 3 collites, i es va determinar pes total, 

pes comercial i el diàmetre comercial (Foto 4). 

Per cada parcel·la elemental i en una mostra 

representativa de 6 plantes, es va determinar 

també el pes fresc, el pes sec, la biomassa i es 

van reservar les mostres per analítica. Per a la 

determinació de la producció es va seguir amb 

la mateixa metodologia vista en el cas del cultiu 

de bleda, seleccionant únicament la zona central 

de cada parcel·la (Foto 4).

La collita de mongeta del ganxet es va rea-

litzar el 20-10-08 en una única passada, si 

bé el 07-11-08 es va realitzar una segona 

collita recollint aquelles que no estaven se-

ques en la primera data. Un cop collides les 

mongetes, es va pesar la producció per file-

res, es van ajuntar les quatre fileres de cada 

parcel·la experimental, i es van estendre per 

un assecat complet, determinant-se el pes 

un cop seques.

Finalment i un cop seques, es va procedir a 

batre per parcel·les experimentals determinat 

en cada cas el pes amb veïna, i el pes del gra 

un cop eliminada la veïna (Foto 5). Per últim i 

en 10 mostres de 400 grams de cada parcel·la 

experimental es van determinar les mongetes 

comercials i no comercials.

Foto 2. Detall de les parcel·les experimentals amb els assaigs de fertilització: a) enciam, b) mongeta del ganxet. Autor: Pere Muñoz.

Foto 3. Detall de les parcel·les experimentals, control de producció del cultiu de bleda. Autor: Pere Muñoz.

a) b)
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És necessari disposar 

d’un coneixement a 

llarg termini de les 

pràctiques agronòmiques 

desenvolupades en 

una mateixa parcel·la 

experimental per tal de 

determinar l’efecte que pot 

tenir una reducció en la 

fertilització aportada

a la fitxa tècnica de fertirrigació de cultius hortícoles 

(Muñoz i col., 2012: Fitxa Tècnica de Fertilització 

1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles).

02 Material i Mètodes

L’assaig es va realitzar al terme municipal de Ca-

brils, a la comarca del Maresme (Barcelona) en un 

camp experimental de 700 m2 propietat de l’IRTA, 

on prèviament s’havien desenvolupat els assaigs 

amb pebrot italià i coliflor. El disseny experimental 

fou el mateix en tots els cultius avaluats (bleda, 

enciam i coliflor) amb quatre tractaments (N0, N1, 

N2 i N3) i 3 blocs o repeticions, resultant en un total 

de 12 parcel·les elementals (Figura 1).

02.01 Plantació

En el cas de la bleda, el cultivar emprat fou 

Delta i es va plantar amb data 14 de març de 

2008 amb un marc de plantació de 0,3 x 0,4 

m (83.333 pl·ha-1). Cada parcel·la experimental 

estava formada per 16 fileres de cultiu amb 20 

plantes per filera, resultant un total de 320 plan-

tes per parcel·la experimental i 960 per cada 

tractament fertilitzant. Es va instal·lar un sistema 

de reg per degoteig amb una filera central i 

un goter per cada dues plantes de bleda. La 

dosi d’aigua aportada fou idèntica per a tots 

els tractaments fertilitzants avaluats (192 mm).

En el cas de l’enciam, el cultivar emprat fou 

Sierra i es va trasplantar tot seguit del cultiu de 

bleda, amb data de plantació 28/5/2008 i un 

marc de 0,3 x 0,3 m (111.111 pl·ha-1), amb un 

total de 16 fileres per parcel·la experimental i 19 

plantes per filera (304 plantes per cada parcel·la 

elemental i 912 per cada tractament fertilitzant). 

Respecte al reg, es va instal·lar un sistema de 

reg per goter amb un tub de reg per cada dues 

fileres i una separació entre goters de 30 cm. 

La dosi d’aigua aportada fou idèntica per a tots 

els tractaments fertilitzants avaluats (173 mm).

Finalment, en el cas de la mongeta del ganxet, 

es va utilitzar llavor del cultivar Montcau, la plan-

tació es va realitzar el 17/07/08 amb un marc 

de plantació de 0,3x1,4 m (23.809 pl·ha-1) amb 

un total de 4 fileres per parcel·la i 20 plantes 

per filera (80 plantes per parcel·la experimental 

i 240 per tractament fertilitzant). El cultiu es va 

realitzar amb sistema de tutoratge amb malla 

instal·lant-se un sistema de reg per degoteig 

amb un tub de reg per cada filera de plantes 

i una separació entre degoters de 0,30 m. La 

dosi d’aigua aportada, anàlogament als casos 

anteriors, fou idèntica per tots els tractaments 

fertilitzants avaluats (230 mm).

02.02 Tractaments de fertilització

L’estratègia emprada per fixar les dosis màximes de 

fertilitzants nitrogenats de cada tractament consistia 

a reduir l’aportació de fertilitzants complint amb la 

legislació vigent en matèria de contaminació per 

nitrats provinents de fons agràries en el moment 

de fer els assaigs (Decret 205/2000), així com en 

la Norma Tècnica per a la Producció Integrada 

d’Hortalisses (DAAR, 2008). Les recomanacions 

de fertilització, en el moment de desenvolupar els 

assaigs, indicades pel cultiu de bleda eren de 150 

kg de N·ha-1·any-1, per l’enciam de 170 kg de N·ha-1 

any-1·i de 200 kg de N·ha-1·any-1 per la mongeta. 

La Foto 2 mostra un detall de les parcel·les expe-

rimentals dels tres cultius avaluats.

Inicialment, els tractaments teòricament propo-

sats foren N0 (0 kg N·ha-1) com a tractament 

control i els tractaments  N1 (25% inferior a la 

dosi màxima permesa), N2 tractament corres-

ponent a la dosi màxima indicada en la legis-

lació i N3 corresponent a una dosi en teoria un 

25% superior a la dosi màxima. D’acord amb 

aquest plantejament, en el cas de la bleda les 

dades de norma tècnica per a la producció 

d’hortalisses la data assignada pel conreu de 

bleda (150 kg ha-1) es va considerar molt baixa, 

d’acord amb la informació disponible d’extra-

ccions pel conreu i a la producció esperada 

(MAPA, 2007). Llavors els tractaments proposat 

foren: 11 (N0) com a tractament control; 160 kg 

ha-1 (N1) lleugerament superior al límit màxim 

establert i tractaments amb aportacions supe-

riors corresponents a 198 (N2) i 231 (N3). En el 

Figura 1. Disseny experimental de l’assaig de fertilització 
nitrogenada amb la distribució dels diferents tractaments.

tractament 
(kg N·ha-1)

N aportat bleda N aportat enciam
N aportat mongeta 

del ganxet

N01 11 (43) 10 (38) 13 (73)

N1 161 (43) 46 (34) 150 (65)

N2 198 (78) 59 (46) 175 (94)

N3 231 (127) 78 (42) 207 (87)

1La quantitat indicada en el tractament N0 correspon a l’aportació de nitrogen a través de l’aigua de reg. Entre parèntesis es 
mostra el nitrogen present en el sòl a l’inici del cultiu, que cal sumar al subministrat per fertirrigació.

Taula 2. Tractaments fertilitzants considerats en els tres cultius de la rotació (kg N·ha-1).

N1 N2 N3

N0N1N2

N0 N3 N1

N2N0N3

BLOC 1

7m

6m

BLOC 2 BLOC 3

E o

N

s
Distribució dels tractaments
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cas del cultiu d’enciam, com a conseqüència 

de les fortes pluges de la primavera, les dosis 

de fertilitzants subministrades amb fertirrigació 

foren 5 (N0), 46 (N1), 59 (N2) i 78 (N3) valors 

inferiors en tots els casos a la dosis màxima. 

Finalment, i en el cas de la mongeta de gan-

xet, es va decidir fertirrigar per sota dels nivells 

marcats per la mongeta tendra i fer sevir els 

més habituals de la bibliografia per a mongeta 

seca: en aquest cas, les dosis aportades foren 

9 (N0), 150 (N1), 175 (N2) i 207 (N3).

Per a tots els cultius s’ha considerat el nitrogen 

de l’aigua de reg (per això els valors positius del 

tractament N0). Per obtenir la totalitat del nitrogen 

disponible per al conreu, cal considerar també el 

nitrogen residual al sòl abans de la plantació; la 

Taula 2 presenta els valors corresponents als trac-

taments realitzats en aquest assaig.

02.03 Programació del reg

La programació del reg es va fer d’acord amb 

la metodologia FAO (Allen et al., 1998) obte-

nint l’evapotranspiració de referència (ET0) de 

l’estació meteorològica, de la xarxa d’estacions 

meteorològiques automàtiques (EMA), situada 

just al costat del camp d’assaig. Mitjançant l’ajut 

de tensiòmetres instal·lats a cada tractament a 

30 i 60 cm de profunditat, es va ajustar el reg 

per mantenir la humitat adequada al sòl.

02.04 Mesures i controls

La collita de bledes es va realitzar el 24 i el 29-04-

08 amb un total de 2 collites, i es va determinar pes 

total i comercial. A efectes de control de producció 

es van considerar les 14 fileres centrals de cada 

parcel·la elemental, descartant dues plantes a l’inici 

i final de les fileres de control (Foto 3).

En el cas de l’enciam, la collita va començar el 

02-07-08 i es va allargar fins al 11-07-08, amb 

un total de 3 collites, i es va determinar pes total, 

pes comercial i el diàmetre comercial (Foto 4). 

Per cada parcel·la elemental i en una mostra 

representativa de 6 plantes, es va determinar 

també el pes fresc, el pes sec, la biomassa i es 

van reservar les mostres per analítica. Per a la 

determinació de la producció es va seguir amb 

la mateixa metodologia vista en el cas del cultiu 

de bleda, seleccionant únicament la zona central 

de cada parcel·la (Foto 4).

La collita de mongeta del ganxet es va rea-

litzar el 20-10-08 en una única passada, si 

bé el 07-11-08 es va realitzar una segona 

collita recollint aquelles que no estaven se-

ques en la primera data. Un cop collides les 

mongetes, es va pesar la producció per file-

res, es van ajuntar les quatre fileres de cada 

parcel·la experimental, i es van estendre per 

un assecat complet, determinant-se el pes 

un cop seques.

Finalment i un cop seques, es va procedir a 

batre per parcel·les experimentals determinat 

en cada cas el pes amb veïna, i el pes del gra 

un cop eliminada la veïna (Foto 5). Per últim i 

en 10 mostres de 400 grams de cada parcel·la 

experimental es van determinar les mongetes 

comercials i no comercials.

Foto 2. Detall de les parcel·les experimentals amb els assaigs de fertilització: a) enciam, b) mongeta del ganxet. Autor: Pere Muñoz.

Foto 3. Detall de les parcel·les experimentals, control de producció del cultiu de bleda. Autor: Pere Muñoz.

a) b)
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Les dades obtingudes de producció i qualitat es 

van processar amb el programa informàtic SAS 

Entreprise Guide (SAS Institute, Inc., Cary, NC 

USA, 2006, versió, 3.0.2). La separació de mit-

janes es va realitzar amb el test de Fisher (Least 

Significant Difference test).

03 Resultats i discussió

La Taula 3 presenta un resum de les produccions 

obtingudes en els tres cultius avaluats a la rotació.

Bleda

La producció total i comercial de bledes es 

va veure clarament afectada pels tractaments 

de fertilització (Taula 3). El tractament N0 pre-

sentà únicament produccions no comercials. 

El tractament N3 va obtenir els valors més 

elevats de producció total i comercial (6,13 i 

5,85) seguit a continuació per N1 (5,74 i 5,68) 

sense que es donessin diferències estadís-

ticament significatives entre els tractaments. 

N2 va obtenir valors inferiors i estadísticament 

menors que N3 i N1 (4,34 i 3,63). Els valors 

obtinguts de producció comercial i total per 

als tractaments N2 i N3 són similars a d’altres 

assaigs realitzats a la zona (Doltra i Muñoz, 

2010: Martínez-Blanco i col., 2013) i en d’al-

tres zones (Hoyos i col., 2004) si es realitza 

collita de planta sencera.

Enciam

En el cas del cultiu d’enciam es van observar 

diferències significatives en funció del tracta-

ment fertilitzant (Taula 3). Tant per a la produc-

ció total com per a la producció comercial, el 

tractament N3, amb una aportació de 78 kg 

N-NO3/ha i 120 en total, va presentar els valors 

de producció total i comercials estadísticament 

superiors a la resta de tractaments fertilitzants. 

La dosi de fertilitzant també va afectar el pes 

mitjà del fruit comercial i una altra vegada el 

tractament N3 va superar el valor de la resta 

de tractaments amb un pes mitjà clarament 

superior (678 front 607, 596 i 589 per a N2, 

N1 i N0, respectivament).

Durant el període de màxim desenvolupa-

ment es van produir nombroses precipita-

cions que van fer reduir el nombre de regs. 

Aquesta aportació mínima d’aigua va provocar 

una reducció de N aportat per fertirrigació, 

la qual cosa va produir que pràcticament els 

tractaments N0 i N1 foren idèntics i que els 

tractaments N2 i N3 foren inferiors als pro-

gramats inicialment. Malgrat això, la resposta 

al tractament fertilitzant ha estat correcta i el 

tractament N3 ha presentat valors de produc-

ció molt similars als obtinguts en altres as-

saigs per aquests tipus de varietat (González 

y López., 2003).

Mongeta del ganxet

La producció de mongeta del ganxet no es va 

veure afectada pels tractaments fertilitzants, 

ja que no es van produir diferències signifi-

catives en la producció total ni comercial de 

mongeta en funció de la dosi de fertilitzant 

subministrada (Taula 3). Si s’analitzen els va-

lors, tant la producció total com comercial 

van presentar valors que es poden considerar 

habituals per aquest sistema productiu (Al-

mirall i col. 2008). 

Cal destacar que el tractament sense aportació 

de fertilitzants nitrogenats (N0) no ha presen-

tat descensos de producció. Malgrat aquest 

Foto 4. Detall del control de producció d’una parcel·la experimental d’enciam. J.I. Montero.

Foto 5. Detalls del procés de batre les mongetes del ganxet. Autor: Pere Muñoz.

Bleda (kg·m-2) Enciam (kg·m-2) mongeta ganxet (kg·m-2)

tract prod. total
prod. 

comercial
prod. total

prod. 
comercial

prod. total
prod. 

comercial

N0 1.48 c 0 6.95 b 6.54 b 2.34 a 2.25 a

N1 5.74 a 5.68 a 7.11 b 6.62 b 2.46 a 2.26 a

N2 4.34 b 3.63 b 7.14 b 6.74 b 2.29 a 2.09 a

N3 6.13 a 5.85 a 8.25 a 7.53 a 2.57 a 2.44 a

Taula 3. Producció total i comercial (kg·m-2) de la bleda, enciam i mongeta del ganxet pels diferents tractaments avaluats. Cada valor 
representa la mitjana de les tres repeticions. Lletres diferents indiquen diferències significatives p <0,05 (Least Significance Difference test).
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bon comportament productiu, no s’observa el 

mateix en el cas de la biomassa total on els 

tractaments amb més aportació nitrogenada 

(N2 i N3) presenten valors de biomassa esta-

dísticament superiors (Taula 4). Aquest resultat 

amb producció de més biomassa sense incre-

mentar la producció de fruit ja ha estat observat 

per altres autors (Muñoz i col., 2006) i indicaria 

un subministrament en excés (consum de luxe) 

de fertilitzant nitrogenat.

04 Conclusions i recomanacions

En el cas del cultiu de bleda, els resultats ob-

tinguts en aquest assaig així com resultats 

posteriors (Muñoz i Seda, 2011; Martínez-

Blanco i col., 2013) semblen indicar clarament 

que les necessitats de fertilitzants nitrogenats 

es troben per sobre dels 150 kg N ha-1 que 

limita el Decret 136/2009, situant-se més a 

prop dels 160-165 kg N ha-1. En el cas del 

cultiu d’enciam, el valor del tractament N3 

coincideix amb l’obtingut en altres estudis i 

sembla situar al voltant dels 120 kg N ha-1 

les necessitats d’aquest cultiu en un cicle 

primavera-estiu (Muñoz i col., 2012).

Finalment i per a la mongeta del ganxet, els 

resultats mostren clarament que és possible 

produir amb un subministrament menor de fer-

tilitzants nitrogenat i que amb aportacions supe-

riors als 150 kg N ha-1 es produeix un consum 

de luxe, fet que indicaria clarament la necessitat 

de reduir la fertilització nitrogenada.

Els resultats obtinguts en l’assaig de fertilit-

zació mostren la necessitat de controlar amb 

cura la fertilització nitrogenada en cultius hor-

tícoles, ja que és possible ajustar adequada-

ment les dosis de fertilitzants minerals mante-

nint les collites obtingudes. Per fer-ho, cal tenir 

presents totes les aportacions de nitrogen per 

diferents vies: nitrogen present al sòl i nitrogen 

aportat a través de la fertirrigació. Cal preveure 

també que una part del nitrogen present al 

sòl es mineralitzarà i serà disponible al llarg 

dels cicles de cultiu, especialment durant els 

mesos més calorosos de l’any.
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Les dades obtingudes de producció i qualitat es 

van processar amb el programa informàtic SAS 

Entreprise Guide (SAS Institute, Inc., Cary, NC 

USA, 2006, versió, 3.0.2). La separació de mit-

janes es va realitzar amb el test de Fisher (Least 

Significant Difference test).

03 Resultats i discussió

La Taula 3 presenta un resum de les produccions 

obtingudes en els tres cultius avaluats a la rotació.

Bleda

La producció total i comercial de bledes es 

va veure clarament afectada pels tractaments 

de fertilització (Taula 3). El tractament N0 pre-

sentà únicament produccions no comercials. 

El tractament N3 va obtenir els valors més 

elevats de producció total i comercial (6,13 i 

5,85) seguit a continuació per N1 (5,74 i 5,68) 

sense que es donessin diferències estadís-

ticament significatives entre els tractaments. 

N2 va obtenir valors inferiors i estadísticament 

menors que N3 i N1 (4,34 i 3,63). Els valors 

obtinguts de producció comercial i total per 

als tractaments N2 i N3 són similars a d’altres 

assaigs realitzats a la zona (Doltra i Muñoz, 

2010: Martínez-Blanco i col., 2013) i en d’al-

tres zones (Hoyos i col., 2004) si es realitza 

collita de planta sencera.

Enciam

En el cas del cultiu d’enciam es van observar 

diferències significatives en funció del tracta-

ment fertilitzant (Taula 3). Tant per a la produc-

ció total com per a la producció comercial, el 

tractament N3, amb una aportació de 78 kg 

N-NO3/ha i 120 en total, va presentar els valors 

de producció total i comercials estadísticament 

superiors a la resta de tractaments fertilitzants. 

La dosi de fertilitzant també va afectar el pes 

mitjà del fruit comercial i una altra vegada el 

tractament N3 va superar el valor de la resta 

de tractaments amb un pes mitjà clarament 

superior (678 front 607, 596 i 589 per a N2, 

N1 i N0, respectivament).

Durant el període de màxim desenvolupa-

ment es van produir nombroses precipita-

cions que van fer reduir el nombre de regs. 

Aquesta aportació mínima d’aigua va provocar 

una reducció de N aportat per fertirrigació, 

la qual cosa va produir que pràcticament els 

tractaments N0 i N1 foren idèntics i que els 

tractaments N2 i N3 foren inferiors als pro-

gramats inicialment. Malgrat això, la resposta 

al tractament fertilitzant ha estat correcta i el 

tractament N3 ha presentat valors de produc-

ció molt similars als obtinguts en altres as-

saigs per aquests tipus de varietat (González 

y López., 2003).

Mongeta del ganxet

La producció de mongeta del ganxet no es va 

veure afectada pels tractaments fertilitzants, 

ja que no es van produir diferències signifi-

catives en la producció total ni comercial de 

mongeta en funció de la dosi de fertilitzant 

subministrada (Taula 3). Si s’analitzen els va-

lors, tant la producció total com comercial 

van presentar valors que es poden considerar 

habituals per aquest sistema productiu (Al-

mirall i col. 2008). 

Cal destacar que el tractament sense aportació 

de fertilitzants nitrogenats (N0) no ha presen-

tat descensos de producció. Malgrat aquest 

Foto 4. Detall del control de producció d’una parcel·la experimental d’enciam. J.I. Montero.

Foto 5. Detalls del procés de batre les mongetes del ganxet. Autor: Pere Muñoz.

Bleda (kg·m-2) Enciam (kg·m-2) mongeta ganxet (kg·m-2)

tract prod. total
prod. 

comercial
prod. total

prod. 
comercial

prod. total
prod. 

comercial

N0 1.48 c 0 6.95 b 6.54 b 2.34 a 2.25 a

N1 5.74 a 5.68 a 7.11 b 6.62 b 2.46 a 2.26 a

N2 4.34 b 3.63 b 7.14 b 6.74 b 2.29 a 2.09 a

N3 6.13 a 5.85 a 8.25 a 7.53 a 2.57 a 2.44 a

Taula 3. Producció total i comercial (kg·m-2) de la bleda, enciam i mongeta del ganxet pels diferents tractaments avaluats. Cada valor 
representa la mitjana de les tres repeticions. Lletres diferents indiquen diferències significatives p <0,05 (Least Significance Difference test).
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bon comportament productiu, no s’observa el 

mateix en el cas de la biomassa total on els 

tractaments amb més aportació nitrogenada 

(N2 i N3) presenten valors de biomassa esta-

dísticament superiors (Taula 4). Aquest resultat 

amb producció de més biomassa sense incre-

mentar la producció de fruit ja ha estat observat 

per altres autors (Muñoz i col., 2006) i indicaria 

un subministrament en excés (consum de luxe) 

de fertilitzant nitrogenat.

04 Conclusions i recomanacions

En el cas del cultiu de bleda, els resultats ob-

tinguts en aquest assaig així com resultats 

posteriors (Muñoz i Seda, 2011; Martínez-

Blanco i col., 2013) semblen indicar clarament 

que les necessitats de fertilitzants nitrogenats 

es troben per sobre dels 150 kg N ha-1 que 

limita el Decret 136/2009, situant-se més a 

prop dels 160-165 kg N ha-1. En el cas del 

cultiu d’enciam, el valor del tractament N3 

coincideix amb l’obtingut en altres estudis i 

sembla situar al voltant dels 120 kg N ha-1 

les necessitats d’aquest cultiu en un cicle 

primavera-estiu (Muñoz i col., 2012).

Finalment i per a la mongeta del ganxet, els 

resultats mostren clarament que és possible 

produir amb un subministrament menor de fer-

tilitzants nitrogenat i que amb aportacions supe-

riors als 150 kg N ha-1 es produeix un consum 

de luxe, fet que indicaria clarament la necessitat 

de reduir la fertilització nitrogenada.

Els resultats obtinguts en l’assaig de fertilit-

zació mostren la necessitat de controlar amb 

cura la fertilització nitrogenada en cultius hor-

tícoles, ja que és possible ajustar adequada-

ment les dosis de fertilitzants minerals mante-

nint les collites obtingudes. Per fer-ho, cal tenir 

presents totes les aportacions de nitrogen per 

diferents vies: nitrogen present al sòl i nitrogen 

aportat a través de la fertirrigació. Cal preveure 

també que una part del nitrogen present al 

sòl es mineralitzarà i serà disponible al llarg 

dels cicles de cultiu, especialment durant els 

mesos més calorosos de l’any.
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tractament pes de 100 grans (g) Biomassa (g mat. seca pl-1)

N01 45.4 a 412.4 a
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N3 42.0 a 616.9 b

Taula 4. Pes de 100 grans (g) i biomassa seca d’una planta (g m.s. pl-1) de mongeta del ganxet pels diferents tractaments 
avaluats. Cada valor representa la mitjana de les tres repeticions. Lletres diferents indiquen diferències significatives p <0.05 
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FERTIRRIGACIÓ EN UN SISTEMA TANCAT 
FORA dE SòL EN UN CULTIU dE ROSER 
PER A FLOR TALLAdA EN hIvERNACLE EN 
CONdICIONS MEdITERRàNIES  
BALANç hÍDRIc I MINERAL

01 Introducció

L’horticultura intensiva en hivernacle en què 

s’utilitzen tècniques de cultiu convencionals, 

comporta elevades taxes de contaminació ambi-

ental (Ramos, 1993; Baille, 1993; López-Gálvez 

i Naredo, 1996; Walle i Sevenster, 1998). Aquest 

fet és degut principalment a l’ús remarcable de 

pesticides, fumigants i  plàstics i a la lixiviació 

de nutrients. Aquest impacte mediambiental és 

particularment greu en el litoral mediterrani amb 

cultius d’espècies ornamentals per a la produc-

ció de flor tallada (Marfà, 2000).

 

Una alternativa a las tècniques tradicionals de 

cultiu consisteix a substituir, en major o menor 

mesura, recursos naturals per inputs de natura-

lesa tecnològica. L’adopció de tècniques de cultiu 

fora sòl permet, en part, dur a terme la substitució 

de recursos no renovables por tecnologia. Alguns 

autors han mostrat que la sostenibilitat, mesu-

rada en termes d’energia provinent de recursos 

no renovables, és major quan s’utilitzen algu-

nes tècniques de cultiu fora sòl que no pas fent 

servir tècniques de cultiu convencionals (Marfà, 

1994). Un exemple d’això és que els cultius fora 

sòl permeten prescindir de fumigants tan nocius 

per al medi ambient i amb cost energètic equiva-

lent elevadíssim com és ara el bromur de metilè 

(Rodríguez-Kabana, 1996; Marfà, 2002).

No obstant això, utilitzant tècniques de cultiu 

fora sòl sense recirculació, que són les empra-

des amb més freqüència, s’aboquen al medi 

lixiviats que contenen gran quantitat de sals i 

de nutrients i això provoca contaminació dels 

aqüífers. Per exemple, en un cultiu de roser per 

a flor tallada en el litoral mediterrani de França, 

el volum de lixiviats abocats  anualment al sòl 

s’ha quantificat en 2.000 m3.ha-1; aquests lixi-

viats contenen 1.700 kg de sals fertilitzants, de 

les quals 700 kg són nitrats (Baille, 1993). En 

les Illes Canàries, en cultius de roser en grava 

volcànica i sense recirculació, s’ha estimat que 

l’abocament anual de nitrats oscil·la entre 3.000 

i 4.000 kg.ha-1 (Cid et al., 2000). 

Les tècniques de cultiu fora sòl amb recircula-

ció permeten eliminar o reduir significativament 

l’abocament de lixiviats al medi, fins i tot quan la 

concentració salina de l’aigua per al reg dispo-

nible és moderadament alta, com s’ha fet palès 

en un cultiu de roser a Israel  (Raviv et al., 1998).

Per tal d’avaluar la viabilitat agronòmica, el ba-

lanç hidricomineral d’un cultiu fora sòl de roser 

per a flor tallada amb recirculació i en condicions 

agroclimàtiques mediterrànies pròpies del litoral 

català es va dur a terme un cultiu experimental 

a escala agrícola. 

02 Material i mètodes

02.01 Condicions experimentals

El treball es va dur a terme en el Centre de Cabrils 

de l’IRTA a la comarca del Maresme (41º 25’ N i 

2º 23’ E), en un hivernacle amb estructura metàl-

lica de 270 m2. L’hivernacle era format per una 

única nau amb sostre semicircular, cobert amb 

una làmina de polietilè de llarga durada, equipat 

amb calefacció i control automàtic de les condi-

cions ambientals (temperatura aèria i del substrat, 

ventilació i concentració ambiental de CO2). Es 

van instal·lar cinc bancades longitudinals de 35 

Foto 1. Cultiu fora de sòl de roser per a flor tallada amb recirculació de lixiviats. Autor: O. Marfà. Figura 1. Esquema d’un sistema de recirculació tancat

1. Mesura drenatges
2. Drenatges bruts
3. Drenatges desinfectasts
4. Aigua de reg
5. Solució nutritiva
A-E. Solució mare
Z. Solució d'àcid
F. Filtres
C. Contadors
UV. Làmpada ultravioleta
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cm d’ample i 25 cm d’alçada separades per pas-

sadissos de 1,35 m d’ample. Al seu torn, cada 

bancada va dividir-se transversalment en dues 

meitats per tal de plantar-hi en cadascuna una 

varietat diferent de roser per a flor tallada.

La plantació es va dur a terme el 15 de febrer de 

2000 emprant dues varietats de roser, Dallas® 

i Red Corvette®, empeltades damunt Rosa In-

dica L. Les plantes es van col·locar a 12 cm de 

distància entre si, en dues línies longitudinals al 

llarg de la bancada; d’aquesta disposició, en 

resultà una densitat de plantes de 6,5 m-2. Com 

a substrat, es va utilitzar, en la meitat inferior de 

la bancada, perlita de granulometria gruixuda 

(3-5 cm de diàmetre de partícules, tipus A-13®, 

d’Europerlita), i en la meitat superior, perlita de 

granulometria fina (0-3 mm de diàmetre de partí-

cules, tipus B-10®, d’Europerlita). En la conduc-

ció del cultiu es va emprar la tècnica anomenada 

de l’arquejat (Gutiérrez, 2001). Després de cada 

flux de floració es va realitzar una esporga, per 

tal d’homogeneïtzar i sincronitzar el flux següent. 

Es varen controlar nou fluxos florals durant el 

període que va d’abril del primer any (2000) de 

cultiu fins al juny del tercer any (2002).

La fertirrigació es va aplicar mitjançant un equi-

pament integrat per un autòmat, un capçal per 

a la preparació de la solució nutritiva i la recons-

titució d’aquesta -a partir d’aigua i de solució 

lixiviada prèviament filtrada i desinfectada- i una 

xarxa d’irrigació per degoteig; la instal·lació es 

va dissenyar com a un sistema tancat amb 

recollida de lixiviats i la subsegüent filtració i 

desinfecció amb radiació ultraviolada (dosi de 

radiació equivalent a 250 MJoules.m-2) (Marfà et 

al, 2000a). L’arrencada del reg es va dur a terme 

d’acord amb una consigna mitjana de radiació 

solar global de 300 W.h.m-2 emprant una sonda 

solarimètrica situada damunt la coberta vegetal; 

complementàriament, per a l’arrencada del reg, 

es comptava amb una safata a la demanda que 

contenia 12 rosers. Les dosis varen ser modifica-

des de forma automàtica per tal d’assegurar una 

taxa de drenatge preestablerta. Es varen utilitzar 

dues línies de degotadors antidrenants i auto-

compensants amb un cabal nominal de 2 L.h-1 

i una distància entre degotadors dins la línia de 

25 cm. La composició de l’aigua d’irrigació i de 

la solució nutritiva inicial es detallen en la Taula 1. 

02.02 Balanç hídric i mineral

L’autòmat de reg ha permès de registrar tant 

el volum de solució nutritiva aportada al cultiu 

como el de lixiviat. La diferència entre amb-

dós és una estimació de l’evapotranspiració 

del cultiu (ETc); tenint en compte que la su-

perfície evaporant del substrat és molt petita, 

el terme evaporatiu de la ETc és també molt 

petit, i per tant ETc s’aproxima a la transpi-

ració del cultiu (Tc). A partir dels consums 

diaris es va realitzar un balanç hídric a escala 

de tot el cultiu.

Amb periodicitat quinzenal, es va determinar la 

composició iònica de l’aigua de reg, de la solució 

nutritiva i dels lixiviats. A partir d’aquesta infor-

mació es va modificar, quan es va considerar 

adient, la formulació de la solució nutritiva per 

tal d’ajustar les aportacions a las necessitats nu-

tritives del cultiu. La informació analítica esmen-

tada va permetre de realitzar un balanç mineral 

referit al període experimental per a cadascun 

dels macroelements (nitrogen, fòsfor i potassi).

03 Resultats i discussió

03.01 Balanç hídric i mineral

La diferència entre el volum de solució nutritiva 

aportada mitjançant el reg i el volum de lixiviat, 

en el conjunt de les parcel·les experimentals, ha 

permés avaluar l’ETc  a escala diària. Els valors 

mitjans mensuals d’ETc es varen representar per 

al període experimental junt als de la radiació 

global incident damunt la coberta vegetal (G) i la 

ràtio ETc /G mensual (Figura 2). El curs estacional 

de l’ETc és el que es podia esperar; els valors 

d’ ETc, notablement baixos, corresponents al 

període de novembre de 2001 a febrer de 2002, 

són deguts als danys provocats per un tempo-

ral de vent i baixes temperatures subsegüents 

Taula 1. Composició mitjana de l’aigua d’irrigació i de la solució nutritiva inicial (SN) en el cultiu experimental fora sòl de roser amb recirculació

No3 ¯
(meq·l-¹)

po4H2 ¯
(meq·l-¹)

so4² ¯
(meq·l-¹)

K+

(meq·l-¹)
Na+

(meq·l-¹)
ca² +

(meq·l-¹)
mg²+

(meq·l-¹)
NH4

+

(meq·l-¹)
pH c.E.

(ds·m-¹)

aigua 
de reg

0,53 0,07 1,19 0,11 0,73 3,36 0,80 0,00 7,60 0,51

sN 9,00 1,50 2,82 5,00 0,73 6,00 3,00 0,00 5,80 1,20

Les tècniques de cultiu fora 

sòl amb recirculació permeten 

reduir l’abocament de lixiviats 

al medi

La recirculació en un cultiu 

fora sòl de roser, ha permès 

restituir al circuit d’irrigació tot 

el volum de lixiviats produïts 

durant dos anys.

S’ha evitat abocar al medi 

quantitats remarcables 

de soluts potencialment 

contaminants per als aqüífers 

subjacents, particularment 

nitrats i fosfats

En conseqüència, la tècnica 

assajada és una alternativa 

als sistemes convencionals 

de cultiu en el sòl natural o 

fora sòl sense recirculació, 

amb evidents avantatges 

medioambientals
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comporta elevades taxes de contaminació ambi-

ental (Ramos, 1993; Baille, 1993; López-Gálvez 

i Naredo, 1996; Walle i Sevenster, 1998). Aquest 

fet és degut principalment a l’ús remarcable de 

pesticides, fumigants i  plàstics i a la lixiviació 

de nutrients. Aquest impacte mediambiental és 

particularment greu en el litoral mediterrani amb 

cultius d’espècies ornamentals per a la produc-

ció de flor tallada (Marfà, 2000).

 

Una alternativa a las tècniques tradicionals de 

cultiu consisteix a substituir, en major o menor 

mesura, recursos naturals per inputs de natura-

lesa tecnològica. L’adopció de tècniques de cultiu 

fora sòl permet, en part, dur a terme la substitució 

de recursos no renovables por tecnologia. Alguns 

autors han mostrat que la sostenibilitat, mesu-

rada en termes d’energia provinent de recursos 

no renovables, és major quan s’utilitzen algu-

nes tècniques de cultiu fora sòl que no pas fent 

servir tècniques de cultiu convencionals (Marfà, 

1994). Un exemple d’això és que els cultius fora 

sòl permeten prescindir de fumigants tan nocius 

per al medi ambient i amb cost energètic equiva-

lent elevadíssim com és ara el bromur de metilè 

(Rodríguez-Kabana, 1996; Marfà, 2002).

No obstant això, utilitzant tècniques de cultiu 

fora sòl sense recirculació, que són les empra-

des amb més freqüència, s’aboquen al medi 

lixiviats que contenen gran quantitat de sals i 

de nutrients i això provoca contaminació dels 

aqüífers. Per exemple, en un cultiu de roser per 

a flor tallada en el litoral mediterrani de França, 

el volum de lixiviats abocats  anualment al sòl 

s’ha quantificat en 2.000 m3.ha-1; aquests lixi-

viats contenen 1.700 kg de sals fertilitzants, de 

les quals 700 kg són nitrats (Baille, 1993). En 

les Illes Canàries, en cultius de roser en grava 

volcànica i sense recirculació, s’ha estimat que 

l’abocament anual de nitrats oscil·la entre 3.000 

i 4.000 kg.ha-1 (Cid et al., 2000). 

Les tècniques de cultiu fora sòl amb recircula-

ció permeten eliminar o reduir significativament 

l’abocament de lixiviats al medi, fins i tot quan la 

concentració salina de l’aigua per al reg dispo-

nible és moderadament alta, com s’ha fet palès 

en un cultiu de roser a Israel  (Raviv et al., 1998).

Per tal d’avaluar la viabilitat agronòmica, el ba-

lanç hidricomineral d’un cultiu fora sòl de roser 

per a flor tallada amb recirculació i en condicions 

agroclimàtiques mediterrànies pròpies del litoral 

català es va dur a terme un cultiu experimental 

a escala agrícola. 

02 Material i mètodes

02.01 Condicions experimentals

El treball es va dur a terme en el Centre de Cabrils 

de l’IRTA a la comarca del Maresme (41º 25’ N i 

2º 23’ E), en un hivernacle amb estructura metàl-

lica de 270 m2. L’hivernacle era format per una 

única nau amb sostre semicircular, cobert amb 

una làmina de polietilè de llarga durada, equipat 

amb calefacció i control automàtic de les condi-

cions ambientals (temperatura aèria i del substrat, 

ventilació i concentració ambiental de CO2). Es 

van instal·lar cinc bancades longitudinals de 35 

Foto 1. Cultiu fora de sòl de roser per a flor tallada amb recirculació de lixiviats. Autor: O. Marfà. Figura 1. Esquema d’un sistema de recirculació tancat

1. Mesura drenatges
2. Drenatges bruts
3. Drenatges desinfectasts
4. Aigua de reg
5. Solució nutritiva
A-E. Solució mare
Z. Solució d'àcid
F. Filtres
C. Contadors
UV. Làmpada ultravioleta
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cm d’ample i 25 cm d’alçada separades per pas-

sadissos de 1,35 m d’ample. Al seu torn, cada 

bancada va dividir-se transversalment en dues 

meitats per tal de plantar-hi en cadascuna una 

varietat diferent de roser per a flor tallada.

La plantació es va dur a terme el 15 de febrer de 

2000 emprant dues varietats de roser, Dallas® 

i Red Corvette®, empeltades damunt Rosa In-

dica L. Les plantes es van col·locar a 12 cm de 

distància entre si, en dues línies longitudinals al 

llarg de la bancada; d’aquesta disposició, en 

resultà una densitat de plantes de 6,5 m-2. Com 

a substrat, es va utilitzar, en la meitat inferior de 

la bancada, perlita de granulometria gruixuda 

(3-5 cm de diàmetre de partícules, tipus A-13®, 

d’Europerlita), i en la meitat superior, perlita de 

granulometria fina (0-3 mm de diàmetre de partí-

cules, tipus B-10®, d’Europerlita). En la conduc-

ció del cultiu es va emprar la tècnica anomenada 

de l’arquejat (Gutiérrez, 2001). Després de cada 

flux de floració es va realitzar una esporga, per 

tal d’homogeneïtzar i sincronitzar el flux següent. 

Es varen controlar nou fluxos florals durant el 

període que va d’abril del primer any (2000) de 

cultiu fins al juny del tercer any (2002).

La fertirrigació es va aplicar mitjançant un equi-

pament integrat per un autòmat, un capçal per 

a la preparació de la solució nutritiva i la recons-

titució d’aquesta -a partir d’aigua i de solució 

lixiviada prèviament filtrada i desinfectada- i una 

xarxa d’irrigació per degoteig; la instal·lació es 

va dissenyar com a un sistema tancat amb 

recollida de lixiviats i la subsegüent filtració i 

desinfecció amb radiació ultraviolada (dosi de 

radiació equivalent a 250 MJoules.m-2) (Marfà et 

al, 2000a). L’arrencada del reg es va dur a terme 

d’acord amb una consigna mitjana de radiació 

solar global de 300 W.h.m-2 emprant una sonda 

solarimètrica situada damunt la coberta vegetal; 

complementàriament, per a l’arrencada del reg, 

es comptava amb una safata a la demanda que 

contenia 12 rosers. Les dosis varen ser modifica-

des de forma automàtica per tal d’assegurar una 

taxa de drenatge preestablerta. Es varen utilitzar 

dues línies de degotadors antidrenants i auto-

compensants amb un cabal nominal de 2 L.h-1 

i una distància entre degotadors dins la línia de 

25 cm. La composició de l’aigua d’irrigació i de 

la solució nutritiva inicial es detallen en la Taula 1. 

02.02 Balanç hídric i mineral

L’autòmat de reg ha permès de registrar tant 

el volum de solució nutritiva aportada al cultiu 

como el de lixiviat. La diferència entre amb-

dós és una estimació de l’evapotranspiració 

del cultiu (ETc); tenint en compte que la su-

perfície evaporant del substrat és molt petita, 

el terme evaporatiu de la ETc és també molt 

petit, i per tant ETc s’aproxima a la transpi-

ració del cultiu (Tc). A partir dels consums 

diaris es va realitzar un balanç hídric a escala 

de tot el cultiu.

Amb periodicitat quinzenal, es va determinar la 

composició iònica de l’aigua de reg, de la solució 

nutritiva i dels lixiviats. A partir d’aquesta infor-

mació es va modificar, quan es va considerar 

adient, la formulació de la solució nutritiva per 

tal d’ajustar les aportacions a las necessitats nu-

tritives del cultiu. La informació analítica esmen-

tada va permetre de realitzar un balanç mineral 

referit al període experimental per a cadascun 

dels macroelements (nitrogen, fòsfor i potassi).

03 Resultats i discussió

03.01 Balanç hídric i mineral

La diferència entre el volum de solució nutritiva 

aportada mitjançant el reg i el volum de lixiviat, 

en el conjunt de les parcel·les experimentals, ha 

permés avaluar l’ETc  a escala diària. Els valors 

mitjans mensuals d’ETc es varen representar per 

al període experimental junt als de la radiació 

global incident damunt la coberta vegetal (G) i la 

ràtio ETc /G mensual (Figura 2). El curs estacional 

de l’ETc és el que es podia esperar; els valors 

d’ ETc, notablement baixos, corresponents al 

període de novembre de 2001 a febrer de 2002, 

són deguts als danys provocats per un tempo-

ral de vent i baixes temperatures subsegüents 

Taula 1. Composició mitjana de l’aigua d’irrigació i de la solució nutritiva inicial (SN) en el cultiu experimental fora sòl de roser amb recirculació

No3 ¯
(meq·l-¹)

po4H2 ¯
(meq·l-¹)

so4² ¯
(meq·l-¹)

K+

(meq·l-¹)
Na+

(meq·l-¹)
ca² +

(meq·l-¹)
mg²+

(meq·l-¹)
NH4

+

(meq·l-¹)
pH c.E.

(ds·m-¹)

aigua 
de reg

0,53 0,07 1,19 0,11 0,73 3,36 0,80 0,00 7,60 0,51

sN 9,00 1,50 2,82 5,00 0,73 6,00 3,00 0,00 5,80 1,20

Les tècniques de cultiu fora 

sòl amb recirculació permeten 

reduir l’abocament de lixiviats 

al medi

La recirculació en un cultiu 

fora sòl de roser, ha permès 

restituir al circuit d’irrigació tot 

el volum de lixiviats produïts 

durant dos anys.

S’ha evitat abocar al medi 

quantitats remarcables 

de soluts potencialment 

contaminants per als aqüífers 

subjacents, particularment 

nitrats i fosfats

En conseqüència, la tècnica 

assajada és una alternativa 

als sistemes convencionals 

de cultiu en el sòl natural o 

fora sòl sense recirculació, 

amb evidents avantatges 

medioambientals
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que varen tenir lloc durant el mes de novembre 

de 2001 i que varen afectar seriosament l’hi-

vernacle i el cultiu experimental que s’hi duia a 

terme. Els valors de la ràtio ETc/G són baixos 

en els períodes més càlids, ja que G estima per 

defecte l’ETc degut al fet que la component de 

l’ETc lligada al dèficit de pressió de vapor és 

elevada en aquest període i, per altra banda, 

és sabut que la transpiració nocturna del cultiu 

en aquest mateix període, dins d’hivernacle i en 

condicions mediterrànies, no és menyspreable 

(González, 1995). Resultats semblants es va-

ren obtenir amb la mateixa tècnica i la mateixa 

localització experimental en sengles cultius fora 

sòl de clavell (Marfà et al. 2000a) i de gerbera 

(Marfà et al., 2000b). Per tant, la conducció de 

la irrigació basada en  consignes radiomètriques 

és clarament insuficient. Cal utilitzar bé un model 

d’evapotranspiració, fiable a escala horària, que 

en la majoria de casos no és a l’abast, bé una 

balança i un algoritme de càlcul de la transpiració 

associat a l’autòmat de reg (Marfà, et al. 2000c) 

o bé, com és el cas d’aquest experiment, una 

safata a la demanda que complementi l’arren-

cada establerta per una consigna radiomètrica 

junt amb un programa informàtic que modifiqui 

les dosis de solució nutritiva aportada per tal de 

mantenir una determinada taxa de drenatge que 

el regador preestableixi.

Durant el període experimental la totalitat dels 

lixiviats varen ser restituïts al circuit tancat de reg. 

No va caldre, per tant, abocar lixiviats al medi. La 

qualitat de l’aigua d’irrigació de què es disposava 

probablement va contribuir a aquest resultat favo-

rable, tal com va succeir abans en un experiment 

semblant amb gerbera per a flor tallada, en les 

mateixes condicions que les d’aquest experiment 

(Marfà et al., 2000b); no obstant això, en un altre 

experiment semblant amb clavell per a flor tallada 

dut a terme en el mateix hivernacle (Marfà et al., 

2000a), utilitzant aigua amb conductivitat elèctrica 

(CE) d’1,1 dS.m-1,  és a dir, el doble de la CE 

utilitzada en l’experiment amb roser i en l’expe-

riment amb gerbera abans esmentat, va caldre 

abocar a l’exterior del circuit tancat l’equivalent 

a 20 L.m-2 de lixiviats durant un any de cultiu; 

aquest percentatge equival al 7% del volum total 

de lixiviats. En aquest experiment el volum total 

de solució nutritiva aportada, durant els 27 mesos 

de període experimental, fou de 5500 L.m-2, el 

volum de lixiviats recirculats fou de 1750 L.m-2 

i, per tant, el consum d’aigua del cultiu fou de 

3750 L.m-2; per tant, la fracció mitjana de rentat 

fou del 39%, força major que la de l’esmentat 

experimenta amb gerbera, que fou del 26,5% 

(Figura 3).

Figura 2. Radiació solar global mitjana mensual incident damunt la coberta vegetal (G),  evapotranspiració mitjana mensual ETc i ràtio 
G/ETc del cultiu fora sòl amb recirculació.

0

2

4

6

8

10

12

14

a
b

r-
0

0

Radiación y Evapotranpiración (L·día¯ ¹ · m¯ ²) Ratio

Radiación Evapotranspiración

0,0

0,2

0,4

0,6

ju
n

-0
0

a
g

o
-0

0

o
c
t-

0
0

d
ic

-0
0

fe
b

-0
1

a
b

r-
0

1

ju
n

-0
1

a
g

o
-0

1

o
c
t-

0
1

d
ic

-0
1

fe
b

-0
2

ju
n

-0
2

a
b

r-
0

2

Ratio

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0

400

2000

800

1200

1600

2800

2400

Balance final de nutrientes

g
.m

-2

Nitratos Fósforo Potasio

Figura 4. Balanç de nitrats, fòsfor i potassi corresponent al cultiu fora sòl de roser amb recirculació, durant el període experimental (abril 
de 2000 a juny de 2002).

Aportados Recirculados

Figura 3. Evapotranspiració corresponent al cultiu fora sòl de roser amb recirculació, durant el període experimental (abril de 
2000 a març de 2002).

0

50

100

150

200

250

300

a
b

ri
l

ju
lio

ju
n
io

m
a
yo

a
g

o
s.

se
p

t.

o
c
t.

n
o

v.

d
ic

.

e
n
e
ro

fe
b

re
.

m
a
rz

o

m
L-2

m
es

-1

Meses
Año 2000-2001 Año 2001-2002

DT65.indd   20 02/12/13   11:19

386

FERTIRRIGACIÓ

DOSSIERN65 21

D’acord amb el que s’ha referit per al balanç hídric, 

tampoc no va ser abocada al medi cap quantitat 

de nitrogen, fòsfor ni potassi (Figura 4). El còmput 

de la quantitat de nitrats aportats fins al final del pe-

ríode experimental fou de 2.400 g.m-2 i el contingut 

de nitrats en els lixiviats, que van ser recirculats, va 

ser de 800 g.m-2; pel que fa al fòsfor la quantitat 

aportada va ser de 160 g.m-2 i la lixiviada, també 

recirculada, de 60 g.m-2; el potassi total aportat va 

ser de 730 g.m-2 i el lixiviat, restituït al circuit tan-

cat, va ser de 230 g.m-2. La quantitat de nitrats que 

haguessin estat abocats al medi, en cas que no 

s’hagués utilitzat recirculació, hagués estat sem-

blant a la referida abans per a un cultiu fora sòl de 

roser en grava volcànica en les Illes Canàries, és 

a dir, un total anual de 350 g.m-2.

04 Conclusions

En les condicions d’aquest experiment, la recir-

culació, en un cultiu fora sòl de roser per a flor 

tallada, ha permès restituir al circuit d’irrigació tot 

el volum de lixiviats produïts durant dos anys. 

Per tant, s’ha evitat abocar al medi quantitats re-

marcables de soluts potencialment contaminants 

per als aqüífers subjacents, particularment nitrats 

i fosfats. En conseqüència, la tècnica assajada 

és una alternativa als sistemes convencionals de 

cultiu en el sòl natural o fora sòl sense recirculació, 

amb evidents avantatges mediambientals.

05 Resum

En els cultius fora sòl sense recirculació s’abo-

quen els lixiviats al medi; això provoca conta-

minació ambiental. Concretament, en cultius 

fora sòl de roser per a flor tallada s’han estimat 

abocaments anuals de lixiviats amb continguts 

de nitrats de fins a 4.000 g.m-2. Alguns autors 

han mostrat que mitjançant la tècnica de re-

circulació es pot reduir notablement la proble-

màtica abans esmentada. Per tal d’avaluar la 

viabilitat agronòmica i determinar el balanç hi-

dricomineral d’un cultiu fora sòl de roser per a 

flor tallada amb recirculació (sistema tancat) en 

condicions agroclimàtiques pròpies del litoral 

català, es va dur a terme un cultiu d’aquestes 

característiques a escala agrícola. Al final d’un 

període experimental de dos anys de cultiu s’ha 

aconseguit mantenir el sistema sense abocar  

lixiviats al medi. Aquest fet significa que en les 

condicions de l’experiment s’ha evitat l’aboca-

ment anual equivalent a 400 g.m-2 de nitrats,  30 

g.m-2 de fòsfor i 115 g.m-2 de potassi. Per tant, la 

tècnica emprada constitueix una alternativa me-

diambientalment més favorable que l’equivalent 

en sistema obert, és a dir, sense recirculació i, per 

tant, sembla ser una tècnica especialment adi-

ent per a zones vulnerables per la contaminació 

dels aqüífers per nitrats en el litoral mediterrani 

de Catalunya.

Paraules clau: Cultiu fora sòl, recirculació, roser, 

flor tallada, contaminació per nitrats.
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que varen tenir lloc durant el mes de novembre 

de 2001 i que varen afectar seriosament l’hi-

vernacle i el cultiu experimental que s’hi duia a 

terme. Els valors de la ràtio ETc/G són baixos 

en els períodes més càlids, ja que G estima per 

defecte l’ETc degut al fet que la component de 

l’ETc lligada al dèficit de pressió de vapor és 

elevada en aquest període i, per altra banda, 

és sabut que la transpiració nocturna del cultiu 

en aquest mateix període, dins d’hivernacle i en 

condicions mediterrànies, no és menyspreable 

(González, 1995). Resultats semblants es va-

ren obtenir amb la mateixa tècnica i la mateixa 

localització experimental en sengles cultius fora 

sòl de clavell (Marfà et al. 2000a) i de gerbera 

(Marfà et al., 2000b). Per tant, la conducció de 

la irrigació basada en  consignes radiomètriques 

és clarament insuficient. Cal utilitzar bé un model 

d’evapotranspiració, fiable a escala horària, que 

en la majoria de casos no és a l’abast, bé una 

balança i un algoritme de càlcul de la transpiració 

associat a l’autòmat de reg (Marfà, et al. 2000c) 

o bé, com és el cas d’aquest experiment, una 

safata a la demanda que complementi l’arren-

cada establerta per una consigna radiomètrica 

junt amb un programa informàtic que modifiqui 

les dosis de solució nutritiva aportada per tal de 

mantenir una determinada taxa de drenatge que 

el regador preestableixi.

Durant el període experimental la totalitat dels 

lixiviats varen ser restituïts al circuit tancat de reg. 

No va caldre, per tant, abocar lixiviats al medi. La 

qualitat de l’aigua d’irrigació de què es disposava 

probablement va contribuir a aquest resultat favo-

rable, tal com va succeir abans en un experiment 

semblant amb gerbera per a flor tallada, en les 

mateixes condicions que les d’aquest experiment 

(Marfà et al., 2000b); no obstant això, en un altre 

experiment semblant amb clavell per a flor tallada 

dut a terme en el mateix hivernacle (Marfà et al., 

2000a), utilitzant aigua amb conductivitat elèctrica 

(CE) d’1,1 dS.m-1,  és a dir, el doble de la CE 

utilitzada en l’experiment amb roser i en l’expe-

riment amb gerbera abans esmentat, va caldre 

abocar a l’exterior del circuit tancat l’equivalent 

a 20 L.m-2 de lixiviats durant un any de cultiu; 

aquest percentatge equival al 7% del volum total 

de lixiviats. En aquest experiment el volum total 

de solució nutritiva aportada, durant els 27 mesos 

de període experimental, fou de 5500 L.m-2, el 

volum de lixiviats recirculats fou de 1750 L.m-2 

i, per tant, el consum d’aigua del cultiu fou de 

3750 L.m-2; per tant, la fracció mitjana de rentat 

fou del 39%, força major que la de l’esmentat 

experimenta amb gerbera, que fou del 26,5% 

(Figura 3).

Figura 2. Radiació solar global mitjana mensual incident damunt la coberta vegetal (G),  evapotranspiració mitjana mensual ETc i ràtio 
G/ETc del cultiu fora sòl amb recirculació.
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D’acord amb el que s’ha referit per al balanç hídric, 

tampoc no va ser abocada al medi cap quantitat 

de nitrogen, fòsfor ni potassi (Figura 4). El còmput 

de la quantitat de nitrats aportats fins al final del pe-

ríode experimental fou de 2.400 g.m-2 i el contingut 

de nitrats en els lixiviats, que van ser recirculats, va 

ser de 800 g.m-2; pel que fa al fòsfor la quantitat 

aportada va ser de 160 g.m-2 i la lixiviada, també 

recirculada, de 60 g.m-2; el potassi total aportat va 

ser de 730 g.m-2 i el lixiviat, restituït al circuit tan-

cat, va ser de 230 g.m-2. La quantitat de nitrats que 

haguessin estat abocats al medi, en cas que no 

s’hagués utilitzat recirculació, hagués estat sem-

blant a la referida abans per a un cultiu fora sòl de 

roser en grava volcànica en les Illes Canàries, és 

a dir, un total anual de 350 g.m-2.

04 Conclusions

En les condicions d’aquest experiment, la recir-

culació, en un cultiu fora sòl de roser per a flor 

tallada, ha permès restituir al circuit d’irrigació tot 

el volum de lixiviats produïts durant dos anys. 

Per tant, s’ha evitat abocar al medi quantitats re-

marcables de soluts potencialment contaminants 

per als aqüífers subjacents, particularment nitrats 

i fosfats. En conseqüència, la tècnica assajada 

és una alternativa als sistemes convencionals de 

cultiu en el sòl natural o fora sòl sense recirculació, 

amb evidents avantatges mediambientals.

05 Resum

En els cultius fora sòl sense recirculació s’abo-

quen els lixiviats al medi; això provoca conta-

minació ambiental. Concretament, en cultius 

fora sòl de roser per a flor tallada s’han estimat 

abocaments anuals de lixiviats amb continguts 

de nitrats de fins a 4.000 g.m-2. Alguns autors 

han mostrat que mitjançant la tècnica de re-

circulació es pot reduir notablement la proble-

màtica abans esmentada. Per tal d’avaluar la 

viabilitat agronòmica i determinar el balanç hi-

dricomineral d’un cultiu fora sòl de roser per a 

flor tallada amb recirculació (sistema tancat) en 

condicions agroclimàtiques pròpies del litoral 

català, es va dur a terme un cultiu d’aquestes 

característiques a escala agrícola. Al final d’un 

període experimental de dos anys de cultiu s’ha 

aconseguit mantenir el sistema sense abocar  

lixiviats al medi. Aquest fet significa que en les 

condicions de l’experiment s’ha evitat l’aboca-

ment anual equivalent a 400 g.m-2 de nitrats,  30 

g.m-2 de fòsfor i 115 g.m-2 de potassi. Per tant, la 

tècnica emprada constitueix una alternativa me-

diambientalment més favorable que l’equivalent 

en sistema obert, és a dir, sense recirculació i, per 

tant, sembla ser una tècnica especialment adi-

ent per a zones vulnerables per la contaminació 

dels aqüífers per nitrats en el litoral mediterrani 

de Catalunya.

Paraules clau: Cultiu fora sòl, recirculació, roser, 

flor tallada, contaminació per nitrats.
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01 Introducció

A Catalunya, la superfície estimada de conreus 

herbacis en extensiu que utilitza sistemes de 

reg a pressió és d’unes 60.000 ha. Així doncs, 

el potencial d’ús de sistemes de fertirrigació en 

aquests tipus de conreus és força elevat i ten-

deix a incrementar-se atès que així ho fan els 

nous regadius i la modernització de part dels 

existents, tal com s’estableix en el Pla de rega-

dius de Catalunya 2008-2020.

El blat de moro és clarament el cultiu herbaci 

que disposa de més superfície amb sistemes 

de reg a pressió. Amb aproximadament unes 

20.000 ha, representa al voltant d’una tercera 

part del total de superfície de conreus herba-

cis amb aquesta tipologia de reg (Taula 1). El 

segueixen l’alfals i els cereals d’hivern com el 

blat i l’ordi.

Aquest tipus de reg permet l’aplicació dels nu-

trients mitjançant l’aigua de reg (fertirrigació). 

No obstant això, actualment hi ha una super-

fície important d’explotacions agrícoles en què 

no es fertirriga tot i disposar dels sistemes de 

reg que ho permetrien.

L’aplicació de nutrients, principalment nitro-

gen (N), als cultius durant el seu desenvo-

lupament, és una pràctica recomanable que 

permet que la planta rebi els nutrients a me-

sura que els necessita i, si es fa adequada-

ment, es pot evitar la pèrdua de nitrats cap 

a les aigües freàtiques. Aquesta pèrdua suc-

ceeix quan s’apliquen elevades dosis d’adob 

que contingui nitrogen en moments en què 

el cultiu no el necessita (fons o cobertores 

primerenques).

02 Característiques més impor-
tants de la fertirrigació en herbacis

L’aplicació de nutrients a través del sistema de 

reg és molt positiva en tots els cultius on s’apli-

ca. A continuació, es remarquen els principals 

avantatges a destacar en conreus herbacis 

extensius.

02.01 Distribució gradual, solubilitat i pos-

sibilitat de cobertores tardanes

La fertirrigació permet aplicar els nutrients 

(principalment el N), en forma soluble i, ja 

dissolta, a mesura que el cultiu ho necessita i 

especialment en els períodes de màxim creixe-

ment del cultiu (en general, abans de floració).

La utilització de fertirrigació és especialment 

interessant en conreus herbacis extensius 

perquè permet l’adobatge en aquestes for-

mes més solubles en moments en què el des-

envolupament del cultiu no permet el pas de 

maquinària o que la utilització d’aquesta pot 

malmetre part del cultiu (a partir d’encanyat en 

cereal d’hivern o a partir de l’estadi de 7-8 fu-

lles desenvolupades en blat de moro).

Pot ser especialment interessant també, per 

a alguns cultius, l’aplicació de cobertores 

tardanes (al voltant de l’estadi de floració o 

espigat) que permeten assolir un increment de 

qualitat del gra que altrament es fa molt difícil 

d’obtenir.

Aquesta aportació esgraonada i en moments 

de màxima necessitat del cultiu pot contribuir a 

una major eficiència en l’ús dels nutrients en 

reduir les pèrdues de N per rentat, represen-

tant per tant un avantatge econòmic i ambien-

tal alhora. Aquesta eficiència és especialment 

important en cereals i altres conreus d’hivern 

per l’elevat temps que transcorre entre la sem-

Foto 1. Combinació de reg per pivot i reg per aspersió en blat de moro. Autor: Jaume Lloveras.
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bra i el període de màxim creixement, així com 

en aquells cultius amb elevades extraccions de 

nutrients.

02.02 Disminució de l’ús de maquinària

Ja s’ha esmentat que el fet de no utilitzar ma-

quinària per fer l’adobatge (especialment en 

cobertora del cultiu) permet aplicar adob sen-

se malmetre la planta.

A més, des d’un punt de vista econòmic, 

l’aprofitament dels sistemes de reg per fer 

fertirrigació estalvia els costos atribuïts 

a l’ús de maquinària per a l’aplicació dels 

adobs; i, d’altra banda, la no-utilització de 

maquinària permet un estalvi de les emissi-

ons de CO2 atribuïbles a l’explotació i a l’ac-

tivitat agrícola, amb el conseqüent benefici 

ambiental.

Tot i la reconeguda eficiència en l’aprofita-

ment del N gràcies a les aplicacions d’adobs 

en cobertora, molts cops es prefereix evitar 

aquest moment d’aplicació per l’elevat risc 

de pluges en determinades zones, principal-

ment en els conreus d’hivern. La fertirrigació 

permet l’aplicació d’adob independentment 

del terreny.

02.03 Uniformitat del reg. Disseny i man-

teniment

La correcta distribució dels nutrients mitjan-

çant la fertirrigació va directament relaciona-

da amb la uniformitat dels sistemes de reg. 

En general, però especialment en aquells 

conreus herbacis extensius amb elevades 

extraccions nitrogenades, la manca d’unifor-

mitat del reg i, per tant, de l’adobatge pot 

suposar reduccions de rendiment importants 

tant per excés com per defecte de nutrients. 

La uniformitat en els sistemes de reg s’acon-

segueix a través del disseny adequat i del 

manteniment periòdic. 

03 Sistemes de reg utilitzats

La distribució de l’adob que s’apliqui a través 

del reg difícilment serà millor que la distribu-

ció d’aigua que es faci. En aquest sentit, es 

desaconsella l’ús de fertirrigació en aquells 

sistemes que no garanteixin una òptima uni-

formitat del reg.

És per aquest motiu que el reg per gravetat o 

reg de superfície, ja sigui a taules, feixes o solcs, 

no és apte per utilitzar-lo com a sistema per 

distribuir els fertilitzants. Tampoc no és acon-

sellable en el sistema de reg a pressió mitjan-

çant canó aspersor mòbil, “trac”, atès que en 

aquests sistemes la distribució de l’aigua i dels 

nutrients no és prou homogènia. No obstant 

això, en conreus herbacis extensius és freqüent 

l’ús d’aquests tipus de reg per fer aplicacions de 

N, possiblement pel desconeixement de la seva 

ineficiència. Això són pràctiques que cal evitar.

Entre els sistemes de reg a pressió considerats 

aptes per a fertirrigació en conreus herbacis 

extensius, els més utilitzats a Catalunya són:

a) Cobertura total

És el sistema de reg més utilitzat en conreus 

herbacis extensius. S’acostuma a treballar 

amb marcs quadrats o a portell (“tresbolillo”) 

de 18x18m2, tot i que en zones amb vent 

AIGUA INFILTRADA

Abastiment d’aigua

Recollida d’aigua d’escolament

Avançament de l’aigua

Aigua aprofitable
pel cultiu

Aigua no aprofitable
pel cultiu

 (aigua de drenatge)

profunditat d’arrelament del cultiu

Figura 1. Esquema de les pèrdues d’aigua i nutrients (nitrats) d’un sistema de reg per gravetat.

No són aptes per 

fertirrigació els sistemes 

de reg que no permetin 

una correcta distribució de 

l’aigua, com per exemple el 

reg per gravetat en taules, 

feixes o solcs, o el reg a 

pressió mitjançant “trac”.

Taula 1. Superfície estimada de conreus herbacis extensius en què es poden utilitzar sistemes de reg a pressió ( Elaborat a partir de 
dades del Gabinet Tècnic del DAAM, 2013). 

conreu herbaci extensiu* superficie (ha)

Blat de moro 20.455

Alfals 13.462

Blat 9.261

Ordi 8.158

Blat de moro farratger 3.683

Cereals d'hivern per a farratge 1.853

Altres conreus 2.536

total 59.406

* No es tenen en compte les pastures
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el potencial d’ús de sistemes de fertirrigació en 

aquests tipus de conreus és força elevat i ten-

deix a incrementar-se atès que així ho fan els 

nous regadius i la modernització de part dels 

existents, tal com s’estableix en el Pla de rega-

dius de Catalunya 2008-2020.

El blat de moro és clarament el cultiu herbaci 

que disposa de més superfície amb sistemes 

de reg a pressió. Amb aproximadament unes 

20.000 ha, representa al voltant d’una tercera 

part del total de superfície de conreus herba-

cis amb aquesta tipologia de reg (Taula 1). El 

segueixen l’alfals i els cereals d’hivern com el 

blat i l’ordi.

Aquest tipus de reg permet l’aplicació dels nu-

trients mitjançant l’aigua de reg (fertirrigació). 

No obstant això, actualment hi ha una super-

fície important d’explotacions agrícoles en què 

no es fertirriga tot i disposar dels sistemes de 

reg que ho permetrien.

L’aplicació de nutrients, principalment nitro-

gen (N), als cultius durant el seu desenvo-

lupament, és una pràctica recomanable que 

permet que la planta rebi els nutrients a me-

sura que els necessita i, si es fa adequada-

ment, es pot evitar la pèrdua de nitrats cap 

a les aigües freàtiques. Aquesta pèrdua suc-

ceeix quan s’apliquen elevades dosis d’adob 

que contingui nitrogen en moments en què 

el cultiu no el necessita (fons o cobertores 

primerenques).

02 Característiques més impor-
tants de la fertirrigació en herbacis

L’aplicació de nutrients a través del sistema de 

reg és molt positiva en tots els cultius on s’apli-

ca. A continuació, es remarquen els principals 

avantatges a destacar en conreus herbacis 

extensius.

02.01 Distribució gradual, solubilitat i pos-

sibilitat de cobertores tardanes

La fertirrigació permet aplicar els nutrients 

(principalment el N), en forma soluble i, ja 

dissolta, a mesura que el cultiu ho necessita i 

especialment en els períodes de màxim creixe-

ment del cultiu (en general, abans de floració).

La utilització de fertirrigació és especialment 

interessant en conreus herbacis extensius 

perquè permet l’adobatge en aquestes for-

mes més solubles en moments en què el des-

envolupament del cultiu no permet el pas de 

maquinària o que la utilització d’aquesta pot 

malmetre part del cultiu (a partir d’encanyat en 

cereal d’hivern o a partir de l’estadi de 7-8 fu-

lles desenvolupades en blat de moro).

Pot ser especialment interessant també, per 

a alguns cultius, l’aplicació de cobertores 

tardanes (al voltant de l’estadi de floració o 

espigat) que permeten assolir un increment de 

qualitat del gra que altrament es fa molt difícil 

d’obtenir.

Aquesta aportació esgraonada i en moments 

de màxima necessitat del cultiu pot contribuir a 

una major eficiència en l’ús dels nutrients en 

reduir les pèrdues de N per rentat, represen-

tant per tant un avantatge econòmic i ambien-

tal alhora. Aquesta eficiència és especialment 

important en cereals i altres conreus d’hivern 

per l’elevat temps que transcorre entre la sem-

Foto 1. Combinació de reg per pivot i reg per aspersió en blat de moro. Autor: Jaume Lloveras.
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bra i el període de màxim creixement, així com 

en aquells cultius amb elevades extraccions de 

nutrients.

02.02 Disminució de l’ús de maquinària

Ja s’ha esmentat que el fet de no utilitzar ma-

quinària per fer l’adobatge (especialment en 

cobertora del cultiu) permet aplicar adob sen-

se malmetre la planta.

A més, des d’un punt de vista econòmic, 

l’aprofitament dels sistemes de reg per fer 

fertirrigació estalvia els costos atribuïts 

a l’ús de maquinària per a l’aplicació dels 

adobs; i, d’altra banda, la no-utilització de 

maquinària permet un estalvi de les emissi-

ons de CO2 atribuïbles a l’explotació i a l’ac-

tivitat agrícola, amb el conseqüent benefici 

ambiental.

Tot i la reconeguda eficiència en l’aprofita-

ment del N gràcies a les aplicacions d’adobs 

en cobertora, molts cops es prefereix evitar 

aquest moment d’aplicació per l’elevat risc 

de pluges en determinades zones, principal-

ment en els conreus d’hivern. La fertirrigació 

permet l’aplicació d’adob independentment 

del terreny.

02.03 Uniformitat del reg. Disseny i man-

teniment

La correcta distribució dels nutrients mitjan-

çant la fertirrigació va directament relaciona-

da amb la uniformitat dels sistemes de reg. 

En general, però especialment en aquells 

conreus herbacis extensius amb elevades 

extraccions nitrogenades, la manca d’unifor-

mitat del reg i, per tant, de l’adobatge pot 

suposar reduccions de rendiment importants 

tant per excés com per defecte de nutrients. 

La uniformitat en els sistemes de reg s’acon-

segueix a través del disseny adequat i del 

manteniment periòdic. 

03 Sistemes de reg utilitzats

La distribució de l’adob que s’apliqui a través 

del reg difícilment serà millor que la distribu-

ció d’aigua que es faci. En aquest sentit, es 

desaconsella l’ús de fertirrigació en aquells 

sistemes que no garanteixin una òptima uni-

formitat del reg.

És per aquest motiu que el reg per gravetat o 

reg de superfície, ja sigui a taules, feixes o solcs, 

no és apte per utilitzar-lo com a sistema per 

distribuir els fertilitzants. Tampoc no és acon-

sellable en el sistema de reg a pressió mitjan-

çant canó aspersor mòbil, “trac”, atès que en 

aquests sistemes la distribució de l’aigua i dels 

nutrients no és prou homogènia. No obstant 

això, en conreus herbacis extensius és freqüent 

l’ús d’aquests tipus de reg per fer aplicacions de 

N, possiblement pel desconeixement de la seva 

ineficiència. Això són pràctiques que cal evitar.

Entre els sistemes de reg a pressió considerats 

aptes per a fertirrigació en conreus herbacis 

extensius, els més utilitzats a Catalunya són:

a) Cobertura total

És el sistema de reg més utilitzat en conreus 

herbacis extensius. S’acostuma a treballar 

amb marcs quadrats o a portell (“tresbolillo”) 

de 18x18m2, tot i que en zones amb vent 

AIGUA INFILTRADA

Abastiment d’aigua

Recollida d’aigua d’escolament

Avançament de l’aigua

Aigua aprofitable
pel cultiu

Aigua no aprofitable
pel cultiu

 (aigua de drenatge)

profunditat d’arrelament del cultiu

Figura 1. Esquema de les pèrdues d’aigua i nutrients (nitrats) d’un sistema de reg per gravetat.

No són aptes per 

fertirrigació els sistemes 

de reg que no permetin 

una correcta distribució de 

l’aigua, com per exemple el 

reg per gravetat en taules, 

feixes o solcs, o el reg a 

pressió mitjançant “trac”.

Taula 1. Superfície estimada de conreus herbacis extensius en què es poden utilitzar sistemes de reg a pressió ( Elaborat a partir de 
dades del Gabinet Tècnic del DAAM, 2013). 

conreu herbaci extensiu* superficie (ha)

Blat de moro 20.455

Alfals 13.462

Blat 9.261

Ordi 8.158

Blat de moro farratger 3.683

Cereals d'hivern per a farratge 1.853

Altres conreus 2.536

total 59.406

* No es tenen en compte les pastures
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s’utilitzen marcs rectangulars de 18x16m2 o 

18x15m2.

b) Pivot

Es tracta d’un sistema de reg d’ús exclusiu 

en conreus extensius a causa de l’estructu-

ra que requereix per al seu funcionament. 

Permet el reg i l’adobatge de superfícies cir-

culars (completes o incompletes) amb radis 

que poden anar dels 50 als 800 m.

c) Degoteig superficial

És un sistema que s’està implantant amb 

força en els darrers anys en conreus com el 

blat de moro i que consisteix, primer, en el 

desplegament de línies de ramals de dego-

tadors després de la sembra i de l’aplicació 

herbicida, i, finalment, en la seva recollida 

després de la collita. Entre els principals 

avantatges cal destacar l’estalvi en ener-

gia, aigua i adobs que representa; a més, 

la uniformitat del reg no es veu afectada pel 

vent, permet controlar la salinitat dels sòls, 

així com regar a baixes pressions. Un dels 

dissenys utilitzats en blat de moro és col-

locar un ramal cada 2 files de plantes, és a 

dir, separats cada 1,5 m aproximadament 

(Figura 2).

En aquest sistema les arrels són més abun-

dants on es concentra l’aigua de reg i és 

especialment aconsellable la fertirrigació, ja 

que d’aquesta forma també es dipositen els 

nutrients on es concentra la màxima densitat 

radicular.

d) Degoteig enterrat

Similar al sistema anterior, però es tracta d’una 

instal·lació fixa. En aquest cas, hi haurà una 

despesa major en el disseny de la instal·lació 

(obertura de rases, etc.) però desapareixerà la 

despesa anual de desplegament i recollida dels 

ramals de reg.

04 Assajos de fertirrigació en 
cereals

A continuació, es presenten dues experiènci-

es sobre el fraccionament de les aportacions 

de N al cultiu de blat de moro a través de dife-

rents sistemes de reg a pressió.

04.01 Fraccionament de l’adobatge de co-

bertora en blat de moro amb reg per as-

persió

L’assaig es va portar a terme durant la cam-

panya 2010 en una finca comercial situada 

al Baix Empordà, d’aproximadament 8 hec-

tàrees, que es rega amb reg per aspersió 

(cobertura total) fix i que s’estructura en 9 

sectors de reg. La parcel·la va rebre com a 

adobatge de fons purins de porcí d’engreix 

a la dosi agronòmica de 150 kg N/ha.  S’hi 

van definir 3 dosis i fraccionaments dife-

rents de N en cobertora (solució nitrogena-

da al 32% en N), cadascuna repetida en 3 

dels sectors de reg de la parcel·la escollits 

a l’atzar. Les dosis i el fraccionament de 

l’adobatge van consistir en:

1) Aportació de 80 kg N/ha, en una sola 

aplicació. Aquesta dosi es va determinar de 

forma raonada mitjançant el mètode del ba-

lanç de N. Aquest mètode té en compte les 

aportacions de N al cultiu de forma global i 

les necessitats reals del cultiu.

2) Aportació inferior a la dosi recomanada. 

Aportació única de 40 kg N/ha.

3) Estratègia de fraccionament de N. Es van 

realitzar dues aportacions de N de 40 kg N/

ha cadascuna, aportades en els estadis de 

6 fulles i de 10-12 fulles desenvolupades.

Tal i com s’observa en la Taula 2, la produc-

ció obtinguda és superior quan s’apliquen 

dosis de N raonades a través d’un sistema 

d’ajuda a la decisió com és el mètode del 

Balanç de N, respecte a dosis inferiors.

Els resultats productius indiquen també que 

el tractament amb major producció final ha 

estat quan la dosi seleccionada (80 kg N/ha) 

s’aplica de forma fraccionada, en aquest cas 

en dues aportacions.

Foto 2. Detall d’un reg per degoteig superficial en blat de moro. Autor: Oficina de fertilització, 2013.

Estacionari Sistemes fixos o de cobertura total (a)

Aspersió
Desplaçament continu Ala de reg automotriu rotatòria o pivot (b)

Superficial Degoteig (d)

Localitzat
Enterrat Degoteig (c)

Taula 2. Principals tipus de sistemes de reg a pressió aptes per a la fertirrigació en conreus herbacis extensius. 
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04.02 Fraccionament de l’adobatge de 

cobertora en blat de moro amb reg per 

degoteig

04.02.01 Descripció de l’assaig

Els anys 2010 i 2011 es va portar a terme un 

assaig amb l’objectiu de determinar les dosis 

òptimes de fertilització en relació amb el seu 

fraccionament mitjançant reg per degoteig 

en blat de moro.

Per tal de conèixer la resposta del cultiu al 

fraccionament de les cobertores amb dife-

rents maneigs en la fertilització de fons, es van 

establir, cada any, dos assaigs en la mateixa 

parcel·la, un amb aportació en fons de purins 

de porcí a la dosi de 120 kg N/ha i un altre 

sense aportació d’adobs orgànics ni nitrogen 

mineral abans de la sembra.

Es van establir 5 dosis de N en cobertora (0, 

75, 150, 225 i 300 kg N/ha) aportades de for-

ma fraccionada en diferents moments del cicle 

del cultiu. Per cada dosi, en un cas es va apor-

tar en cobertores primerenques (fins a 10 fulles 

desenvolupades) i en un altra es van aportar 

repartides de manera que s’apliqués una part 

del N en cobertores tardanes (properes a flora-

ció). L’adob nitrogenat es va aportar, en dues 

o tres vegades segons el cas, en forma de so-

lució nitrogenada al 32% en N (N-32) mitjan-

çant l’aigua de reg amb una bomba d’injecció 

d’adob.

04.02.02 Estratègia d’adobatge de fons i do-

sis de N en cobertora

En les parcel·les assajades, l’aplicació d’adob 

orgànic a dosis agronòmiques abans de la 

sembra augmenta el potencial productiu del 

cultiu, que no es pot substituir per aplicacions 

molt elevades de N en cobertora. Quan s’han 

aplicat purins en fons, la producció màxima 

assolida es situa al voltant de 16 t/ha (amb 

dosis de N en cobertora relativament baixes), 

mentre que quan no s’apliquen la producció 

de blat de moro no supera les 15 t/ha encara 

que s’apliquin dosis molt elevades de N en 

cobertora.

S’ha observat diferent comportament en les 

dosis òptimes totals en cobertora en funció 

del maneigs de la fertilització de fons. En la 

Figura 2, s’observa que en les parcel·les amb 

adobs orgànics hi ha una baixa resposta a la 

fertilització de cobertora, aconseguint-se les 

màximes produccions amb aportacions de fins 

Figura 2. Esquema de la distribució habitual dels ramals cada dues fileres de blat de moro en el sistema de reg per degoteig superficial.

a 75 kg N/ha. En canvi, en parcel·les sense 

antecedents recents en l’aplicació d’adobs 

orgànics, la dosi òptima es situa propera als 

150 kg N/ha (Figura 4).

L’aplicació de dosis superiors a les necessàri-

es no milloren significativament la producció, 

però sí que incrementen el risc de pèrdues de 

N per rentat, tal i com s’observa en la Figura 

5. En aquest sentit, les aportacions minerals 

en cobertora són més eficients que les de 

fons, ja que la planta té el N a disposició en el 

moment que el necessita. Així es minimitzen 

les pèrdues per rentat i, mitjançant el fraccio-

nament, és possible ajustar les necessitats del 

cultiu a mesura que avança el cicle. 

04.02.03 Fraccionament de la cobertora

En la Figura 3 s’observa que quan s’apliquen 

adobs orgànics abans de la sembra, la dosi 

òptima (75 kg N/ha en aquest cas) presenta 

diferències importants entre l’aplicació d’aquest 

N únicament en cobertores primerenques i l’apli-

cació de part del N en cobertores properes a la 

floració del cultiu, essent més productiva l’estra-

tègia de reservar part de l’adob per aportacions 

tardanes. Aquestes aportacions tardanes de 

part del N permeten assolir les màximes pro-

duccions amb dosis menors que si es fan úni-

cament en cobertores primerenques, permetent 

un estalvi important d’adob. Per a dosis més 

elevades, no s’observen aquestes diferències, 

ja que l’efecte queda emmascarat per una dosi 

excessiva de N.

dosi de N i fraccionament  
aplicat en cobertora

producció (14% d’humitat) mitjana  
dels tres sectors de cada dosi de N

(kg N/ha) (kg gra/ha)

1) 80 15.336

2) 40 14.796

3) 40 + 40 (fraccionat) 15.597

Taula 3. Resultats productius de l’assaig de fraccionament del N en cobertora amb reg per aspersió.

1,5 m
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s’utilitzen marcs rectangulars de 18x16m2 o 

18x15m2.

b) Pivot

Es tracta d’un sistema de reg d’ús exclusiu 

en conreus extensius a causa de l’estructu-

ra que requereix per al seu funcionament. 

Permet el reg i l’adobatge de superfícies cir-

culars (completes o incompletes) amb radis 

que poden anar dels 50 als 800 m.

c) Degoteig superficial

És un sistema que s’està implantant amb 

força en els darrers anys en conreus com el 

blat de moro i que consisteix, primer, en el 

desplegament de línies de ramals de dego-

tadors després de la sembra i de l’aplicació 

herbicida, i, finalment, en la seva recollida 

després de la collita. Entre els principals 

avantatges cal destacar l’estalvi en ener-

gia, aigua i adobs que representa; a més, 

la uniformitat del reg no es veu afectada pel 

vent, permet controlar la salinitat dels sòls, 

així com regar a baixes pressions. Un dels 

dissenys utilitzats en blat de moro és col-

locar un ramal cada 2 files de plantes, és a 

dir, separats cada 1,5 m aproximadament 

(Figura 2).

En aquest sistema les arrels són més abun-

dants on es concentra l’aigua de reg i és 

especialment aconsellable la fertirrigació, ja 

que d’aquesta forma també es dipositen els 

nutrients on es concentra la màxima densitat 

radicular.

d) Degoteig enterrat

Similar al sistema anterior, però es tracta d’una 

instal·lació fixa. En aquest cas, hi haurà una 

despesa major en el disseny de la instal·lació 

(obertura de rases, etc.) però desapareixerà la 

despesa anual de desplegament i recollida dels 

ramals de reg.

04 Assajos de fertirrigació en 
cereals

A continuació, es presenten dues experiènci-

es sobre el fraccionament de les aportacions 

de N al cultiu de blat de moro a través de dife-

rents sistemes de reg a pressió.

04.01 Fraccionament de l’adobatge de co-

bertora en blat de moro amb reg per as-

persió

L’assaig es va portar a terme durant la cam-

panya 2010 en una finca comercial situada 

al Baix Empordà, d’aproximadament 8 hec-

tàrees, que es rega amb reg per aspersió 

(cobertura total) fix i que s’estructura en 9 

sectors de reg. La parcel·la va rebre com a 

adobatge de fons purins de porcí d’engreix 

a la dosi agronòmica de 150 kg N/ha.  S’hi 

van definir 3 dosis i fraccionaments dife-

rents de N en cobertora (solució nitrogena-

da al 32% en N), cadascuna repetida en 3 

dels sectors de reg de la parcel·la escollits 

a l’atzar. Les dosis i el fraccionament de 

l’adobatge van consistir en:

1) Aportació de 80 kg N/ha, en una sola 

aplicació. Aquesta dosi es va determinar de 

forma raonada mitjançant el mètode del ba-

lanç de N. Aquest mètode té en compte les 

aportacions de N al cultiu de forma global i 

les necessitats reals del cultiu.

2) Aportació inferior a la dosi recomanada. 

Aportació única de 40 kg N/ha.

3) Estratègia de fraccionament de N. Es van 

realitzar dues aportacions de N de 40 kg N/

ha cadascuna, aportades en els estadis de 

6 fulles i de 10-12 fulles desenvolupades.

Tal i com s’observa en la Taula 2, la produc-

ció obtinguda és superior quan s’apliquen 

dosis de N raonades a través d’un sistema 

d’ajuda a la decisió com és el mètode del 

Balanç de N, respecte a dosis inferiors.

Els resultats productius indiquen també que 

el tractament amb major producció final ha 

estat quan la dosi seleccionada (80 kg N/ha) 

s’aplica de forma fraccionada, en aquest cas 

en dues aportacions.

Foto 2. Detall d’un reg per degoteig superficial en blat de moro. Autor: Oficina de fertilització, 2013.

Estacionari Sistemes fixos o de cobertura total (a)

Aspersió
Desplaçament continu Ala de reg automotriu rotatòria o pivot (b)

Superficial Degoteig (d)

Localitzat
Enterrat Degoteig (c)

Taula 2. Principals tipus de sistemes de reg a pressió aptes per a la fertirrigació en conreus herbacis extensius. 
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04.02 Fraccionament de l’adobatge de 

cobertora en blat de moro amb reg per 

degoteig

04.02.01 Descripció de l’assaig

Els anys 2010 i 2011 es va portar a terme un 

assaig amb l’objectiu de determinar les dosis 

òptimes de fertilització en relació amb el seu 

fraccionament mitjançant reg per degoteig 

en blat de moro.

Per tal de conèixer la resposta del cultiu al 

fraccionament de les cobertores amb dife-

rents maneigs en la fertilització de fons, es van 

establir, cada any, dos assaigs en la mateixa 

parcel·la, un amb aportació en fons de purins 

de porcí a la dosi de 120 kg N/ha i un altre 

sense aportació d’adobs orgànics ni nitrogen 

mineral abans de la sembra.

Es van establir 5 dosis de N en cobertora (0, 

75, 150, 225 i 300 kg N/ha) aportades de for-

ma fraccionada en diferents moments del cicle 

del cultiu. Per cada dosi, en un cas es va apor-

tar en cobertores primerenques (fins a 10 fulles 

desenvolupades) i en un altra es van aportar 

repartides de manera que s’apliqués una part 

del N en cobertores tardanes (properes a flora-

ció). L’adob nitrogenat es va aportar, en dues 

o tres vegades segons el cas, en forma de so-

lució nitrogenada al 32% en N (N-32) mitjan-

çant l’aigua de reg amb una bomba d’injecció 

d’adob.

04.02.02 Estratègia d’adobatge de fons i do-

sis de N en cobertora

En les parcel·les assajades, l’aplicació d’adob 

orgànic a dosis agronòmiques abans de la 

sembra augmenta el potencial productiu del 

cultiu, que no es pot substituir per aplicacions 

molt elevades de N en cobertora. Quan s’han 

aplicat purins en fons, la producció màxima 

assolida es situa al voltant de 16 t/ha (amb 

dosis de N en cobertora relativament baixes), 

mentre que quan no s’apliquen la producció 

de blat de moro no supera les 15 t/ha encara 

que s’apliquin dosis molt elevades de N en 

cobertora.

S’ha observat diferent comportament en les 

dosis òptimes totals en cobertora en funció 

del maneigs de la fertilització de fons. En la 

Figura 2, s’observa que en les parcel·les amb 

adobs orgànics hi ha una baixa resposta a la 

fertilització de cobertora, aconseguint-se les 

màximes produccions amb aportacions de fins 

Figura 2. Esquema de la distribució habitual dels ramals cada dues fileres de blat de moro en el sistema de reg per degoteig superficial.

a 75 kg N/ha. En canvi, en parcel·les sense 

antecedents recents en l’aplicació d’adobs 

orgànics, la dosi òptima es situa propera als 

150 kg N/ha (Figura 4).

L’aplicació de dosis superiors a les necessàri-

es no milloren significativament la producció, 

però sí que incrementen el risc de pèrdues de 

N per rentat, tal i com s’observa en la Figura 

5. En aquest sentit, les aportacions minerals 

en cobertora són més eficients que les de 

fons, ja que la planta té el N a disposició en el 

moment que el necessita. Així es minimitzen 

les pèrdues per rentat i, mitjançant el fraccio-

nament, és possible ajustar les necessitats del 

cultiu a mesura que avança el cicle. 

04.02.03 Fraccionament de la cobertora

En la Figura 3 s’observa que quan s’apliquen 

adobs orgànics abans de la sembra, la dosi 

òptima (75 kg N/ha en aquest cas) presenta 

diferències importants entre l’aplicació d’aquest 

N únicament en cobertores primerenques i l’apli-

cació de part del N en cobertores properes a la 

floració del cultiu, essent més productiva l’estra-

tègia de reservar part de l’adob per aportacions 

tardanes. Aquestes aportacions tardanes de 

part del N permeten assolir les màximes pro-

duccions amb dosis menors que si es fan úni-

cament en cobertores primerenques, permetent 

un estalvi important d’adob. Per a dosis més 

elevades, no s’observen aquestes diferències, 

ja que l’efecte queda emmascarat per una dosi 

excessiva de N.

dosi de N i fraccionament  
aplicat en cobertora

producció (14% d’humitat) mitjana  
dels tres sectors de cada dosi de N

(kg N/ha) (kg gra/ha)

1) 80 15.336

2) 40 14.796

3) 40 + 40 (fraccionat) 15.597

Taula 3. Resultats productius de l’assaig de fraccionament del N en cobertora amb reg per aspersió.

1,5 m
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Quan no s’ha aplicat adobatge de fons, no s’ob-

serva tampoc aquest efecte de les aportacions 

(ni en positiu ni en negatiu), probablement en 

aquest cas a causa d’una limitació en la capa-

citat productiva del cultiu per una limitació de 

nutrients (sense arribar a deficiències detecta-

bles) en les fases inicials del cultiu.

En resum, el fraccionament de l’adobatge en 

cobertora en 2 o 3 aportacions durant el crei-

xement vegetatiu del cultiu, reservant-ne una 

part per una aportació al voltant de floració, és 

suficient per a obtenir produccions màximes. En 

alguns casos, fraccionar en més aportacions no 

genera produccions superiors, però pot perme-

tre gestionar millor el fertilitzant en la mesura que 

és possible adaptar millor les aportacions a les 

necessitats reals del cultiu. Per exemple, en el 

cas de previsió de pluges es pot reduir el nombre 

d’aplicacions o retardar-les uns dies amb l’ob-

jectiu d’evitar possibles pèrdues de N per renta.

05 Consideracions finals

1) L’aportació d’adobs orgànics incrementa el 

potencial productiu de la parcel·la.

2) L’estratègia d’adobatge escollida (adobatge 

de fons o no, i dosi) serà decisiva pel que 

fa a la dosi de N i al nombre d’aportacions 

durant la cobertora. La dosi òptima de N 

aportada en cobertora serà funció de molts 

paràmetres específics de cada parcel·la. En 

l’assaig experimental estudiat s’ha situat en 

75 kg N/ha per a aplicacions de purins en 

fons i en 150 kgN/ha en el cas de no fer 

aplicació orgànica.

3) El fraccionament de les cobertores és re-

comanable. Dues o tres aportacions són 

suficients per obtenir màximes producci-

ons. Les cobertores tardanes al voltant de 

floració són eficients I permeten reduir les 

aportacions de N.

4) Aportacions excessives de N provoquen 

acumulació de N romanent al sòl i afavo-

reixen el rentat de nitrats.
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Foto 3. Reg per aspersió (cobertura total) en blat de moro. Autor. IRTA-Mas Badia.
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aquest cas a causa d’una limitació en la capa-

citat productiva del cultiu per una limitació de 

nutrients (sense arribar a deficiències detecta-

bles) en les fases inicials del cultiu.

En resum, el fraccionament de l’adobatge en 

cobertora en 2 o 3 aportacions durant el crei-

xement vegetatiu del cultiu, reservant-ne una 

part per una aportació al voltant de floració, és 

suficient per a obtenir produccions màximes. En 
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La transformació de les finques de secà en rega-

diu i la introducció de noves tecnologies, produc-

tes i varietats fan de la transferència tecnològica, 

la innovació i la recerca factors indispensables 

en l’evolució, supervivència i competitivitat de les 

explotacions modernes. En parlem amb Cèsar 

Morin, enginyer tècnic agrícola i assessor de 

Fruits Secs de Les Garrigues.

Quines funcions desenvolupes com a tèc-

nic de Fruits Secs de Les Garrigues? I quin 

suport tens per desenvolupar-les?

Sóc assessor agrari de tots els productors asso-

ciats i això comporta actuar en diferents àmbits. 

Per una banda, assessoro en la confecció, el 

seguiment i la gestió de la documentació dels 

plans de millora i incorporacions de joves agri-

cultors, als quals s’han acollit molts productors 

els darrers anys pels ajuts.

Per altra banda, també faig feines de tècnic d’ADV 

amb el seguiment de les principals plagues i ma-

lalties dels cultius de la zona (ametller i olivera) per 

poder recomanar si cal fer tractaments fitosanitaris 

i quan. Properament també actuaré com a asses-

sor en gestió integrada de plagues per tal que les 

explotacions s’adaptin als requisits que exigeix el 

nou reial decret d’ús sostenible de fitosanitaris.

També sóc tècnic responsable i representant 

davant el CCPI i les entitats de certificació d’uns 

200 socis que produeixen amb el sistema de 

producció integrada.

Cèsar Morin és enginyer tècnic agrí-

cola i fa més de vint anys que treballa 

a Fruits Secs d Ze Les Garrigues en 

tasques de certificació, sanitat vege-

tal, reg, fertilització i assessorament 

agrari.

L’ENTREvISTA
“ELS TèCNICS ASSESSORS HAN DE SER UNA PEçA CLAU EN LA 
TRANSFERèNCIA DE NOUS CONEIXEMENTS”

Cèsar Morin Morales 
Tècnic de la Cooperativa Fruits Secs de les 
Garrigues Maials (Segrià) 

Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net
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Finalment, també assessoro els socis que pro-

dueixen amb el sistema de producció agrària 

ecològica i als nous regants en tot el tema de 

reg i fertilització.

Per a poder desenvolupar totes aquestes 

funcions, tinc el suport d’una companya que 

m’ajuda amb la feina administrativa. També 

rebem els serveis o el suport dels tècnics de 

la Federació de Cooperatives, de les oficines 

comarcals, de Sanitat Vegetal, dels laboratoris 

d’anàlisi i d’altres companys que treballen amb 

olivera i ametller.

Quines característiques té el regadiu a la 

superfície que assessores?

La major part dels productors que assessoro 

en fertirrigació pertanyen a la Comunitat de 

Regants del reg Segrià Sud, que compta amb 

una dotació de 2.000 m3/ha/any, ja que van co-

mençar al 2006-2007 i fa més anys que rega. 

També assessoro en aquests temes a alguns 

productors de la zona de Juncosa de les Gar-

rigues que reguen del Garrigues Sud, amb una 

dotació de 1.300 m3/ha/any. 

Més recentment, el 2013, han començat a regar 

amb aigua del reg Segarra Garrigues alguns pro-

ductors de la zona d’Alcanó, amb una dotació 

total de 6.000 m3/ha/any.

“Les finques han viscut una transformació 

total [...] En l’actualitat, en les explotacions 

de regadiu es pot treballar amb molta 

precisió”

Quins canvis perceps en la manera de ges-

tionar les explotacions que han sofert una 

transformació de secà a regadiu?

Les finques han viscut una transformació total. 

Abans, els conreus eren de secà i es treballava 

per aprofitar al màxim la totalitat de l’aigua de 

pluja, amb pluviometries variables segons la 

zona d’entre 300 i 500 l/m2/any. Així, es mira-

va d’evitar la competència per l’aigua amb les 

males herbes mitjançant passades de cultivador 

abans que fos gran i també es feien parades 

d’aigua perquè aquesta pogués penetrar dins 

del sòl i no marxés.

Pel que fa a la fertilització, no tenien la seguretat 

que les unitats aplicades mitjançant adobs arri-

bessin als conreus durant la mateixa campanya. 

Es produïen moltes pèrdues d’unitats fertilitzants 

de nitrogen, ja fos per evaporació o per lixiviació, 

perquè les poques precipitacions sovint eren mal 

repartides, amb pluges fortes concentrades en 

dos èpoques de l’any.

En l’actualitat, en les explotacions de regadiu 

es pot treballar amb molta precisió. Es poden 

fer càlculs per saber la quantitat d’aigua i uni-

tats fertilitzants necessàries. Sabent la dotació 

o quantitat d’aigua que tens, la pots distribuir 

de la manera més eficient per als cultius i a més 

tens la seguretat que les unitats fertilitzants apli-

cades seran aprofitades pels conreus.

Quina formació, en sentit ampli, creus que 

s’hauria de programar en l’entorn del rega-

diu per a millorar la gestio del Reg?

La majoria de les finques de regadiu estan 

gestionades per agricultors joves o de mitjana 

edat i, en general, tenen una bona formació 

i adequada a les necessitats de les seves 

explotacions. Molts han realitzat cursos i jor-

nades tècniques que ofereix el Departament 

d’Agricultura.

Penso que, a més de continuar amb aquests 

cursets i jornades, seria interessant progra-

mar jornades d’intercanvi d’experiències de 

camp entre agricultors. Així, els qui ja tenen 

coneixements i pràctica en fertirrigació po-

drien explicar les seves experiències als que 

estan començant.
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Finalment, també assessoro els socis que pro-

dueixen amb el sistema de producció agrària 

ecològica i als nous regants en tot el tema de 

reg i fertilització.

Per a poder desenvolupar totes aquestes 

funcions, tinc el suport d’una companya que 

m’ajuda amb la feina administrativa. També 

rebem els serveis o el suport dels tècnics de 

la Federació de Cooperatives, de les oficines 

comarcals, de Sanitat Vegetal, dels laboratoris 

d’anàlisi i d’altres companys que treballen amb 

olivera i ametller.

Quines característiques té el regadiu a la 

superfície que assessores?

La major part dels productors que assessoro 

en fertirrigació pertanyen a la Comunitat de 

Regants del reg Segrià Sud, que compta amb 

una dotació de 2.000 m3/ha/any, ja que van co-

mençar al 2006-2007 i fa més anys que rega. 
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productors de la zona de Juncosa de les Gar-
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dotació de 1.300 m3/ha/any. 
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total de 6.000 m3/ha/any.
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per aprofitar al màxim la totalitat de l’aigua de 
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de la manera més eficient per als cultius i a més 
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El canvi climàtic no reconeix fronteres, ni en l’es-

pai ni en el temps i, com a conseqüència del 

seu abast global, és una problemàtica amb un 

elevat grau de sensibilitat social:  només ens cal 

veure la proliferació de publicacions, de notícies 

als mitjans, de reunions o de tallers, que s’han 

portant a terme en els darrers anys. 

Aquesta sensibilitat també es palesa amb les 

reunions al més alt nivell governamental, sota el 

paraigua de Nacions Unides, a fi que els països 

més desenvolupats fixin uns nivells d’emissions 

de gasos que mitiguin els efectes del canvi cli-

màtic. Cal continuar amb el que es va aconse-

guir amb el protocol de Kyoto, sobre la reducció 

d’emissions, i el que es pugui concretar en la 

reunió de París del proper 2015, amb l’objectiu 

que a partir del 2020 l’augment de temperatura 

global no sigui superior a 2ºC.   

La sensibilitat governamental també es concreta 

en la creació d’oficines dedicades al canvi climà-

tic; per això, des del Dossier Tècnic, que edita 

el DAAM, també volem aportar, si més no, els 

elements per poder tenir un millor coneixement 

sobre quins són els factors que generen aquest 

canvi climàtic, sobre com ens està afectant o 

sobre quines són les potencials repercussions 

en l’agricultura del futur. 

Molts són els bioindicadors del impactes del 

canvi climàtic a Catalunya, des de papallones, 

passant per quiròpters, peixos o algunes plantes 

més sensibles, que ens demostren que alguna 

cosa està passant. 

En aquest Dossier Tècnic es vol posar de ma-

nifest aquesta complicitat entre el medi natural 

i l’agricultura, aprofitant que en el medi natural i 

més concretament en els espais naturals prote-

gits, per les seves especials característiques de 

protecció de la biodiversitat, és on podem veure 

com evolucionen les poblacions més sensibles 

de la fauna i flora que hi està representada, des 

del mar fins a l’alta muntanya passant pels eco-

sistemes mediterranis del nostre país.

En aquests laboratoris privilegiats que són els 

espais naturals protegits, des de fa anys, es de-

senvolupen estudis per poder detectar com està 

influint el canvi climàtic sobre la fauna i la flora,  

amb resultats que efectivament hi ha espècies, 

tant animals com vegetals, pròpies d’unes deter-

minades característiques del medi que comencen 

a fer-se menys visibles i, al contrari, apareixen 

espècies més pròpies d’altres latituds on es do-

nen unes altres característiques ambientals. Con-

cretament, als espais naturals marítims protegits 

de Catalunya, els estudis realitzats constaten la 

presència de peixos propis d’aigües més càlides; 

en altres zones de l’interior, també es constata 

que les papallones es desplacen cap a latituds 

més al nord,... i així molts més exemples. 

Tot aquest coneixement generat ens ha de servir 

per a la seva aplicació en l’agricultura i ens ha 

de permetre conèixer quins potencials canvis es 

poden donar en determinats cultius per tal de 

poder preveure a llarg termini quines actuacions 

més adequades s’han de plantejar en el moment 

de gestionar l’explotació agrària.

També és cert que els efectes del canvi climàtic 

no són propis del moment que estem vivint, on 

tot té una immediatesa, sinó que és un canvi a 

“càmera lenta”, cosa que ens pot fer pensar que 

no té gaire importància, però això no vol dir que 

no s’estigui produint.

Espero que aquest Dossier Tècnic us sigui d’uti-

litat i que us permeti tenir una visió més acurada 

d’aquest procés de canvi global en el qual estem 

immersos.    
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CANVI CLIMÀTIC

Tant la comunitat científica que treballa sobre 

el canvi climàtic, com les evidències que vivim 

en el nostre dia a dia, ens estan alertant en 

els darrers anys que el nostre planeta està ex-

perimentant canvis en el seu sistema climàtic 

produïts per l'escalfament global. Atès que 

el clima mundial és un sistema summament 

complex, és difícil concretar en quina mesura 

el canvi climàtic ens afectarà sobre el nostre 

estil de vida. Però és evident que alguna cosa 

ja ha començat a passar. I si hi ha alguna acti-

vitat productiva que depengui directament del 

clima i de la seva variabilitat, aquesta és sens 

dubte l'agricultura. Un canvi de comporta-

ment de les temperatures i del règim habitual 

de precipitacions, o l'increment de la concen-

tració del CO2 atmosfèric, afecten i afectaran 

d'una manera significativa –positiva en uns, 

negativa en altres- el desenvolupament dels 

cultius.

En el seu últim informe presentat el 2007 (4t in-

forme)1, el Grup Intergovernamental d’Experts 

en Canvi Climàtic (IPCC en anglès) ha deter-

minat que l’origen de l’escalfament global i del 

consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, 

és fonamentalment antròpic, és a dir, provocat 

per l’activitat humana.

01 Què és l'efecte d'hivernacle?

A l'atmosfera que embolcalla el nostre pla-

neta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el 

vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que pre-

senten una propietat coneguda com a efecte 

d'hivernacle, és a dir, són transparents a la 

llum visible del sol però absorbeixen i reeme-

ten la radiació infraroja (l’escalfor) reflectida 

per la superfície de la Terra. D’aquesta ma-

nera, impedeixen que part d'aquesta radiació 

escapi de la Terra i contribueixen al fet que la 

temperatura mitjana de l'aire superficial del 

planeta sigui d'uns 15ºC, una temperatura 

Foto 1. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: José Antonio Fernández Castro. 

1 L’informe del 2007 constitueix el 4t Informe de l’IPCC. És molt probable que quan es publiqui aquest article ja hagi sortit a la llum el que serà el capítol I del 5è Informe. Aquest capítol fa referència a 
les bases científiques. Posteriorment aniran sortint publicats el capítol II relatiu a Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat (març de 2014), el capítol III sobre Mitigació (abril 2014) i per últim el document de 
síntesi (octubre 2014). Més informació a: http://www.ipcc.ch/.
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El canvi climàtic no reconeix fronteres, ni en l’es-
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que a partir del 2020 l’augment de temperatura 

global no sigui superior a 2ºC.   

La sensibilitat governamental també es concreta 

en la creació d’oficines dedicades al canvi climà-

tic; per això, des del Dossier Tècnic, que edita 

el DAAM, també volem aportar, si més no, els 

elements per poder tenir un millor coneixement 

sobre quins són els factors que generen aquest 

canvi climàtic, sobre com ens està afectant o 

sobre quines són les potencials repercussions 

en l’agricultura del futur. 

Molts són els bioindicadors del impactes del 

canvi climàtic a Catalunya, des de papallones, 

passant per quiròpters, peixos o algunes plantes 

més sensibles, que ens demostren que alguna 

cosa està passant. 

En aquest Dossier Tècnic es vol posar de ma-

nifest aquesta complicitat entre el medi natural 

i l’agricultura, aprofitant que en el medi natural i 

més concretament en els espais naturals prote-

gits, per les seves especials característiques de 

protecció de la biodiversitat, és on podem veure 

com evolucionen les poblacions més sensibles 

de la fauna i flora que hi està representada, des 

del mar fins a l’alta muntanya passant pels eco-

sistemes mediterranis del nostre país.

En aquests laboratoris privilegiats que són els 

espais naturals protegits, des de fa anys, es de-

senvolupen estudis per poder detectar com està 

influint el canvi climàtic sobre la fauna i la flora,  

amb resultats que efectivament hi ha espècies, 

tant animals com vegetals, pròpies d’unes deter-

minades característiques del medi que comencen 

a fer-se menys visibles i, al contrari, apareixen 

espècies més pròpies d’altres latituds on es do-

nen unes altres característiques ambientals. Con-

cretament, als espais naturals marítims protegits 

de Catalunya, els estudis realitzats constaten la 

presència de peixos propis d’aigües més càlides; 

en altres zones de l’interior, també es constata 

que les papallones es desplacen cap a latituds 

més al nord,... i així molts més exemples. 

Tot aquest coneixement generat ens ha de servir 

per a la seva aplicació en l’agricultura i ens ha 

de permetre conèixer quins potencials canvis es 

poden donar en determinats cultius per tal de 

poder preveure a llarg termini quines actuacions 

més adequades s’han de plantejar en el moment 

de gestionar l’explotació agrària.

També és cert que els efectes del canvi climàtic 

no són propis del moment que estem vivint, on 

tot té una immediatesa, sinó que és un canvi a 

“càmera lenta”, cosa que ens pot fer pensar que 

no té gaire importància, però això no vol dir que 

no s’estigui produint.

Espero que aquest Dossier Tècnic us sigui d’uti-

litat i que us permeti tenir una visió més acurada 

d’aquest procés de canvi global en el qual estem 

immersos.    
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Tant la comunitat científica que treballa sobre 

el canvi climàtic, com les evidències que vivim 

en el nostre dia a dia, ens estan alertant en 

els darrers anys que el nostre planeta està ex-

perimentant canvis en el seu sistema climàtic 

produïts per l'escalfament global. Atès que 

el clima mundial és un sistema summament 

complex, és difícil concretar en quina mesura 

el canvi climàtic ens afectarà sobre el nostre 

estil de vida. Però és evident que alguna cosa 

ja ha començat a passar. I si hi ha alguna acti-

vitat productiva que depengui directament del 

clima i de la seva variabilitat, aquesta és sens 

dubte l'agricultura. Un canvi de comporta-

ment de les temperatures i del règim habitual 

de precipitacions, o l'increment de la concen-

tració del CO2 atmosfèric, afecten i afectaran 

d'una manera significativa –positiva en uns, 

negativa en altres- el desenvolupament dels 

cultius.

En el seu últim informe presentat el 2007 (4t in-

forme)1, el Grup Intergovernamental d’Experts 

en Canvi Climàtic (IPCC en anglès) ha deter-

minat que l’origen de l’escalfament global i del 

consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, 

és fonamentalment antròpic, és a dir, provocat 

per l’activitat humana.

01 Què és l'efecte d'hivernacle?

A l'atmosfera que embolcalla el nostre pla-

neta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el 

vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que pre-

senten una propietat coneguda com a efecte 

d'hivernacle, és a dir, són transparents a la 

llum visible del sol però absorbeixen i reeme-

ten la radiació infraroja (l’escalfor) reflectida 

per la superfície de la Terra. D’aquesta ma-

nera, impedeixen que part d'aquesta radiació 

escapi de la Terra i contribueixen al fet que la 

temperatura mitjana de l'aire superficial del 

planeta sigui d'uns 15ºC, una temperatura 

Foto 1. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: José Antonio Fernández Castro. 

1 L’informe del 2007 constitueix el 4t Informe de l’IPCC. És molt probable que quan es publiqui aquest article ja hagi sortit a la llum el que serà el capítol I del 5è Informe. Aquest capítol fa referència a 
les bases científiques. Posteriorment aniran sortint publicats el capítol II relatiu a Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat (març de 2014), el capítol III sobre Mitigació (abril 2014) i per últim el document de 
síntesi (octubre 2014). Més informació a: http://www.ipcc.ch/.
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04

L’escalfament del sistema 
climàtic és inequívoc i 
l’activitat de l’ésser humà és 
la causa dominant d’aquest 
escalfament des de mitjans 
del segle XX.

apta per a la vida. L'efecte d’hivernacle és, 

per tant, un fenomen natural de l'atmosfera.

El problema actual és que la quantitat d'aquests 

gasos naturals amb efecte d'hivernacle a 

l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abo-

cat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle 

no presents de forma natural a l'atmosfera. 

Aquest increment comporta una alteració en el 

balanç energètic del planeta i conseqüentment 

també canvien les variables que defineixen el 

clima. D’aquí el concepte de canvi climàtic, el 

qual posa en perill la composició, la capacitat 

de recuperació i la productivitat dels ecosis-

temes naturals i el mateix desenvolupament 

econòmic i social, la salut i el benestar de la 

humanitat.

02 Gasos amb efecte d'hivernacle 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són com-

ponents gasosos de l'atmosfera, tant natu-

rals com d'origen antropogènic, que absor-

beixen i reemeten radiació infraroja.

A mesura que incrementa la concentració 

d'aquests gasos, la radiació infraroja és ab-

sorbida a l'atmosfera i reemesa en totes di-

reccions, la qual cosa contribueix que la tem-

peratura mitjana de la Terra augmenti. Aquest 

fenomen s'anomena efecte d'hivernacle per-

què l'absorció i posterior emissió de radiació 

infraroja també la fan el vidre i certs plàstics 

amb els quals es fabriquen els hivernacles.

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a 

l'efecte d'hivernacle són:

• el diòxid de carboni (CO2).

• el metà (CH4).

• l'òxid nitrós (N2O).

• el vapor d'aigua.

• l'ozó.

• els halocarbons: els hidrofluorocaburs (HFC), 

els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de so-

fre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3)

Els quatre primers es troben de forma natural 

a la composició de l'atmosfera. L'activitat in-

dustrial i el transport, en cremar combustibles 

fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de 

carboni i òxid de nitrogen. El metà es genera 

com a resultat de l'activitat agrícola i ramade-

ra. Els halocarbons són d'origen antropogènic 

i es van començar a fabricar a partir dels anys 

quaranta. De tots aquests gasos els que són 

objecte d’especial atenció en els tractats in-

ternacionals són els tres primers i els halocar-

bons. Així mateix, cal tenir present que no tots 

tenen la mateixa capacitat d’efecte hivernacle. 

Es pren com a unitat de referència el CO2, 

al qual se li assigna una capacitat d’efecte 

d’hivernacle d’1 i la resta es fa per compara-

ció amb ell. El metà, per exemple, tindria una 

capacitat d’efecte hivernacle 21 vegades més 

gran. D’aquesta manera, es poden sumar en 

una única unitat les contribucions de cada un 

dels gasos. Aquesta unitat és coneix com a 

CO2 equivalent.

03 El canvi climàtic observat a 
Catalunya

I és que a Catalunya, el Servei Meteorolò-

gic de Catalunya, ha constatat l’augment de 

la temperatura mitjana anual, que ha estat a 

casa nostra d’uns 0,24ºC per dècada per al 

període 1950-2011, de forma més acusada 

a l’estiu (fins a 0,35ºC per dècada). Els canvis 

sobre les precipitacions, però, són molt més 

difícils d’establir o constatar de forma clara, es-

pecialment en el nostre àmbit mediterrani, de 

gran variabilitat pluviomètrica estacional i inte-

ranual, a més de la seva característica distribu-

ció espacial irregular. Tanmateix, per al període 

1950-2011, s’ha observat una reducció de la 

precipitació a l’estiu del 5,4% per dècada.

Els canvis constatats en les darreres dèca-

des estan provocant importants alteracions 

en el cicle anual de moltes plantes i animals. 

Les fulles de molts arbres, les flors de moltes 

plantes o molts insectes associats avancen la 

seva aparició entre 10 i 20 dies abans del que 

Figura 1. Font: Quaderns de Medi Ambient. Col·lecció Documents número 4: La política internacional contra el canvi climàtic. Cimeres 
de Rio de Janeiro, Kyoto i Buenos Aires. 1998. Generalitat de Catalunya.

2 Per a la resta de gasos, podeu consultar els seus potencials d’escalfament a la pàgina web de l’IPCC: <http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html>.
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ho feien fa de 30 a 50 anys. El canvi climàtic 

comportarà canvis de caràcter hidrològic als 

rius, estanys, embassaments, zones humides, 

etc. A la vegada, les alteracions dels règims flu-

vials i/o de les característiques i la qualitat de 

l’aigua tindran una incidència tant directa com 

indirecta sobre l’estructura i el funcionament 

dels ecosistemes associats i sobre els sectors 

socioeconòmics.

04 La planificació a Catalunya

Fruit d’aquestes evidències, actuant d’acord 

amb les recomanacions europees i exercint les 

nostres responsabilitats, des de la Generalitat 

de Catalunya s’han planificat aquelles actua-

cions adreçades a afrontar el canvi climàtic, 

tant en la seva vessant de mitigació com 

d’adaptació.

Entenem per mitigació totes aquelles accions 

orientades a reduir les emissions de ga-

sos amb efecte d‘hivernacle. I entenem per 

adaptació aquelles accions que contribueixen 

a augmentar la capacitat d’ajust dels siste-

mes naturals o humans als canvis climàtics i 

als seus impactes per tal de moderar-ne els 

danys i/o explotar-ne els beneficis.

05 Mitigació del canvi climàtic 
en l’agricultura i la ramaderia a 
Catalunya

Segons les darreres dades dels inventaris 

oficials, les emissions de GEH en el sector 

de l’agricultura i la ramaderia es van situar al 

2011 al voltant dels 4 milions de tones de CO2 

equivalent a l’any, que representen el 8,5% de 

les emissions totals a Catalunya. S’hi inclouen 

les emissions derivades d’activitats agrícoles, 

d’activitats de fermentació i gestió de fems, i 

les derivades dels usos de fertilitzants, entre 

altres activitats.

Les principals categories emissores en el sec-

tor de l’agricultura i la ramaderia són la gestió 

dels fems, la gestió de sòls agrícoles i la fer-

mentació entèrica.

El Pla Marc de Mitigació per al període 2008-

2012 establia mesures per reduir les emissions 

del sector en 0,259 milions tones de CO2 equi-

valent a l’any, destacant les actuacions adreça-

des a la biodigestió dels purins, l’aprofitament 

energètic dels residus de biomassa agrícola i 

la millora de l’eficiència energètica del sector 

agrari i ramader.

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 

horitzó 2020, aprovat recentment (octubre 

2012), també incorpora les accions a dur a 

terme a l’agricultura i la ramaderia a Catalunya 

en la seva vessant energètica.

06 L’agricultura i l’adaptació al 
canvi climàtic a Catalunya

L’augment de temperatures previst compor-

tarà canvis en la productivitat dels cultius. Per 

a determinades espècies i zones del territori, 

la producció disminueix com a conseqüència 

Foto 2. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: Mariano Cebolla.

Gràfic 1. Elaboració OCCC a partir de les dades de l’Inventari espanyol d’emissions de GEH.
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L’escalfament del sistema 
climàtic és inequívoc i 
l’activitat de l’ésser humà és 
la causa dominant d’aquest 
escalfament des de mitjans 
del segle XX.

apta per a la vida. L'efecte d’hivernacle és, 

per tant, un fenomen natural de l'atmosfera.

El problema actual és que la quantitat d'aquests 

gasos naturals amb efecte d'hivernacle a 

l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abo-

cat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle 

no presents de forma natural a l'atmosfera. 

Aquest increment comporta una alteració en el 

balanç energètic del planeta i conseqüentment 

també canvien les variables que defineixen el 

clima. D’aquí el concepte de canvi climàtic, el 

qual posa en perill la composició, la capacitat 

de recuperació i la productivitat dels ecosis-

temes naturals i el mateix desenvolupament 

econòmic i social, la salut i el benestar de la 

humanitat.

02 Gasos amb efecte d'hivernacle 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són com-

ponents gasosos de l'atmosfera, tant natu-

rals com d'origen antropogènic, que absor-

beixen i reemeten radiació infraroja.

A mesura que incrementa la concentració 

d'aquests gasos, la radiació infraroja és ab-

sorbida a l'atmosfera i reemesa en totes di-

reccions, la qual cosa contribueix que la tem-

peratura mitjana de la Terra augmenti. Aquest 

fenomen s'anomena efecte d'hivernacle per-

què l'absorció i posterior emissió de radiació 

infraroja també la fan el vidre i certs plàstics 

amb els quals es fabriquen els hivernacles.

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a 

l'efecte d'hivernacle són:

• el diòxid de carboni (CO2).

• el metà (CH4).

• l'òxid nitrós (N2O).

• el vapor d'aigua.

• l'ozó.

• els halocarbons: els hidrofluorocaburs (HFC), 

els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de so-

fre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3)

Els quatre primers es troben de forma natural 

a la composició de l'atmosfera. L'activitat in-

dustrial i el transport, en cremar combustibles 

fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de 

carboni i òxid de nitrogen. El metà es genera 

com a resultat de l'activitat agrícola i ramade-

ra. Els halocarbons són d'origen antropogènic 

i es van començar a fabricar a partir dels anys 

quaranta. De tots aquests gasos els que són 

objecte d’especial atenció en els tractats in-

ternacionals són els tres primers i els halocar-

bons. Així mateix, cal tenir present que no tots 

tenen la mateixa capacitat d’efecte hivernacle. 

Es pren com a unitat de referència el CO2, 

al qual se li assigna una capacitat d’efecte 

d’hivernacle d’1 i la resta es fa per compara-

ció amb ell. El metà, per exemple, tindria una 

capacitat d’efecte hivernacle 21 vegades més 

gran. D’aquesta manera, es poden sumar en 

una única unitat les contribucions de cada un 

dels gasos. Aquesta unitat és coneix com a 

CO2 equivalent.

03 El canvi climàtic observat a 
Catalunya

I és que a Catalunya, el Servei Meteorolò-

gic de Catalunya, ha constatat l’augment de 

la temperatura mitjana anual, que ha estat a 

casa nostra d’uns 0,24ºC per dècada per al 

període 1950-2011, de forma més acusada 

a l’estiu (fins a 0,35ºC per dècada). Els canvis 

sobre les precipitacions, però, són molt més 

difícils d’establir o constatar de forma clara, es-

pecialment en el nostre àmbit mediterrani, de 

gran variabilitat pluviomètrica estacional i inte-

ranual, a més de la seva característica distribu-

ció espacial irregular. Tanmateix, per al període 

1950-2011, s’ha observat una reducció de la 

precipitació a l’estiu del 5,4% per dècada.

Els canvis constatats en les darreres dèca-

des estan provocant importants alteracions 
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Les fulles de molts arbres, les flors de moltes 

plantes o molts insectes associats avancen la 

seva aparició entre 10 i 20 dies abans del que 

Figura 1. Font: Quaderns de Medi Ambient. Col·lecció Documents número 4: La política internacional contra el canvi climàtic. Cimeres 
de Rio de Janeiro, Kyoto i Buenos Aires. 1998. Generalitat de Catalunya.

2 Per a la resta de gasos, podeu consultar els seus potencials d’escalfament a la pàgina web de l’IPCC: <http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html>.
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ho feien fa de 30 a 50 anys. El canvi climàtic 

comportarà canvis de caràcter hidrològic als 

rius, estanys, embassaments, zones humides, 

etc. A la vegada, les alteracions dels règims flu-

vials i/o de les característiques i la qualitat de 

l’aigua tindran una incidència tant directa com 

indirecta sobre l’estructura i el funcionament 

dels ecosistemes associats i sobre els sectors 

socioeconòmics.

04 La planificació a Catalunya

Fruit d’aquestes evidències, actuant d’acord 

amb les recomanacions europees i exercint les 

nostres responsabilitats, des de la Generalitat 

de Catalunya s’han planificat aquelles actua-

cions adreçades a afrontar el canvi climàtic, 

tant en la seva vessant de mitigació com 

d’adaptació.

Entenem per mitigació totes aquelles accions 

orientades a reduir les emissions de ga-

sos amb efecte d‘hivernacle. I entenem per 

adaptació aquelles accions que contribueixen 

a augmentar la capacitat d’ajust dels siste-

mes naturals o humans als canvis climàtics i 

als seus impactes per tal de moderar-ne els 

danys i/o explotar-ne els beneficis.

05 Mitigació del canvi climàtic 
en l’agricultura i la ramaderia a 
Catalunya

Segons les darreres dades dels inventaris 

oficials, les emissions de GEH en el sector 

de l’agricultura i la ramaderia es van situar al 

2011 al voltant dels 4 milions de tones de CO2 

equivalent a l’any, que representen el 8,5% de 

les emissions totals a Catalunya. S’hi inclouen 

les emissions derivades d’activitats agrícoles, 

d’activitats de fermentació i gestió de fems, i 

les derivades dels usos de fertilitzants, entre 

altres activitats.

Les principals categories emissores en el sec-

tor de l’agricultura i la ramaderia són la gestió 

dels fems, la gestió de sòls agrícoles i la fer-

mentació entèrica.

El Pla Marc de Mitigació per al període 2008-

2012 establia mesures per reduir les emissions 

del sector en 0,259 milions tones de CO2 equi-

valent a l’any, destacant les actuacions adreça-

des a la biodigestió dels purins, l’aprofitament 

energètic dels residus de biomassa agrícola i 

la millora de l’eficiència energètica del sector 

agrari i ramader.

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 

horitzó 2020, aprovat recentment (octubre 

2012), també incorpora les accions a dur a 

terme a l’agricultura i la ramaderia a Catalunya 

en la seva vessant energètica.

06 L’agricultura i l’adaptació al 
canvi climàtic a Catalunya

L’augment de temperatures previst compor-

tarà canvis en la productivitat dels cultius. Per 

a determinades espècies i zones del territori, 

la producció disminueix com a conseqüència 

Foto 2. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: Mariano Cebolla.
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3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Tendència d'emissions en agricultura i ramaderia a Catalunya

m
ile

rs
 t

o
ne

s 
C

O
2 

eq

EL CANVI CLIMÀTIC EN L'AGRICULTURA I EL MEDI NATURAL

Dossier Tecnic 66_ok.indd   5 20/12/13   14:04

399



400DOSSIERN66

DOSSIERTÈCNIC

06

de l’estrès tèrmic; per a d’altres, l’augment de 

temperatures comporta un increment de pro-

ductivitat gràcies a l’estimulació biològica. No 

obstant això, l’efecte positiu de la temperatura 

pot estar amenaçat si l’aigua i els nutrients no 

es troben en quantitats necessàries.

Cal tenir present que altres factors determi-

nants en la productivitat també són vulnerables 

als efectes climàtics: increment de la respiració 

nocturna i de la mineralització del sòl, disminu-

ció de la disponibilitat hídrica, sequeres, gela-

des i altres fenòmens extrems o increment de 

l’aridesa i la desertificació.

Els canvis en la floració i la germinació (canvis 

fenològics) comporten un avançament de l’inici 

del període de creixement i manteniment de la 

planta i una reducció del temps necessari per 

completar el cicle vital, així com canvis en la 

maduració i desacoblament en la fecundació.

Un altre impacte previst serà l’augment dels 

danys produïts per l’aparició de malalties i 

plagues que afectarien la producció agrícola. 

També és de preveure un major establiment de 

plantes exòtiques que podran arribar a des-

plaçar la flora nativa.

Cal destacar també l’impacte de l’increment 

del risc d’incendis forestals, a causa de les  

condicions climàtiques extremes, sobre les 

Foto 3. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: Inés Casanello.

• Elaborar un mapa de vulnerabilitats de cultius i espècies animals d’interès 
productiu a Catalunya més susceptibles de patir els impactes climàtics 
previstos.

• Fomentar les investigacions de l’IRTA i d’altres centres de recerca i 
departaments universitaris en tot el referent a l’impacte de l’eficiència en 
l’ús de l’aigua sobre la productivitat dels cultius, siguin de reg o de secà.

• Gestionar les oportunitats que comportarà l’adaptació sobre el sector 
i els canvis de model productiu, energètic i en els hàbits alimentaris i els   
patrons de consum.

• Estudiar i posar en valor agronòmic les espècies i/o varietats pròpies o 
forànies adaptades a les noves condicions ambientals d’acord amb els 
treballs genètics i ecofisiològics. 

• Establir jornades informatives al sector amb l'objectiu principal de transferir 
la tecnologia i les mesures de gestió entre els usuaris

Mesures d’adaptació en el món agrícola; generació i transferència de coneixement
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• Incorporació en la Planificació del reg agrícola dels impactes observats i projectats del canvi climàtic a Catalunya 
i, especialment, de les actuals deficiències en la garantia de disponibilitat d’aigua.

• Aplicació de mesures de gestió que evitin la salinització, l’erosió i la pèrdua de la matèria orgànica dels sòls a 
Catalunya. En concret, aplicació de mesures per a la reducció de l’abandonament de terrenys de secà per evitar 
la reforestació, l’augment de risc d’incendis, l’alteració del cicle hidrològic...

• Incorporació correcta de matèria orgànica al sòl (compost, dejeccions ramaderes, fangs, etc.).

• Establiment d’un programa de treball amb el sector agrícola per tal de debatre’n la implantació i recomanacions 
sobre possibles mesures i propostes d’adaptació: canvis en l’època de plantació dels cultius, en les espècies i 
varietats de plantació en funció de l’àmbit territorial, recuperació i millora de varietats autòctones, reducció de 
les necessitats energètiques de reg, reducció de les despeses de transport (mitjançant transport marítim) de 
productes acabats (p. ex., vi, oli, etc.).

• Establiment d’un programa de treball amb el sector ramader per tal de debatre’n la implantació i recomanacions 
sobre possibles mesures i propostes d’adaptació (adequació de les instal·lacions animals, adequació de les dietes 
per fer front als canvis del clima, sanitat animal, canvis d’espècies, regulació dels períodes de pastura a muntanya, 
nous sistemes productius...).

• Foment de les mesures adreçades a la intensificació de les modernitzacions de regadius que comportin un millor 
i més racional aprofitament de l’aigua amb el mínim sobrecost energètic.

• Afavoriment de la implantació de l’agricultura de proximitat a través d’incentius fiscals per tal d’aconseguir una 
agricultura sostenible.

• Impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà (olivera, vinya, etc.) amb l’objectiu d’assegurar la 
seva pervivència i productivitat.

• L'abandonament de secans provoca una recolonització i, en conseqüència, canvis en el balanç d'aigua. Cal 
promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua també en els secans; l'aigua estalviada en els grans regs hauria de servir 
per a aquest i d'altres usos.

• Impuls a la ramaderia extensiva.

Mesures d’adaptació en el món agrícola; augment de la capacitat adaptativa

EL CANVI CLIMÀTIC EN L'AGRICULTURA I EL MEDI NATURAL
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de l’estrès tèrmic; per a d’altres, l’augment de 

temperatures comporta un increment de pro-

ductivitat gràcies a l’estimulació biològica. No 

obstant això, l’efecte positiu de la temperatura 

pot estar amenaçat si l’aigua i els nutrients no 

es troben en quantitats necessàries.

Cal tenir present que altres factors determi-

nants en la productivitat també són vulnerables 

als efectes climàtics: increment de la respiració 

nocturna i de la mineralització del sòl, disminu-

ció de la disponibilitat hídrica, sequeres, gela-

des i altres fenòmens extrems o increment de 

l’aridesa i la desertificació.

Els canvis en la floració i la germinació (canvis 

fenològics) comporten un avançament de l’inici 

del període de creixement i manteniment de la 

planta i una reducció del temps necessari per 

completar el cicle vital, així com canvis en la 

maduració i desacoblament en la fecundació.

Un altre impacte previst serà l’augment dels 

danys produïts per l’aparició de malalties i 

plagues que afectarien la producció agrícola. 

També és de preveure un major establiment de 

plantes exòtiques que podran arribar a des-

plaçar la flora nativa.

Cal destacar també l’impacte de l’increment 

del risc d’incendis forestals, a causa de les  

condicions climàtiques extremes, sobre les 

Foto 3. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: Inés Casanello.
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i, especialment, de les actuals deficiències en la garantia de disponibilitat d’aigua.
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Catalunya. En concret, aplicació de mesures per a la reducció de l’abandonament de terrenys de secà per evitar 
la reforestació, l’augment de risc d’incendis, l’alteració del cicle hidrològic...
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diverses produccions agrícoles. Així mateix, 

l’abandonament dels conreus de secà com-

porta un increment de massa silvícola amb el 

consegüent perill d’incendi. Fenòmens meteo-

rològics extrems (onades de calor, sequera o 

vent) en moments claus del cicle vital de les es-

pècies cultivades tenen una incidència molt ne-

gativa sobre el seu rendiment final, per exem-

ple, en el moment de floració i quallat del fruit 

en fruiters, o en el moment d’emplenament del 

gra de cereals en condicions de secà. També 

provoquen l’alteració de l’epidermis que aca-

ba prenent un color gris o torrat (escaldats) de 

determinats fruits (pomeres, pereres...). D’altra 

banda, cal considerar que, davant la incidència 

d’un fenomen extrem, augmenta l’estrès de les 

plantes cultivades i, en conseqüència, aques-

tes són més susceptibles a les infeccions.

L’agricultura de secà, i especialment els ce-

reals, poden veure compromesa la seva pro-

ductivitat actual, com ja ha succeït en els pitjors 

escenaris de sequeres recents. En els conreus 

llenyosos com la vinya o l’olivera es podria ge-

neralitzar l’actual tendència de reg de suport 

que s’observa a les àrees més seques. Però 

serà el sector del regadiu el més afectat, ja que 

es podrien produir augments de la demanda 

d’aigua per efecte d’una major evapotrans-

piració i sumar aquest efecte al d’una menor 

disponibilitat de cabals, quan ja avui disposen, 

en general, d’una garantia relativament ajusta-

da. Caldria valorar si els conreus tradicionals 

d’aquestes espècies amb rendiments menors, 

però també amb menors despeses i, per tant, 

amb una eficiència molt similar a l’obtinguda 

en els mateixos conreus més tecnificats (que 

necessiten de més inversió i més despesa) són 

més adaptables al context climàtic.

07 Autor

Foto 4. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG). Autor: Richard Martin.
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L’augment de temperatures 
previst comportarà canvis 
en la productivitat dels 
cultius. Per a determinades 
espècies i zones  la 
producció disminuirà com 
a conseqüència de l’estrès 
tèrmic; per a d’altres, pot 
comportar un increment 
de productivitat gràcies a 
l’estimulació biològica. No 
obstant això, l’efecte positiu 
de la temperatura pot estar 
amenaçat si l’aigua i els 
nutrients no es troben en 
quantitats necessàries.

Foto 5. Fons Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG).Generalitat de Catalunya.
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01 Introducció

L'agricultura és la principal empresa de l'ús de 

la terra en tot el món, generant un important 

desenvolupament econòmic, social i cultural, 

junt a oferir una àmplia gamma de serveis. És 

important destacar que l'agricultura, tot i la 

seva tecnificació, continua sent molt sensible 

a les variacions del clima, que és la principal 

font global de variabilitat interanual en la pro-

ducció agrícola, tot i que cada cop més fenò-

mens especulatius generen fenòmens additius 

a aquesta resposta (Aggarwal 2003, 2008; Tu-

biello and Amthor 2007).

L’agricultura, la jardineria i el paisatgisme po-

den ésser definits com l’ús de la producció pri-

mària en el nostre interès, prèvia planificació i 

gestió d’aquesta.

Les plantes conreades en un sentit ampli 

són totes les espècies o varietats que donen 

menjar, fibres, drogues, plaer estètic, milloren 

l’ambient i la qualitat de les nostres vides... 

El nombre d'espècies vegetals emprades és 

increïblement gran a causa de l’ampli rang 

geogràfic on han de créixer i a l’important va-

riació en les atribucions que els hi conferim. 

És impossible parlar respecte d’un nombre 

concret d'espècies, o de grups botànics, o 

d'atributs morfològics o fisiològics comuns. 

Aquest és un gran repte, ja que estem in-

cloent en el mateix grup algues, falgueres, 

herbes, gramínies, arbusts, vinyes, arbres, 

cactus... (Savé 2009).

En el primer món, la gestió agrícola està can-

viant, ja que ha d’oferir algun tipus de valor 

afegit. En aquest sentit, la qualitat, l’estabilitat, 

la traçabilitat, el respecte al medi són factors 

productius molt importants (Reguant 2011).

Un altre punt important que s’està desenvolu-

pant i consolidant en el món agrícola és el del 

paisatge. Aquest concepte antic ja apareix en 

el llibre dels Salms, es manté en la literatura 

romàntica i noucentista fent sobretot referència 

a un concepte estètic, geogràfic i fins a un cert 

punt estàtic o molt poc dinàmic (Naveh & Lie-

berman 1894) i és totalment revisat i redefinit 

en el concepte d’“Ecologia del paisatge” se-

gons el qual, aquest és la representació visual 

d’una intricada xarxa de biodiversitat (Zonne-

veld 1995; Sanderson & Harris 2000). 

POTENCIALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
EN L’AGRICULTURA CATALANA: 
ALGUNS CONREUS CARACTERÍSTICS

Foto 1. Floració dels ametllers en el Priorat. Autora. Felicidad de Herralde.
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El paisatge litoral i prelitoral mediterrani està 

format per una gran diversitat d'hàbitats 

(boscos, matollars, zones agrícoles, zones 

urbanitzades) de mides i usos molt diversos 

(Formen and Godron 1986, Forman 1995). 

Les interrelacions entre ells presenten certs 

problemes com poden ser la distribució de 

l'aigua entre diferents sectors socials, la 

fragmentació excessiva dels terrenys agrí-

coles per infraestructures, el desenvolu-

pament d'àmplies zones impermeables, la 

reducció i la utilització dels cabals hídrics 

superficials, la sobreexplotació dels recursos 

hídrics subterranis, el trencament de corre-

dors biològics naturals, la introducció mas-

siva d'espècies foranes, etc. (Forman 2004). 

Al seu torn, aquestes interrelacions generen 

problemes nous com poden ser els canvis 

en els fluxos d'aigua i nutrients, la produc-

ció de grans quantitats de residus en curts 

espais de temps, l'augment de temperatura 

per l'illa de calor, etc. la qual cosa s'agreuja 

en situacions de manca de recursos hídrics, 

com els que periòdicament afecten la zona i 

els que potencialment poden afectar en ma-

jor mesura i intensitat d'acord les previsions 

de canvi climàtic.
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diverses produccions agrícoles. Així mateix, 
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pècies cultivades tenen una incidència molt ne-

gativa sobre el seu rendiment final, per exem-

ple, en el moment de floració i quallat del fruit 

en fruiters, o en el moment d’emplenament del 
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plantes cultivades i, en conseqüència, aques-

tes són més susceptibles a les infeccions.

L’agricultura de secà, i especialment els ce-

reals, poden veure compromesa la seva pro-

ductivitat actual, com ja ha succeït en els pitjors 

escenaris de sequeres recents. En els conreus 

llenyosos com la vinya o l’olivera es podria ge-

neralitzar l’actual tendència de reg de suport 

que s’observa a les àrees més seques. Però 

serà el sector del regadiu el més afectat, ja que 

es podrien produir augments de la demanda 

d’aigua per efecte d’una major evapotrans-

piració i sumar aquest efecte al d’una menor 

disponibilitat de cabals, quan ja avui disposen, 

en general, d’una garantia relativament ajusta-

da. Caldria valorar si els conreus tradicionals 

d’aquestes espècies amb rendiments menors, 

però també amb menors despeses i, per tant, 

amb una eficiència molt similar a l’obtinguda 

en els mateixos conreus més tecnificats (que 

necessiten de més inversió i més despesa) són 

més adaptables al context climàtic.

07 Autor
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01 Introducció

L'agricultura és la principal empresa de l'ús de 

la terra en tot el món, generant un important 

desenvolupament econòmic, social i cultural, 

junt a oferir una àmplia gamma de serveis. És 

important destacar que l'agricultura, tot i la 

seva tecnificació, continua sent molt sensible 

a les variacions del clima, que és la principal 

font global de variabilitat interanual en la pro-

ducció agrícola, tot i que cada cop més fenò-

mens especulatius generen fenòmens additius 

a aquesta resposta (Aggarwal 2003, 2008; Tu-

biello and Amthor 2007).

L’agricultura, la jardineria i el paisatgisme po-

den ésser definits com l’ús de la producció pri-

mària en el nostre interès, prèvia planificació i 

gestió d’aquesta.

Les plantes conreades en un sentit ampli 

són totes les espècies o varietats que donen 

menjar, fibres, drogues, plaer estètic, milloren 

l’ambient i la qualitat de les nostres vides... 

El nombre d'espècies vegetals emprades és 

increïblement gran a causa de l’ampli rang 

geogràfic on han de créixer i a l’important va-

riació en les atribucions que els hi conferim. 

És impossible parlar respecte d’un nombre 

concret d'espècies, o de grups botànics, o 

d'atributs morfològics o fisiològics comuns. 

Aquest és un gran repte, ja que estem in-

cloent en el mateix grup algues, falgueres, 

herbes, gramínies, arbusts, vinyes, arbres, 

cactus... (Savé 2009).

En el primer món, la gestió agrícola està can-

viant, ja que ha d’oferir algun tipus de valor 

afegit. En aquest sentit, la qualitat, l’estabilitat, 

la traçabilitat, el respecte al medi són factors 

productius molt importants (Reguant 2011).

Un altre punt important que s’està desenvolu-

pant i consolidant en el món agrícola és el del 

paisatge. Aquest concepte antic ja apareix en 

el llibre dels Salms, es manté en la literatura 

romàntica i noucentista fent sobretot referència 

a un concepte estètic, geogràfic i fins a un cert 

punt estàtic o molt poc dinàmic (Naveh & Lie-

berman 1894) i és totalment revisat i redefinit 

en el concepte d’“Ecologia del paisatge” se-

gons el qual, aquest és la representació visual 

d’una intricada xarxa de biodiversitat (Zonne-

veld 1995; Sanderson & Harris 2000). 
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El paisatge litoral i prelitoral mediterrani està 

format per una gran diversitat d'hàbitats 

(boscos, matollars, zones agrícoles, zones 

urbanitzades) de mides i usos molt diversos 

(Formen and Godron 1986, Forman 1995). 

Les interrelacions entre ells presenten certs 

problemes com poden ser la distribució de 

l'aigua entre diferents sectors socials, la 

fragmentació excessiva dels terrenys agrí-

coles per infraestructures, el desenvolu-

pament d'àmplies zones impermeables, la 

reducció i la utilització dels cabals hídrics 

superficials, la sobreexplotació dels recursos 

hídrics subterranis, el trencament de corre-

dors biològics naturals, la introducció mas-

siva d'espècies foranes, etc. (Forman 2004). 

Al seu torn, aquestes interrelacions generen 

problemes nous com poden ser els canvis 

en els fluxos d'aigua i nutrients, la produc-

ció de grans quantitats de residus en curts 

espais de temps, l'augment de temperatura 

per l'illa de calor, etc. la qual cosa s'agreuja 

en situacions de manca de recursos hídrics, 

com els que periòdicament afecten la zona i 

els que potencialment poden afectar en ma-

jor mesura i intensitat d'acord les previsions 

de canvi climàtic.
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En un model de societat en què el sector pri-

mari dedicat a l'agricultura i que per diferents 

raons socioeconòmiques promou que cada 

any es generi l’abandó de terres marginals i 

menys productives, recolzat per les ajudes de 

la PAC, fa que a mitjà termini es converteixen 

en matolls, bosquets i més tard en boscos 

heterogenis (Poyatos et al., 2003; Reguant 

2011). Això, al seu torn, provoca una hetero-

geneïtat espacial i una fragmentació del paisat-

ge que pot tenir implicacions a nivell hidrològic, 

com pot ser una disminució del cabal dels rius. 

A finals del segle passat, principis de l’actual, 

es desenvolupa el terme “Restauració del pai-

satge”, que incideix en la necessitat de tornar 

el paisatge al seu nivell original de biodiversitat 

després de patir alguna mena de pertorbació, 

que pot realitzar-se d’una manera natural o bé 

amb l’ajuda de tècniques i sistemes (Harker et 

al. 1999; Klopatek & Gardner 1999).

La restauració del paisatge es basa en la 

resiliència dels sistemes, en les suposicions 

que les forces que actuen negativament, 

degradant un determinat hàbitat, són 

temporals i que part d’aquestes pèrdues que 

es produeixen són recuperables. El terme 

restauració del paisatge, tot i seguint principis 

ecològics generals, centra majoritàriament 

la seva activitat en les comunitats vegetals 

(Young, 2000). 

Aquest bagatge teòric ajudarà primer a en-

tendre els efectes en i deguts a l’agricultura 

del canvi global, les seves vulnerabilitats, 

les adaptacions i finalment, si és possible, 

les solucions. Tot això incidirà en el paisatge, 

en la biodiversitat, en els cicles de nutrients i 

d’energia, en els de l’aigua i el carboni...

Cal tenir en compte, que tal com diu Ramon 

Folch (2009, el Periódico de Catalunya) l’aigua 

es mou en un únic riu planetari i per tant en 

aquest és on, d’una manera similar a un sistema 

circulatori, apareixeran reflexos de totes les fun-

cions i disfuncions del metabolisme global. Per 

tant, la seva importància es cabdal pel funcio-

nalisme dels ecosistemes i la seva connectivitat.

El sector socioeconòmic que consumeix, que 

gestiona més aigua en tot el país, és el sector 

agrícola, que utilitza aproximadament el 80% 

dels recursos hídrics (Borràs 2009). 

La característica més important de les plantes 

verdes es l’assimilació del CO2 (Cowan 1978), 

totes les altres característiques fisiològiques 

(vacuola, cutícula…) són secundàries (Larcher 

1980, 1995, 2003; Kartiens 1996).

Les plantes necessiten mantenir oberts els 

estomes en un ambient molt sec, com es 

l’atmosfera, consegüentment perden aigua 

contínuament (transpiració) i s’estableix un flux 

hídric continu entre el sòl i l’atmosfera (Pas-

sioura 1982, 1988, 2001). 

També el creixement és absolutament depen-

dent de la turgència, per tant l’estat hídric, la 

quantitat d’aigua en els teixits i com aques-

ta està retinguda és clau per la productivitat 

(Bradford and Hsiao 1982).

Totes les condicions ambientals promouen 

dèficits hídrics en els teixits, promouen estrès. 
L'estrès descriu unes condicions ambientals 

adverses pel normal creixement. Aquestes con-

10

Foto 2. Paisatge agroforestal en el Priorat. Autora. Felicidad de Herralde.

Totes les condicions 
ambientals promouen 
dèficits hídrics en els teixits, 
promouen estrès, i per tant 
pèrdues en la productivitat 
dels conreus.
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dicions però sobretot la seva combinació en un 

curt espai de temps poden promoure important 

estressos en els plantes, en els conreus. 

La sequera, primària o secundària, al principi 

promou la reducció en la pèrdua d'aigua per 

mantenir el balanç hídric de teixits en el rang 

fisiològic actiu; a llarg termini aquesta regulació 

comportarà pèrdues en productivitat. 

El potencial canvi climàtic atribuïble al canvi 

global, pot incrementar la temperatura a ni-

vell local o general (IPCC, 2007; Sheffield and 

Wood 2007), i aquests petits canvis de tempe-

ratura poden tenir una gran influencia a nivell 

del balanç de carboni atmosfèric (Valentini et 

al. 2000). 

Així, determinades zones del planeta, del 

país (vegeu projecte ACCUA; Llebot 2010) 

estan més exposades i són potencialment 

més vulnerables al canvi climàtic i conse-

qüentment a pèrdues de productivitat agrí-

cola directe (menor producció) o indirecte 

(majors costos). 

Aquest increment tèrmic no serà el mateix 

arreu del món (IPCC 2004); sembla que serà 

especialment important en la conca Mediterrà-

nia (Pinyol et al. 1998). Així, d’acord amb les 

prediccions més pessimistes, la temperatura 

pot incrementar-se fins a 4ºC i la pluviometria 

pot tenir una davallada entre un 10 a un 40% 

(Rosenzwieg and Tubiello, 1997). 

Algunes respostes poden ser reversibles i poden 

ajudar les plantes a resistir l'estrès i mantenir-ne 

la productivitat, el que s'anomena enduriment. 

Altres són irreversibles i promou efectes nocius 

sobre la vida vegetal i la productivitat.

En el nostre cas, Catalunya i per extensió 

l’ecosistema mediterrani està caracterit-

zat per un doble estrès (Terradas and Savé 

1992) i a fenòmens climàtics de gran abast 

com l'Oscil·lació de l'Atlàntic Nord (OAN), 

l'Oscil·lació de la Mediterrània Occidental 

(WeMO) i l'Oscil·lació de l'Àrtic (AO) (Ló-

pez–Bustins et al. 2008; Saladier et al. 2006, 

2007).

A l’estiu, baixa la disponibilitat hídrica en el sòl 

junt amb elevats dèficits de pressió de vapor a 

nivell atmosfèric, que promouen inhibicions en 

el creixement vegetal i diferents efectes nega-

tius en el seu desenvolupament (Di Castri and 

Money 1973, Savé et al. 1999). 

11

De totes maneres, tot i el valor dels diferents 

components del canvi global, del climàtic, allò 

realment important és la seva integral, la se-

quera.

02 Previsions dels models

Les previsions que es desprenen de la valora-

ció de diversos models per generar escenaris 

de canvi climàtic diuen que la Mediterrània es 

veurà afectada per períodes de sequera de 

mitjana durada (4-6 mesos) i llarga durada 

(més de 12 mesos), sent 3 i 8 vegades més 

freqüents aquests episodis que en l'actualitat 

(Sheffield and Wood 2008; SMC 2013). Això 

caldrà matisar-ho en positiu o negatiu respecte 

de les condicions locals, la regionalització, se-

gons l’orografia, l’alçada, la proximitat al mar... 

(ACCUA 2010, SMC 2013).

Els estressos més importants (Levitt 1980) 

són:

Abiòtics: sequera, negament, salinitat, tem-

peratures altes, temperatures baixes, refreda-

ment i congelació, alta radiació, ozó, deficièn-

cies minerals, etc.

Biòtics: insectes, fongs, bacteris, virus, elici-

tors, competència entre espècies.

Foto 3. Costers de vinyes velles en Porrera (Priorat). Autora. Felicidad de Herralde.

El canvi climàtic no serà 
uniforme arreu del país, 
essent les temperatures les 
que tindran majors canvis, 
mentre la precipitació no 
mostra tendències clares, 
tanmateix la combinació 
d'ambdós mostra un clar 
increment en la sequera.
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En un model de societat en què el sector pri-

mari dedicat a l'agricultura i que per diferents 

raons socioeconòmiques promou que cada 
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menys productives, recolzat per les ajudes de 

la PAC, fa que a mitjà termini es converteixen 
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resiliència dels sistemes, en les suposicions 

que les forces que actuen negativament, 
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temporals i que part d’aquestes pèrdues que 

es produeixen són recuperables. El terme 

restauració del paisatge, tot i seguint principis 

ecològics generals, centra majoritàriament 

la seva activitat en les comunitats vegetals 

(Young, 2000). 

Aquest bagatge teòric ajudarà primer a en-

tendre els efectes en i deguts a l’agricultura 

del canvi global, les seves vulnerabilitats, 

les adaptacions i finalment, si és possible, 

les solucions. Tot això incidirà en el paisatge, 

en la biodiversitat, en els cicles de nutrients i 

d’energia, en els de l’aigua i el carboni...

Cal tenir en compte, que tal com diu Ramon 

Folch (2009, el Periódico de Catalunya) l’aigua 

es mou en un únic riu planetari i per tant en 

aquest és on, d’una manera similar a un sistema 

circulatori, apareixeran reflexos de totes les fun-

cions i disfuncions del metabolisme global. Per 

tant, la seva importància es cabdal pel funcio-

nalisme dels ecosistemes i la seva connectivitat.

El sector socioeconòmic que consumeix, que 

gestiona més aigua en tot el país, és el sector 

agrícola, que utilitza aproximadament el 80% 

dels recursos hídrics (Borràs 2009). 

La característica més important de les plantes 

verdes es l’assimilació del CO2 (Cowan 1978), 

totes les altres característiques fisiològiques 

(vacuola, cutícula…) són secundàries (Larcher 

1980, 1995, 2003; Kartiens 1996).

Les plantes necessiten mantenir oberts els 

estomes en un ambient molt sec, com es 

l’atmosfera, consegüentment perden aigua 

contínuament (transpiració) i s’estableix un flux 

hídric continu entre el sòl i l’atmosfera (Pas-

sioura 1982, 1988, 2001). 

També el creixement és absolutament depen-

dent de la turgència, per tant l’estat hídric, la 

quantitat d’aigua en els teixits i com aques-

ta està retinguda és clau per la productivitat 

(Bradford and Hsiao 1982).

Totes les condicions ambientals promouen 

dèficits hídrics en els teixits, promouen estrès. 
L'estrès descriu unes condicions ambientals 

adverses pel normal creixement. Aquestes con-

10

Foto 2. Paisatge agroforestal en el Priorat. Autora. Felicidad de Herralde.

Totes les condicions 
ambientals promouen 
dèficits hídrics en els teixits, 
promouen estrès, i per tant 
pèrdues en la productivitat 
dels conreus.
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dicions però sobretot la seva combinació en un 

curt espai de temps poden promoure important 

estressos en els plantes, en els conreus. 

La sequera, primària o secundària, al principi 

promou la reducció en la pèrdua d'aigua per 

mantenir el balanç hídric de teixits en el rang 

fisiològic actiu; a llarg termini aquesta regulació 

comportarà pèrdues en productivitat. 

El potencial canvi climàtic atribuïble al canvi 

global, pot incrementar la temperatura a ni-

vell local o general (IPCC, 2007; Sheffield and 

Wood 2007), i aquests petits canvis de tempe-

ratura poden tenir una gran influencia a nivell 

del balanç de carboni atmosfèric (Valentini et 

al. 2000). 

Així, determinades zones del planeta, del 

país (vegeu projecte ACCUA; Llebot 2010) 

estan més exposades i són potencialment 

més vulnerables al canvi climàtic i conse-

qüentment a pèrdues de productivitat agrí-

cola directe (menor producció) o indirecte 

(majors costos). 

Aquest increment tèrmic no serà el mateix 

arreu del món (IPCC 2004); sembla que serà 

especialment important en la conca Mediterrà-

nia (Pinyol et al. 1998). Així, d’acord amb les 

prediccions més pessimistes, la temperatura 

pot incrementar-se fins a 4ºC i la pluviometria 

pot tenir una davallada entre un 10 a un 40% 

(Rosenzwieg and Tubiello, 1997). 

Algunes respostes poden ser reversibles i poden 

ajudar les plantes a resistir l'estrès i mantenir-ne 

la productivitat, el que s'anomena enduriment. 

Altres són irreversibles i promou efectes nocius 

sobre la vida vegetal i la productivitat.

En el nostre cas, Catalunya i per extensió 

l’ecosistema mediterrani està caracterit-

zat per un doble estrès (Terradas and Savé 

1992) i a fenòmens climàtics de gran abast 

com l'Oscil·lació de l'Atlàntic Nord (OAN), 

l'Oscil·lació de la Mediterrània Occidental 

(WeMO) i l'Oscil·lació de l'Àrtic (AO) (Ló-

pez–Bustins et al. 2008; Saladier et al. 2006, 

2007).

A l’estiu, baixa la disponibilitat hídrica en el sòl 

junt amb elevats dèficits de pressió de vapor a 

nivell atmosfèric, que promouen inhibicions en 

el creixement vegetal i diferents efectes nega-

tius en el seu desenvolupament (Di Castri and 

Money 1973, Savé et al. 1999). 

11

De totes maneres, tot i el valor dels diferents 

components del canvi global, del climàtic, allò 

realment important és la seva integral, la se-

quera.

02 Previsions dels models

Les previsions que es desprenen de la valora-

ció de diversos models per generar escenaris 

de canvi climàtic diuen que la Mediterrània es 

veurà afectada per períodes de sequera de 

mitjana durada (4-6 mesos) i llarga durada 

(més de 12 mesos), sent 3 i 8 vegades més 

freqüents aquests episodis que en l'actualitat 

(Sheffield and Wood 2008; SMC 2013). Això 

caldrà matisar-ho en positiu o negatiu respecte 

de les condicions locals, la regionalització, se-

gons l’orografia, l’alçada, la proximitat al mar... 

(ACCUA 2010, SMC 2013).

Els estressos més importants (Levitt 1980) 

són:

Abiòtics: sequera, negament, salinitat, tem-

peratures altes, temperatures baixes, refreda-

ment i congelació, alta radiació, ozó, deficièn-

cies minerals, etc.

Biòtics: insectes, fongs, bacteris, virus, elici-

tors, competència entre espècies.

Foto 3. Costers de vinyes velles en Porrera (Priorat). Autora. Felicidad de Herralde.

El canvi climàtic no serà 
uniforme arreu del país, 
essent les temperatures les 
que tindran majors canvis, 
mentre la precipitació no 
mostra tendències clares, 
tanmateix la combinació 
d'ambdós mostra un clar 
increment en la sequera.
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Antropogènics: aire (O3, NOx, SO2, aerosols), 

aigua (salinitat, microbiologia, metalls pesants, 

drogues…) i sòl (metalls pesants, pèrdua 

d’estructura…) pol·lució, herbicides, pluja aci-

da, deposició seca, turisme…

El canvi global promou la combinació de molts 

d’ells en el mateix espai i temps, la qual cosa 

pot promoure efectes sinèrgics sobre la vegeta-

ció, en els conreus (Terradas 2010).

També se sap que el canvi global, climàtic, 

acompanyat amb un increment anual en la va-

riabilitat del sector agrícola incrementarà les di-

ficultats i els riscos en aquest sector (Reguant 

2011). En l’agricultura, la jardineria i el paisat-

gisme els factors que més directament poden 

actuar sobre la productivitat són:

L’increment en la temperatura pot promoure  

increments en l’ETP, en la respiració del sòl, en 

la quantitat de matèria orgànica, que a la vega-

da redueix la capacitat del sòl per actuar com 

a lloc d'emmagatzematge i font d’aigua per a 

la vegetació (Schultz 2000).

L’increment CO2 ha d’incrementar la producti-

vitat i l'eficiència en l’ús de l’aigua, tanmateix a 

la fi les plantes desenvolupen una regulació de 

la fotosíntesi i la productivitat retorna als valors 

originals o inferiors (Drake et al. 1997; Long et 

al. 2004; Pardo et al. 2008).

L’increment en la radiació UV promou impor-

tants canvis morfològics, fisiològics i bioquí-

mics per tractar d’evitar els efectes negatius 

sobre la vegetació. Tot i els efectes negatius 

sobre el creixement, aquest estrès pot incre-

mentar la biosíntes de flavonoides i alguns an-

tioxidants (Jensen et al. 1998).

La sequera promou una reducció en el crei-

xement, però en l’àrea mediterrània en general 

aquesta apareix en combinació amb altres es-

tressos i, en conseqüència, els efectes poden 

ésser modificats per les interaccions (Shaver et 

al. 2000).

Altres estressos, en sentit ampli, són 

l’aparició de plagues, malalties i males her-

bes, les quals poden passar d’ésser meres 

anècdotes a tenir una significació en els 

conreus, jardins,... a causa del canvi global 

(Lipa, 1997, 1999).

Així mateix, els estressos ambientals són 

la major causa de pèrdua de productivitat: 

així, les collites actuals es redueixen de 3 a 

7 vegades respecte de la productivitat po-

tencial.

Els estressos abiòtics i la competència amb les 

males herbes representen el 90% d’aquesta 

reducció, les malalties el 6% i els insectes el 

4%. Essencialment tots els conreus estan 

afectats estacionalment i/o anyalment, per se-

quera, negament o fred (Faust 1986). 

Històricament, la producció agrícola s’ha con-

fós amb la productivitat, és a dir, la quantitat 

de producte potencialment comercialitzable 

per unitat de superfície i de temps, la qual cosa 

fa que s’estigui molt lluny del coneixement de 

la producció primària real i en conseqüència 

els potencials balanços de carboni, aigua i nu-

trients, siguin difícils, aproximats i moltes vega-

des massa allunyats de la realitat.

Així, no es tenen en compte els creixements de 

parts de la biomassa que no són directament 

productius, bé perquè s’eliminen al llarg del 

conreu, generalment anualment, en successi-

ves podes de formació, conducció, adaptació 

(branques i fulles), bé perquè no es tenen en 

compte (arrels).

Actualment, en la superfície de Catalunya el 

57% són boscos o masses forestals, el 33% 

conreus (68% de secà i la resta de regadiu 

amb protecció o no) (Gràfic 1), el 4,6% està 

urbanitzada i el 5,4% són terrenys no aprofita-

vinya

olivera

citrics

flors

planta ornamental

fruiters

industrial

hortalitss

tubercles

farratges

llegums 

Gràfic 1. Distribució del 33% de la superfície de Catalunya per cultius.

El canvi global promou la 
combinació de molts estressos 
en el mateix espai i temps, 
la qual cosa pot promoure 
efectes sinèrgics sobre la 
vegetació, en els conreus.
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bles (lleres, llacs, rius i estrats d’alta muntanya) 

(Anglès 2009; DAAR 2007).

Cal també tenir en compte per a l’agricultura, 

com ja s’ha explicat, la gran quantitat de dife-

rents espècies varietats, combinacions patró/

varietat que s’utilitzen en la pràctica agrícola, 

que s’ha de combinar en una gran variabilitat 

ambiental natural (micro i mesoclimes, ca-

racterístiques dels sòls i les aigües) junt amb 

la generada mitjançant mètodes i sistemes 

agronòmics (reg, fertilització, control de pato-

logies, conducció...). Tot això genera dificultats 

per obtenir informació clara i precisa dels efec-

tes del canvi climàtic, del canvi global en els 

nostres conreus.

També hi ha un forat en el coneixement, per-

què fins ara, amb petites excepcions, com es 

l’exemple de relació institucional i treball con-

junt real IRTA–CREAF, l’agronomia i l’ecologia 

havien estat dues disciplines allunyades, sinó 

contraposades, donada la complexitat dels 

agroecosistemes des d’un punt de vista na-

tural i social, per la gran implicació humana, 

que dificulta l’aplicació de la teoria ecològica 

i la interpretació de l’agronomia (Gliessman 

1990).

Per aquest motiu, des de l’any 2008, l’IRTA 

aposta per l’estudi del medi ambient i el can-

vi global, de com aquest afecta i afectarà 

l’agricultura i com es poden generar mecanis-

mes d’adaptació i mitigació en front d’aquests 

estressos, tot mantenint una producció agríco-

la, suficient i de qualitat.

Així, es constituí el subPrograma Ecofisiologia 

a Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelo-

na), per poder treballar en condicions medite-

rrànies normals, no afectades per la suavitza-

ció climàtica del mar i així poder desenvolupar 

estudis d’integració del doble estrès sequera/

fred, característic del clima mediterrani; en 

assajos de llarga durada, alguns d’ells llenyo-

sos; poder construir estructures experimentals 

grans estables (rizotron, assaig de competèn-

cia entre especies forestals...).

Tot això ha permès un important salt quant a 

la informació generada i estudiada en els da-

rrer 5 anys, en el marc de les relacions amb 

el CREAF (projectes CONSOLIDER, ACCUA, 

SUMIDEROS, CARBOSTOCK, GRIFO...Life 

MEDACC), els quals tracten l'horticultura (des 

de l'horta a les plantacions llenyoses) a escala 

de paisatge.

El canvi global, climàtic, 
acompanyat amb un 
increment anual en la 
variabilitat del sector agrícola 
incrementarà les dificultats i 
els riscos en aquest sector.

Com a conseqüència d’aquesta activitat, Eco-

fisiologia està representada, participant activa-

ment en el Grup d’Experts del Canvi Climàtic de 

la GENCAT (varen ésser redactors de l’apartat 

Embornals, del 2n Informe sobre el Canvi Cli-

màtic a Catalunya, 2010); en la comissió de 

l’aigua del CADS; com a representant espanyol 

pel sector agroforestal en la Alianza Internacio-

nal del Cambio Climático, en el MAGRAMA; ha 

col·laborat amb l’OCCC i més concretament en 

l’ESCACC; en la coordinació del sector agrofo-

restal de la xarxa estatal REMEDIA, que permet 

rebre informació aliena de qualitat, contrastar la 

pròpia amb especialistes de reconeguda vàlua 

i, en fi, col·laborar amb l’agricultura catalana, en 

la implantació de mesures d’adaptació i mitiga-

ció al canvi climàtic, sempre en el context d’una 

producció sostenible, que doni béns i serveis a 

tota la cadena de producció.

L’agricultura en el Mediterrani està constituïda 

per diferents conreus amb una productivitat li-

mitada per les condicions ambientals, però mi-

llorada fruit de mètodes i sistemes agronòmics 

generats en base al coneixement genètic i eco-

fisiològic de les espècies conreades. Tanma-

teix hi ha forat, el sòl, en el qual s’ha d’intentar 

mantenir els continguts de matèria orgànica 

a uns nivells adequats mitjançant l’aportació 

de matèria orgànica que en la majoria d’àrees 

agrícoles deriven del material vegetal (residus 

de la poda, de collita...), dels fems animals i 

de fangs de depuradora, que han de tractar 

de compensar les pèrdues per l’oxidació de la 

matèria orgànica, les extraccions dels conreus 

i l’erosió del sòl (Brady et al., 2002).

La matèria orgànica sovint no supera el 10% dels 

components del sòl, però és clau en algunes 

de les propietats que en determinen la qualitat: 

augmenta la resistència davant l’erosió, la capa-

citat de reserva d’aigua, la capacitat d’intercanvi 

catiònic, i constitueix una reserva de nutrients en 

mineralitzar-se, de manera que el contingut de 

matèria orgànica es considera, sovint, com un 

indicador de la qualitat del sòl. No només actua 

com a reservori de carboni, sinó que també afa-

voreix el segrest de carboni per la biosfera en la 

mesura que augmenta el potencial productiu del 

sòl (Alcañiz et al., 2005) i, en condicions medite-

rrànies, és el gran reservori d’aigua.

El clima és un factor important en la formació 

i el desenvolupament del sòl. Així, l'augment 

de les temperatures, el potencial canvi de la 

intensitat i la freqüència de precipitacions i més 

sequeres greus, junt amb la variabilitat tempo-

ral d’aquestes, podran promoure canvis en les 

característiques fisicoquímiques i biològiques 

del sòl, i això pot donar lloc a l'alliberament 

d’importants quantitats de gasos d'efecte 

hivernacle. Pot donar lloc, també, a un incre-

ment en la respiració autòtrofa i heteròtrofa 

(Alcañiz et al. 2005). 

Cal, però, tenir en compte les limitacions 

d’informació que dificulten la modelització 

d’aquests processos en les pràctiques agríco-

les i forestals (EEA report 4/2008). 

El sòl és un dels punts importants per al funcio-

nalisme global i molt especialment agrícola, ja 

que d’entre altres té les funcions de:

• subministrament d'aigua i nutrients per al crei-

xement de les plantes i la producció d'aliments 

• regulació del cicle de l'aigua; cicles de nu-

trients, emmagatzematge de carboni i la regu-

lació de gasos d'efecte hivernacle; la captura 

dels contaminants 

• font de matèries primeres 

• la preservació del patrimoni cultural 

• hàbitats per a les espècies animals i vegetals, 

el manteniment de la seva diversitat biològica 

i genètica

• suport als assentaments humans, propor-

cionant una base per als edificis i les infraes-
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Antropogènics: aire (O3, NOx, SO2, aerosols), 

aigua (salinitat, microbiologia, metalls pesants, 

drogues…) i sòl (metalls pesants, pèrdua 

d’estructura…) pol·lució, herbicides, pluja aci-

da, deposició seca, turisme…

El canvi global promou la combinació de molts 

d’ells en el mateix espai i temps, la qual cosa 

pot promoure efectes sinèrgics sobre la vegeta-

ció, en els conreus (Terradas 2010).

També se sap que el canvi global, climàtic, 

acompanyat amb un increment anual en la va-

riabilitat del sector agrícola incrementarà les di-

ficultats i els riscos en aquest sector (Reguant 

2011). En l’agricultura, la jardineria i el paisat-

gisme els factors que més directament poden 

actuar sobre la productivitat són:

L’increment en la temperatura pot promoure  

increments en l’ETP, en la respiració del sòl, en 

la quantitat de matèria orgànica, que a la vega-

da redueix la capacitat del sòl per actuar com 

a lloc d'emmagatzematge i font d’aigua per a 

la vegetació (Schultz 2000).

L’increment CO2 ha d’incrementar la producti-

vitat i l'eficiència en l’ús de l’aigua, tanmateix a 

la fi les plantes desenvolupen una regulació de 

la fotosíntesi i la productivitat retorna als valors 

originals o inferiors (Drake et al. 1997; Long et 

al. 2004; Pardo et al. 2008).

L’increment en la radiació UV promou impor-

tants canvis morfològics, fisiològics i bioquí-

mics per tractar d’evitar els efectes negatius 

sobre la vegetació. Tot i els efectes negatius 

sobre el creixement, aquest estrès pot incre-

mentar la biosíntes de flavonoides i alguns an-

tioxidants (Jensen et al. 1998).

La sequera promou una reducció en el crei-

xement, però en l’àrea mediterrània en general 

aquesta apareix en combinació amb altres es-

tressos i, en conseqüència, els efectes poden 

ésser modificats per les interaccions (Shaver et 

al. 2000).

Altres estressos, en sentit ampli, són 

l’aparició de plagues, malalties i males her-

bes, les quals poden passar d’ésser meres 

anècdotes a tenir una significació en els 

conreus, jardins,... a causa del canvi global 

(Lipa, 1997, 1999).

Així mateix, els estressos ambientals són 

la major causa de pèrdua de productivitat: 

així, les collites actuals es redueixen de 3 a 

7 vegades respecte de la productivitat po-

tencial.

Els estressos abiòtics i la competència amb les 

males herbes representen el 90% d’aquesta 

reducció, les malalties el 6% i els insectes el 

4%. Essencialment tots els conreus estan 

afectats estacionalment i/o anyalment, per se-

quera, negament o fred (Faust 1986). 

Històricament, la producció agrícola s’ha con-

fós amb la productivitat, és a dir, la quantitat 

de producte potencialment comercialitzable 

per unitat de superfície i de temps, la qual cosa 

fa que s’estigui molt lluny del coneixement de 

la producció primària real i en conseqüència 

els potencials balanços de carboni, aigua i nu-

trients, siguin difícils, aproximats i moltes vega-

des massa allunyats de la realitat.

Així, no es tenen en compte els creixements de 

parts de la biomassa que no són directament 

productius, bé perquè s’eliminen al llarg del 

conreu, generalment anualment, en successi-

ves podes de formació, conducció, adaptació 

(branques i fulles), bé perquè no es tenen en 

compte (arrels).

Actualment, en la superfície de Catalunya el 

57% són boscos o masses forestals, el 33% 

conreus (68% de secà i la resta de regadiu 

amb protecció o no) (Gràfic 1), el 4,6% està 

urbanitzada i el 5,4% són terrenys no aprofita-

vinya
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citrics

flors

planta ornamental

fruiters

industrial

hortalitss

tubercles

farratges

llegums 

Gràfic 1. Distribució del 33% de la superfície de Catalunya per cultius.

El canvi global promou la 
combinació de molts estressos 
en el mateix espai i temps, 
la qual cosa pot promoure 
efectes sinèrgics sobre la 
vegetació, en els conreus.
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bles (lleres, llacs, rius i estrats d’alta muntanya) 

(Anglès 2009; DAAR 2007).

Cal també tenir en compte per a l’agricultura, 

com ja s’ha explicat, la gran quantitat de dife-

rents espècies varietats, combinacions patró/

varietat que s’utilitzen en la pràctica agrícola, 

que s’ha de combinar en una gran variabilitat 

ambiental natural (micro i mesoclimes, ca-

racterístiques dels sòls i les aigües) junt amb 

la generada mitjançant mètodes i sistemes 

agronòmics (reg, fertilització, control de pato-

logies, conducció...). Tot això genera dificultats 

per obtenir informació clara i precisa dels efec-

tes del canvi climàtic, del canvi global en els 

nostres conreus.

També hi ha un forat en el coneixement, per-

què fins ara, amb petites excepcions, com es 

l’exemple de relació institucional i treball con-

junt real IRTA–CREAF, l’agronomia i l’ecologia 

havien estat dues disciplines allunyades, sinó 

contraposades, donada la complexitat dels 

agroecosistemes des d’un punt de vista na-

tural i social, per la gran implicació humana, 

que dificulta l’aplicació de la teoria ecològica 

i la interpretació de l’agronomia (Gliessman 

1990).

Per aquest motiu, des de l’any 2008, l’IRTA 

aposta per l’estudi del medi ambient i el can-

vi global, de com aquest afecta i afectarà 

l’agricultura i com es poden generar mecanis-

mes d’adaptació i mitigació en front d’aquests 

estressos, tot mantenint una producció agríco-

la, suficient i de qualitat.

Així, es constituí el subPrograma Ecofisiologia 

a Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelo-

na), per poder treballar en condicions medite-

rrànies normals, no afectades per la suavitza-

ció climàtica del mar i així poder desenvolupar 

estudis d’integració del doble estrès sequera/

fred, característic del clima mediterrani; en 

assajos de llarga durada, alguns d’ells llenyo-

sos; poder construir estructures experimentals 

grans estables (rizotron, assaig de competèn-

cia entre especies forestals...).

Tot això ha permès un important salt quant a 

la informació generada i estudiada en els da-

rrer 5 anys, en el marc de les relacions amb 

el CREAF (projectes CONSOLIDER, ACCUA, 

SUMIDEROS, CARBOSTOCK, GRIFO...Life 

MEDACC), els quals tracten l'horticultura (des 

de l'horta a les plantacions llenyoses) a escala 

de paisatge.

El canvi global, climàtic, 
acompanyat amb un 
increment anual en la 
variabilitat del sector agrícola 
incrementarà les dificultats i 
els riscos en aquest sector.

Com a conseqüència d’aquesta activitat, Eco-

fisiologia està representada, participant activa-

ment en el Grup d’Experts del Canvi Climàtic de 

la GENCAT (varen ésser redactors de l’apartat 

Embornals, del 2n Informe sobre el Canvi Cli-

màtic a Catalunya, 2010); en la comissió de 

l’aigua del CADS; com a representant espanyol 

pel sector agroforestal en la Alianza Internacio-

nal del Cambio Climático, en el MAGRAMA; ha 

col·laborat amb l’OCCC i més concretament en 

l’ESCACC; en la coordinació del sector agrofo-

restal de la xarxa estatal REMEDIA, que permet 

rebre informació aliena de qualitat, contrastar la 

pròpia amb especialistes de reconeguda vàlua 

i, en fi, col·laborar amb l’agricultura catalana, en 

la implantació de mesures d’adaptació i mitiga-

ció al canvi climàtic, sempre en el context d’una 

producció sostenible, que doni béns i serveis a 

tota la cadena de producció.

L’agricultura en el Mediterrani està constituïda 

per diferents conreus amb una productivitat li-

mitada per les condicions ambientals, però mi-

llorada fruit de mètodes i sistemes agronòmics 

generats en base al coneixement genètic i eco-

fisiològic de les espècies conreades. Tanma-

teix hi ha forat, el sòl, en el qual s’ha d’intentar 

mantenir els continguts de matèria orgànica 

a uns nivells adequats mitjançant l’aportació 

de matèria orgànica que en la majoria d’àrees 

agrícoles deriven del material vegetal (residus 

de la poda, de collita...), dels fems animals i 

de fangs de depuradora, que han de tractar 

de compensar les pèrdues per l’oxidació de la 

matèria orgànica, les extraccions dels conreus 

i l’erosió del sòl (Brady et al., 2002).

La matèria orgànica sovint no supera el 10% dels 

components del sòl, però és clau en algunes 

de les propietats que en determinen la qualitat: 

augmenta la resistència davant l’erosió, la capa-

citat de reserva d’aigua, la capacitat d’intercanvi 

catiònic, i constitueix una reserva de nutrients en 

mineralitzar-se, de manera que el contingut de 

matèria orgànica es considera, sovint, com un 

indicador de la qualitat del sòl. No només actua 

com a reservori de carboni, sinó que també afa-

voreix el segrest de carboni per la biosfera en la 

mesura que augmenta el potencial productiu del 

sòl (Alcañiz et al., 2005) i, en condicions medite-

rrànies, és el gran reservori d’aigua.

El clima és un factor important en la formació 

i el desenvolupament del sòl. Així, l'augment 

de les temperatures, el potencial canvi de la 

intensitat i la freqüència de precipitacions i més 

sequeres greus, junt amb la variabilitat tempo-

ral d’aquestes, podran promoure canvis en les 

característiques fisicoquímiques i biològiques 

del sòl, i això pot donar lloc a l'alliberament 

d’importants quantitats de gasos d'efecte 

hivernacle. Pot donar lloc, també, a un incre-

ment en la respiració autòtrofa i heteròtrofa 

(Alcañiz et al. 2005). 

Cal, però, tenir en compte les limitacions 

d’informació que dificulten la modelització 

d’aquests processos en les pràctiques agríco-

les i forestals (EEA report 4/2008). 

El sòl és un dels punts importants per al funcio-

nalisme global i molt especialment agrícola, ja 

que d’entre altres té les funcions de:

• subministrament d'aigua i nutrients per al crei-

xement de les plantes i la producció d'aliments 

• regulació del cicle de l'aigua; cicles de nu-

trients, emmagatzematge de carboni i la regu-

lació de gasos d'efecte hivernacle; la captura 

dels contaminants 

• font de matèries primeres 

• la preservació del patrimoni cultural 

• hàbitats per a les espècies animals i vegetals, 

el manteniment de la seva diversitat biològica 

i genètica

• suport als assentaments humans, propor-

cionant una base per als edificis i les infraes-
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tructures, l'eliminació del material de rebuig, 

l'estabilitat dels vessants

Per a l’agricultura, els dos primers són i seran 

de cabdal importància i per tant disposar de 

molta i bona informació ha de permetre des-

envolupar eines de gestió. En aquesta línia, 

la Unió Europea ha desenvolupat l’estratègia 

temàtica per a la protecció del sòl (CE, 2006) i 

ha declarat que diverses funcions del sòl, entre 

les quals destaquen d’entre altres la valoració 

del sòl, com un dels components del sistema 

aigua i el seu paper en el cicle global del car-

boni. Tanmateix aquesta visió dels papers me-

diambientals del sòl cal desenvolupar-los més 

i integrar-los dins de la consciència col·lectiva, 

ja que fins ara el sòl s'ha valorat en el context 

de les terres de conreu i la fertilitat per a la pro-

ducció de cultius i malauradament també en el 

seu valor urbanístic. 

Si es produeixen canvis significatius en els pa-

trons de precipitacions, aquests afectaran la for-

mació del sòl i les funcions, la qual cosa és i serà 

molt important en el nostre país, influït, a més 

del canvi global, per les pròpies característiques 

del clima mediterrani (Terradas and Savé 1999) 

i en un futur, cada cop més proper, pel canvi 

climàtic. Com a part del continu hídric sòl–plan-

ta–atmosfera té una participació activa i directa 

en els canvis en la qualitat de l’aigua, en la re-

càrrega d'aigües subterrànies i en el creixement 

de les plantes, funció que realitza modulant les 

sortides per evapotranspiració i les entrades per 

escorrentia capacitat de retenció.

Una altra funció molt important i cabdal 

en l’informe que ara es desenvolupa és 

la d’actuar com un embornal de carboni: 

l'absorció de diòxid de carboni de l'atmosfera 

i, per tant, la mitigació de l'escalfament glo-

bal. En zones amb baixes temperatures i su-

ficient la humitat, la descomposició de la bio-

massa (fulles, tiges, arrels de les plantes) és 

reduïda i dóna lloc a l'acumulació de matèria 

orgànica del sòl. Les temperatures elevades 

acceleren la respiració autòtrofa i heteròtro-

fa generant un augment en les emissions de 

diòxid de carboni i metà del sòl. Aquest és 

el cas de bona part de Catalunya, on es pot 

veure incrementat per les potencials projec-

cions del canvi climàtic. 

Baixos nivells de carboni orgànic en el sòl 

són generalment perjudicials per a la seva 

fertilitat i la capacitat de retenció d'aigua, 

a la vegada que tendeixen a augmentar la 

compactació del sòl i per tant a augmentar 

les aigües superficials d'escorrentia i l'erosió. 

També donen lloc a reduccions de la diver-

sitat biològica i una major susceptibilitat a 

àcid o alcalí, que pot promoure majors alli-

beraments de CO2 a l'atmosfera (Janssens, 

2004; Bellamy, 2005).

03 Plantejament de solucions

Un impacte previsible del canvi climàtic sobre 

els sòls mediterranis és la pèrdua de matèria 

orgànica per increment de mineralització i dis-

minució de les aportacions de la vegetació. 

Atès que molts dels sòls de Catalunya ja en 

són pobres, aquesta pèrdua pot tenir efec-

tes en cadena sobre propietats físiques com 

l’estabilitat de l’estructura, el risc d’erosió o la 

disminució de les taxes d’infiltració, entre altres 

(Alcañiz et al., 2005).

Les principals mesures per reduir els efectes 

negatius del potencial canvi climàtic, dins del 

canvi global, són els canvis en la coberta te-

rrestre i l'adaptació de les pràctiques de ma-

neig de la terra (Liski et al. 2002; Janssens et 

al. 2004, Smith et al. 2005, 2006). 

En determinades condicions climàtiques, les 

pastures, els conreus de secà i els boscos 

tendeixen a tenir majors existències de carboni 

orgànic que les terres de cultiu i són vistos com 

a embornals nets de carboni (Vleeshouwers i 

Verhagen, 2002; Funes et al. 2013). Així, les 

pràctiques de maneig de la terra amb l’objectiu 

d’incrementar la producció primària neta con-

servant els residus de la collita o després de 

collita i reduir les pèrdues de la biomassa sub-

terrània de descomposició són i seran mesu-

res importants per mantenir i incrementar la 

funció del sòl com a embornal de carboni.

En les condicions actuals i en les potencialment 

futures poden plantejar-se solucions a curt 

i mitjà/llarg termini per reduir la vulnerabilitat 

i augmentar l’evitació i la tolerància de les 

pràctiques agrícoles al canvi global, fruit de 

les quals la capacitat dels nostres conreus per 

actuar com a embornals de carboni primer 

serà coneguda i després, en la mesura del 

possible, incrementada. Aquestes poden 

ésser ( Aggarwall 2008; Easterling et al. 2007; 

Savé et al. 2009):

1.- Adequar el material vegetal al lloc de des-

tí i a l'ús previst, tenint en compte les seves 

característiques ecofisiològiques (resistència 

a sequera, temperatures extremes, salinitat, 

contaminació, relació amb altres organis-

mes...). Incrementar la biodiversitat agrícola 

per evitar el risc monoespecífic, monocultural.

Taula 1. Necessitats hídriques de diferents conreus al llarg del segle XXI en la conca del Fluvià. A2 i B1 escenaris del Grup Intergo-
vernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic. A2 Escenari de canvi climàtic sever;  B1 Escenari de canvi climàtic lleu.
(vegeu projecte ACCUA) http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Pagines/Canvi_climatic_conques_ACCUA.aspx

1984-2008 2009-2030 2076-2100

A2 mm 87.0 109.7 257.4

A2 % ---- 26 196

B1 mm 103.4 106.5 213.6

B1 % ---- 3 107

A2 mm 54.6 55.8 89.6

A2 % ---- 2 64

B1 mm 60.8 51.6 80.0

B1 % ---- -15 32

A2 mm 91.0 98.5 192.4

A2 % ---- 8 111

B1 mm 98.6 90.0 156.9

B1 % ---- -9 59

Blat de Moro

Pomera

Noguer

Conca del Fluvià

Per mantenir les produccions actuals alguns conreus tindran que incrementar la disponibilitat de l’aigua

Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Necessitats de reg de diferents conreus
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2.- Millorar l'emmagatzemen d’aigua i la ferti-

litat dels sòls. Seleccionar els millors sòls per 

cada funció. Conservar els sòls amb valor 

agrícola front els processos urbanitzadors.

3.- Incrementar l'eficiència en l'ús de l’aigua 

mitjançant mètodes i sistemes que integrin les 

nostres necessitats com a usuaris i les dispo-

nibilitats de material vegetal i aigua.

3.1.- Sensors per ajudar en la pressa de deci-

sions agronòmiques (agricultura de precisió).

3.2.- Aigües regenerades.

3.3.- Plans de regadius

4.-Valorar la pràctica agrícola com un compo-

nent més del paisatge, i per tant assumir que 

totes les actuacions fetes des de dins i des de 

fora repercuteixen en les xarxes tròfiques, po-

sitivament o negativament.

5.- Considerar que les demandes agrícoles 

seran a nivell regional, però molt afectades 

per la globalització i l’increment de població, 

que haurà de resoldre’s políticament, des del 

desenvolupament de normes socials (asse-

gurances, subsidis, preus garantits per la 

producció, l’aigua i l’energia...), regulacions 

racionals dels preus del sòl, de l’aigua i la 

seva propietat, i també incentivant la gestió 

dels conreus com a grans reguladors hídrics 

i embornals de carboni.

A tall d’exemple, mostrarem dues mesures 

d’adaptació al canvi climàtic, com són les de 

desenvolupament d’aproximacions al càlcul de 

les necessitats hídriques de diferents conreus 

al llarg del segle XXI en la conca del Fluvià 

(Taula 1), que ha d’ajudar a decidir respecte a 

disponibilitats d’aigua i, per tant, aprofitament 

de les fonts a l’abast, tot plantejant la màxima 

eficiència en el seu ús directe i indirecte, 

evitant problemes de contaminació (nutrients, 

patògens, microcontaminants...) (Savé et al. 

2012; Calderón et al. 2013 a, b) i l’estudi dels 

potencials canvis en la floració en varietats 

de pomera en la mateixa conca (Taula 2), per 

ajudar en la selecció de varietats i llocs de 

plantació.

També mostrem una mesura de mitigació com 

és el del càlcul dels embornals de carboni en la 

viticultura catalana actual (Figura 3), per poder 

contribuir als compromisos de Kyoto, que té el 

país i poder afegir a més, aquests embornals, 

Escenari
Periode de 
referència
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0.8
4.2
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Variables fenològiques

Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Canvis fenològics en els conreus

POMERA

Taula 2. Potencials canvis en la floració en varietats de pomera en la conca del Fluvià al llarg del segle XXI. A2 i B1 escenaris del 
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic. A2 Escenari de canvi climàtic sever;  B1 Escenari de canvi climàtic lleu.
(vegeu projecte ACCUA) http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Pagines/Canvi_climatic_conques_ACCUA.aspx

La temperatura afectarà del dates de floració, així com la posibilitat de florir.

L'aparició de fulles es pot avançar.

La maduració dels fruits es pot accelerar.

L'estrès per elevades temperatures es pot incrementar durant el mes d'agost.
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tructures, l'eliminació del material de rebuig, 

l'estabilitat dels vessants

Per a l’agricultura, els dos primers són i seran 

de cabdal importància i per tant disposar de 

molta i bona informació ha de permetre des-

envolupar eines de gestió. En aquesta línia, 

la Unió Europea ha desenvolupat l’estratègia 

temàtica per a la protecció del sòl (CE, 2006) i 

ha declarat que diverses funcions del sòl, entre 

les quals destaquen d’entre altres la valoració 

del sòl, com un dels components del sistema 

aigua i el seu paper en el cicle global del car-

boni. Tanmateix aquesta visió dels papers me-

diambientals del sòl cal desenvolupar-los més 

i integrar-los dins de la consciència col·lectiva, 

ja que fins ara el sòl s'ha valorat en el context 

de les terres de conreu i la fertilitat per a la pro-

ducció de cultius i malauradament també en el 

seu valor urbanístic. 

Si es produeixen canvis significatius en els pa-

trons de precipitacions, aquests afectaran la for-

mació del sòl i les funcions, la qual cosa és i serà 

molt important en el nostre país, influït, a més 

del canvi global, per les pròpies característiques 

del clima mediterrani (Terradas and Savé 1999) 

i en un futur, cada cop més proper, pel canvi 

climàtic. Com a part del continu hídric sòl–plan-

ta–atmosfera té una participació activa i directa 

en els canvis en la qualitat de l’aigua, en la re-

càrrega d'aigües subterrànies i en el creixement 

de les plantes, funció que realitza modulant les 

sortides per evapotranspiració i les entrades per 

escorrentia capacitat de retenció.

Una altra funció molt important i cabdal 

en l’informe que ara es desenvolupa és 

la d’actuar com un embornal de carboni: 

l'absorció de diòxid de carboni de l'atmosfera 

i, per tant, la mitigació de l'escalfament glo-

bal. En zones amb baixes temperatures i su-

ficient la humitat, la descomposició de la bio-

massa (fulles, tiges, arrels de les plantes) és 

reduïda i dóna lloc a l'acumulació de matèria 

orgànica del sòl. Les temperatures elevades 

acceleren la respiració autòtrofa i heteròtro-

fa generant un augment en les emissions de 

diòxid de carboni i metà del sòl. Aquest és 

el cas de bona part de Catalunya, on es pot 

veure incrementat per les potencials projec-

cions del canvi climàtic. 

Baixos nivells de carboni orgànic en el sòl 

són generalment perjudicials per a la seva 

fertilitat i la capacitat de retenció d'aigua, 

a la vegada que tendeixen a augmentar la 

compactació del sòl i per tant a augmentar 

les aigües superficials d'escorrentia i l'erosió. 

També donen lloc a reduccions de la diver-

sitat biològica i una major susceptibilitat a 

àcid o alcalí, que pot promoure majors alli-

beraments de CO2 a l'atmosfera (Janssens, 

2004; Bellamy, 2005).

03 Plantejament de solucions

Un impacte previsible del canvi climàtic sobre 

els sòls mediterranis és la pèrdua de matèria 

orgànica per increment de mineralització i dis-

minució de les aportacions de la vegetació. 

Atès que molts dels sòls de Catalunya ja en 

són pobres, aquesta pèrdua pot tenir efec-

tes en cadena sobre propietats físiques com 

l’estabilitat de l’estructura, el risc d’erosió o la 

disminució de les taxes d’infiltració, entre altres 

(Alcañiz et al., 2005).

Les principals mesures per reduir els efectes 

negatius del potencial canvi climàtic, dins del 

canvi global, són els canvis en la coberta te-

rrestre i l'adaptació de les pràctiques de ma-

neig de la terra (Liski et al. 2002; Janssens et 

al. 2004, Smith et al. 2005, 2006). 

En determinades condicions climàtiques, les 

pastures, els conreus de secà i els boscos 

tendeixen a tenir majors existències de carboni 

orgànic que les terres de cultiu i són vistos com 

a embornals nets de carboni (Vleeshouwers i 

Verhagen, 2002; Funes et al. 2013). Així, les 

pràctiques de maneig de la terra amb l’objectiu 

d’incrementar la producció primària neta con-

servant els residus de la collita o després de 

collita i reduir les pèrdues de la biomassa sub-

terrània de descomposició són i seran mesu-

res importants per mantenir i incrementar la 

funció del sòl com a embornal de carboni.

En les condicions actuals i en les potencialment 

futures poden plantejar-se solucions a curt 

i mitjà/llarg termini per reduir la vulnerabilitat 

i augmentar l’evitació i la tolerància de les 

pràctiques agrícoles al canvi global, fruit de 

les quals la capacitat dels nostres conreus per 

actuar com a embornals de carboni primer 

serà coneguda i després, en la mesura del 

possible, incrementada. Aquestes poden 

ésser ( Aggarwall 2008; Easterling et al. 2007; 

Savé et al. 2009):

1.- Adequar el material vegetal al lloc de des-

tí i a l'ús previst, tenint en compte les seves 

característiques ecofisiològiques (resistència 

a sequera, temperatures extremes, salinitat, 

contaminació, relació amb altres organis-

mes...). Incrementar la biodiversitat agrícola 

per evitar el risc monoespecífic, monocultural.

Taula 1. Necessitats hídriques de diferents conreus al llarg del segle XXI en la conca del Fluvià. A2 i B1 escenaris del Grup Intergo-
vernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic. A2 Escenari de canvi climàtic sever;  B1 Escenari de canvi climàtic lleu.
(vegeu projecte ACCUA) http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Pagines/Canvi_climatic_conques_ACCUA.aspx

1984-2008 2009-2030 2076-2100

A2 mm 87.0 109.7 257.4

A2 % ---- 26 196

B1 mm 103.4 106.5 213.6

B1 % ---- 3 107

A2 mm 54.6 55.8 89.6

A2 % ---- 2 64

B1 mm 60.8 51.6 80.0

B1 % ---- -15 32

A2 mm 91.0 98.5 192.4

A2 % ---- 8 111

B1 mm 98.6 90.0 156.9

B1 % ---- -9 59

Blat de Moro

Pomera

Noguer

Conca del Fluvià

Per mantenir les produccions actuals alguns conreus tindran que incrementar la disponibilitat de l’aigua

Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Necessitats de reg de diferents conreus
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2.- Millorar l'emmagatzemen d’aigua i la ferti-

litat dels sòls. Seleccionar els millors sòls per 

cada funció. Conservar els sòls amb valor 

agrícola front els processos urbanitzadors.

3.- Incrementar l'eficiència en l'ús de l’aigua 

mitjançant mètodes i sistemes que integrin les 

nostres necessitats com a usuaris i les dispo-

nibilitats de material vegetal i aigua.

3.1.- Sensors per ajudar en la pressa de deci-

sions agronòmiques (agricultura de precisió).

3.2.- Aigües regenerades.

3.3.- Plans de regadius

4.-Valorar la pràctica agrícola com un compo-

nent més del paisatge, i per tant assumir que 

totes les actuacions fetes des de dins i des de 

fora repercuteixen en les xarxes tròfiques, po-

sitivament o negativament.

5.- Considerar que les demandes agrícoles 

seran a nivell regional, però molt afectades 

per la globalització i l’increment de població, 

que haurà de resoldre’s políticament, des del 

desenvolupament de normes socials (asse-

gurances, subsidis, preus garantits per la 

producció, l’aigua i l’energia...), regulacions 

racionals dels preus del sòl, de l’aigua i la 

seva propietat, i també incentivant la gestió 

dels conreus com a grans reguladors hídrics 

i embornals de carboni.

A tall d’exemple, mostrarem dues mesures 

d’adaptació al canvi climàtic, com són les de 

desenvolupament d’aproximacions al càlcul de 

les necessitats hídriques de diferents conreus 

al llarg del segle XXI en la conca del Fluvià 

(Taula 1), que ha d’ajudar a decidir respecte a 

disponibilitats d’aigua i, per tant, aprofitament 

de les fonts a l’abast, tot plantejant la màxima 

eficiència en el seu ús directe i indirecte, 

evitant problemes de contaminació (nutrients, 

patògens, microcontaminants...) (Savé et al. 

2012; Calderón et al. 2013 a, b) i l’estudi dels 

potencials canvis en la floració en varietats 

de pomera en la mateixa conca (Taula 2), per 

ajudar en la selecció de varietats i llocs de 

plantació.

També mostrem una mesura de mitigació com 

és el del càlcul dels embornals de carboni en la 

viticultura catalana actual (Figura 3), per poder 

contribuir als compromisos de Kyoto, que té el 

país i poder afegir a més, aquests embornals, 
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Efectes del canvi climàtic en l’agricultura
Canvis fenològics en els conreus

POMERA

Taula 2. Potencials canvis en la floració en varietats de pomera en la conca del Fluvià al llarg del segle XXI. A2 i B1 escenaris del 
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic. A2 Escenari de canvi climàtic sever;  B1 Escenari de canvi climàtic lleu.
(vegeu projecte ACCUA) http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Pagines/Canvi_climatic_conques_ACCUA.aspx

La temperatura afectarà del dates de floració, així com la posibilitat de florir.

L'aparició de fulles es pot avançar.

La maduració dels fruits es pot accelerar.

L'estrès per elevades temperatures es pot incrementar durant el mes d'agost.
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en la política REDD (desforestació evitada), fins 

ara centrada en masses forestals (lògic per a 

països amb alta/mitjana pluviometria), en llocs 

amb una pluviometria propera als 400 mm (límit 

del bosc), on les masses conreades llenyoses 

de secà, sobretot, poden desenvolupar una im-

portat funció d’embornal de carboni, tot donant 

servei agrícola i social (Funes et al. 2013).

04 Conclusions

A Catalunya, es disposa de poca i fragmen-

tària informació del paper de l’agricultura com 

a embornal i el seu paper en el balanç de car-

boni en les condicions actuals, i en les quals 

previsiblement es derivaran del canvi global, 

del canvi climàtic.

Cal incrementar els coneixements de base i la 

seva potencial aplicabilitat en el sector agríco-

la, perquè les vulnerabilitats ho siguin sobretot 

a nivell potencial i per fer que l’agricultura ges-

tioni grans cicles com són el de l’aigua i el car-

boni, amb una mentalitat i visió ecològica, que 

permeti integrar aquest sector en el paisatge 

d’una manera activa.

L'evidència del canvi és cada cop més clara, 

tot i que molts dels canvis i situacions que ara 

tenim, patim... no en són el resultat, i poden 

ser-ne fins i tot la causa (canvis en usos de 

sòl, que donen lloc a pèrdues de biodiversitat, 

o canvis en els fluxos d'aigua, que són causa 

de canvi climàtic, no en són conseqüència). 

En agricultura, cal considerar i valorar les 

mesures adaptatives i de mitigació del sec-

tor agroforestal, ja que sembla que a mitjan 

segle XXI les probabilitats de sequeres, so-

bretot ambientals (ja que la pluviometria no 

mostra clars patrons de canvi), junt amb 

fenòmens climàtics extrems, poden con-

dicionar sobretot la fenologia dels cultius 

(canvis en les dates de floració, d’aparició 

de fulles i la seva caiguda, de maduració, 

de sincronisme floració–pol·linitzador...) i 

per tant el seu tractament agronòmic (den-

sitats de plantació, gestió forestal, selecció 

d’espècies i/o varietats, dates de plantació, 

formes de conducció, aprofitament de la plu-

ja millorant les característiques dels sòls, on 

hi hagi regadiu, optimitzar l’ús de l’aigua i on 

no hi sigui fer servir fonts alternatives amb la 

mateixa filosofia...).

Hi haurà canvi, s’està produint, però hi ha mar-

ge de canvi, per produir potser no el mateix, 

però si amb les mateixes característiques fun-

cionals, per a l’usuari.
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Hi haurà canvi, s’està 
produint, però hi ha marge 
de canvi, per produir potser 
no el mateix, però si amb 
les mateixes característiques 
funcionals, per a l’usuari.

Figura 3. Localització i quantificació dels embornals de carboni en la viticultura catalana actual.
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L'evidència del canvi és cada 
cop més clara, tot i que 
molts dels canvis i situacions 
que ara tenim, patim... no 
en són el resultat, i poden 
ser-ne fins i tot la causa 
(canvis en usos de sòl, que 
donen lloc a pèrdues de 
biodiversitat, o canvis en 
els fluxos d'aigua, que són 
causa de canvi climàtic, no 
en són conseqüència).

La gran quantitat de 
diferents espècies varietats, 
combinacions patró/
varietat que s’utilitzen 
en la pràctica agrícola, 
que s’ha de combinar 
en una gran variabilitat 
ambiental natural (micro i 
mesoclimes, característiques 
dels sòls i les aigües) 
junt amb la generada 
mitjançant mètodes i 
sistemes agronòmics (reg, 
fertilització, control de 
patologies, conducció...). Tot 
això genera dificultats per 
obtenir informació clara i 
precisa dels efectes del canvi 
climàtic, del canvi global en 
els nostres conreus.
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en la política REDD (desforestació evitada), fins 

ara centrada en masses forestals (lògic per a 

països amb alta/mitjana pluviometria), en llocs 

amb una pluviometria propera als 400 mm (límit 

del bosc), on les masses conreades llenyoses 

de secà, sobretot, poden desenvolupar una im-

portat funció d’embornal de carboni, tot donant 

servei agrícola i social (Funes et al. 2013).

04 Conclusions

A Catalunya, es disposa de poca i fragmen-

tària informació del paper de l’agricultura com 

a embornal i el seu paper en el balanç de car-

boni en les condicions actuals, i en les quals 

previsiblement es derivaran del canvi global, 

del canvi climàtic.

Cal incrementar els coneixements de base i la 

seva potencial aplicabilitat en el sector agríco-

la, perquè les vulnerabilitats ho siguin sobretot 

a nivell potencial i per fer que l’agricultura ges-

tioni grans cicles com són el de l’aigua i el car-

boni, amb una mentalitat i visió ecològica, que 

permeti integrar aquest sector en el paisatge 

d’una manera activa.

L'evidència del canvi és cada cop més clara, 

tot i que molts dels canvis i situacions que ara 

tenim, patim... no en són el resultat, i poden 

ser-ne fins i tot la causa (canvis en usos de 

sòl, que donen lloc a pèrdues de biodiversitat, 

o canvis en els fluxos d'aigua, que són causa 

de canvi climàtic, no en són conseqüència). 

En agricultura, cal considerar i valorar les 

mesures adaptatives i de mitigació del sec-

tor agroforestal, ja que sembla que a mitjan 

segle XXI les probabilitats de sequeres, so-

bretot ambientals (ja que la pluviometria no 

mostra clars patrons de canvi), junt amb 

fenòmens climàtics extrems, poden con-

dicionar sobretot la fenologia dels cultius 

(canvis en les dates de floració, d’aparició 

de fulles i la seva caiguda, de maduració, 

de sincronisme floració–pol·linitzador...) i 

per tant el seu tractament agronòmic (den-

sitats de plantació, gestió forestal, selecció 

d’espècies i/o varietats, dates de plantació, 

formes de conducció, aprofitament de la plu-

ja millorant les característiques dels sòls, on 

hi hagi regadiu, optimitzar l’ús de l’aigua i on 

no hi sigui fer servir fonts alternatives amb la 

mateixa filosofia...).

Hi haurà canvi, s’està produint, però hi ha mar-

ge de canvi, per produir potser no el mateix, 

però si amb les mateixes característiques fun-

cionals, per a l’usuari.
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sobretot a nivell potencial 
i per fer que l’agricultura 
gestioni grans cicles com són 
el de l’aigua i el carboni, 
amb una mentalitat i visió 
ecològica, que permeti 
integrar aquest sector en el 
paisatge d’una manera activa.
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produint, però hi ha marge 
de canvi, per produir potser 
no el mateix, però si amb 
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funcionals, per a l’usuari.

Figura 3. Localització i quantificació dels embornals de carboni en la viticultura catalana actual.
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PRINCIPALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
SOBRE ELS BOSCOS DE CATALUNYA I SOBRE LA 
SEVA GESTIÓ

01 Els boscos de Catalunya

El bosc és una part molt important de la super-

fície total de Catalunya. Segons la quarta edició 

del Mapa de Cobertes de Catalunya (2009), més 

del 60% de la superfície total de Catalunya és 

forestal (2.058.333 ha, Fig. 1), i d’aquests dos 

milions d’hectàrees el 68% correspon a bosc 

(1.351.188 ha, Fig. 2).

Els boscos proporcionen beneficis socioe-

conòmics i ambientals que cal potenciar. En 

concret, els boscos són un embornal de diòxid 

de carboni, és a dir, un sistema o procés que 

capta i neutralitza el carboni que d’altra ma-

nera s’emetria a l’atmosfera. Els boscos ac-

tuen com a reservori del diòxid de carboni fix i 

capturen el CO2 mitjançant el seu creixement. 

Mitjançant la gestió forestal sostenible es ga-

ranteix la persistència dels boscos de manera 

compatible amb l’aprovisionament de béns i 

serveis de forma sostenible en el temps, tot 

afavorint la salut i la vitalitat dels ecosistemes 

forestals, el desenvolupament socioeconòmic 

del territori, la conservació de la biodiversitat i 

la prevenció dels riscos naturals. 

Un aspecte important a considerar és que 

aquesta gestió forestal haurà de cercar una 

adaptació d’acord als efectes del canvi cli-

màtic. L’impuls de la gestió forestal sosteni-

ble dels boscos catalans contribuirà a mitigar 

l’escalfament global.

02 El canvi climàtic

A grans trets, i segons les prediccions de canvi 

climàtic del Panell Intergovernamental del Canvi 

Climàtic (IPCC), s’espera que les condicions per 

a la àrea mediterrània siguin més adverses pel 

que fa als boscos, la qual cosa es tradueix en un 

augment de la temperatura i en una disminució 

del règim de pluges, sobretot als mesos d’estiu. 

Foto 1. Bosc afectat per sequera. Autors: Agents Rurals de la Garrotxa.
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PRINCIPALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
SOBRE ELS BOSCOS DE CATALUNYA I SOBRE LA 
SEVA GESTIÓ

01 Els boscos de Catalunya

El bosc és una part molt important de la super-

fície total de Catalunya. Segons la quarta edició 

del Mapa de Cobertes de Catalunya (2009), més 

del 60% de la superfície total de Catalunya és 

forestal (2.058.333 ha, Fig. 1), i d’aquests dos 

milions d’hectàrees el 68% correspon a bosc 

(1.351.188 ha, Fig. 2).

Els boscos proporcionen beneficis socioe-

conòmics i ambientals que cal potenciar. En 

concret, els boscos són un embornal de diòxid 

de carboni, és a dir, un sistema o procés que 

capta i neutralitza el carboni que d’altra ma-

nera s’emetria a l’atmosfera. Els boscos ac-

tuen com a reservori del diòxid de carboni fix i 

capturen el CO2 mitjançant el seu creixement. 

Mitjançant la gestió forestal sostenible es ga-

ranteix la persistència dels boscos de manera 

compatible amb l’aprovisionament de béns i 

serveis de forma sostenible en el temps, tot 

afavorint la salut i la vitalitat dels ecosistemes 

forestals, el desenvolupament socioeconòmic 

del territori, la conservació de la biodiversitat i 

la prevenció dels riscos naturals. 

Un aspecte important a considerar és que 

aquesta gestió forestal haurà de cercar una 

adaptació d’acord als efectes del canvi cli-

màtic. L’impuls de la gestió forestal sosteni-

ble dels boscos catalans contribuirà a mitigar 

l’escalfament global.

02 El canvi climàtic

A grans trets, i segons les prediccions de canvi 

climàtic del Panell Intergovernamental del Canvi 

Climàtic (IPCC), s’espera que les condicions per 

a la àrea mediterrània siguin més adverses pel 

que fa als boscos, la qual cosa es tradueix en un 

augment de la temperatura i en una disminució 

del règim de pluges, sobretot als mesos d’estiu. 

Foto 1. Bosc afectat per sequera. Autors: Agents Rurals de la Garrotxa.
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Aquestes variacions meteorològiques afecta-

ran les diferents espècies d’acord amb la seva 

capacitat i estratègies d’adaptació. Aquestes 

condicions també incrementarien la vulnera-

bilitat dels boscos a plagues i malalties i el 

risc d’incendi forestal. Així mateix, tot apunta 

que la distribució de la vegetació als boscos 

catalans podrà patir modificacions. És a dir, 

el bosc mediterrani podria pujar en altitud cap 

a les àrees més muntanyoses i els boscos 

típics de zones muntanyoses poden reduir la 

seva extensió.

Previsiblement, entre els efectes del canvi cli-

màtic, es suma un increment de la freqüència 

d’episodis meteorològics extrems (nevades, 

ventades i sequeres), de forma que cal pre-

veure les intervencions necessàries per afa-

vorir la recuperació dels boscos afectats per 

catàstrofes i, consegüentment, de les seves 

funcions, especialment la seva funció protec-

tora des d’un punt de vista hidrològic i com a 

embornal de carboni.

03 Recomanacions de gestió

Des de la Subdirecció General de Boscos del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-

ca, Alimentació i Medi Natural s’ha participat 

des del 2009 en projectes europeus per tal 

d’anticipar-se als escenaris futurs i per estar 

preparats. D’aquesta manera, mitjançant el 

projecte FUTUREFOREST (2009-2011) es van 

estudiar i avaluar les principals conseqüències 

del canvi climàtic sobre els boscos de Ca-

talunya. Els resultats d’aquest projecte han 

servit com a base per incloure recomanacions 

de gestió dins dels documents de planificació 

estratègica, com el Pla General de Política Fo-

restal i els Plans d’Ordenació dels Recursos 

Forestals (PORF) que s’estan elaborant. Els 

principals reptes que cal afrontar, juntament 

amb recomanacions de gestió, es descriuen 

tot seguit.

-Riscs naturals: El principal impacte que el 

canvi climàtic causarà en els boscos serà un 

augment dels riscs naturals. En un context de 

més sequera i menys precipitació augmenta-

ran les sequeres, plagues i malalties, incendis, 

i fenòmens climàtics extrems (com nevades i 

ventades). Caldrà doncs estar preparats per 

afrontar aquests riscs naturals. Per això, es pro-

posa prioritzar la prevenció per sobre del control 

L’impuls de la gestió forestal 
sostenible dels boscos 
catalans contribuirà a 
mitigar l’escalfament global.

Figura 1. Principals cobertes del sòl de Catalunya (MSCS-4, 2009).
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Figura 2. Distribució de la Superfície forestal (MSCS-4, 2009).
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i la restauració. S'hauria de centrar l'atenció en 

augmentar la resiliència dels ecosistemes fores-

tals, cosa que és especialment urgent a l'Europa 

meridional amb relació als incendis forestals. A 

més, cal fer una menció especial al monitoratge: 

els sistemes de seguiment nacionals s'han de 

millorar i harmonitzar entre els diferents estats 

membres de la Unió Europea.

-Gestió de l'aigua: Com es pot pressuposar, 

en un escenari de canvi climàtic s’espera que 

l’aigua sigui un recurs més escàs. Per això, cal 

que les diferents pràctiques forestals, inclosa la 

selecció d'espècies i la gestió silvícola, estiguin 

dissenyades per protegir els recursos hídrics, 

en especial a les regions més exposades al risc, 

com les del Mediterrani.

 

Per tal de comprendre millor les implicacions 

hidrològiques de les diverses espècies d'arbres 

és necessària la recerca. S'han d'establir indica-

dors clars de risc de sequera a cada regió i cal 

comprendre la capacitat d'emmagatzemar aigua 

que tenen els ecosistemes forestals.

Tot i això, la gestió de l’aigua no sempre ha 

d’anar enfocada a la sequera; el canvi climàtic 

augmentarà els fenòmens extrems, entre els 

quals hi ha les inundacions. Cal tenir en compte 

que, allà on sigui adequat, la plantació forestal 

és un mètode molt valuós a considerar per tal 

de reduir el risc d'inundacions.

-Foment dels productes provinents del 

bosc: Als països del Nord d’Europa, el canvi 

climàtic afavorirà el creixement de les espècies 

forestals, essent una millora per al mercat de la 

fusta. Per contra, a Catalunya les condicions 

seran més desfavorables per al creixement, i per 

això cal focalitzar no només la fusta, sinó tots 

els productes que ofereix el bosc, tals com els 

productes no fusters (bolets, tòfones, pinyes), o 

els serveis ambientals.

Pel que fa al mercat de la fusta, cal obrir nous 

mercats per a la fusta a la construcció, promou-

re la utilització de combustible de fusta com a 

recurs d'energia renovable, assessorar i fomen-

tar l'establiment d'associacions de propietaris 

forestals que aglutinin els petits propietaris per 

tal d'ajudar a augmentar la gestió dels terrenys 

boscosos més petits, fomentar plans de certi-

ficació PEFC i FSC per posar més èmfasi en el 

manteniment i en l'augment de la producció, i 

fomentar la creació de plans de gestió forestal 

tant a escala regional com de les poblacions 

vegetals concretes.

A més, cal que la fusta serrada provinent de 

fenòmens naturals (ventades, nevades...) rebi 

un tractament per poder ser comercialitzada. 

Aquesta fusta interessa ser venuda amb celeritat 

i a preus més econòmics, cosa que provoca una 

desestabilització del mercat de forma contínua. 

Per a aquesta fusta cal preveure infraestructures, 

com parcs d’acumulació de fusta, que puguin 

acollir-ne unes possibles quantitats elevades.

-Protecció de la biodiversitat: la gestió de la 

biodiversitat forestal és clau perquè els nostres 

boscos siguin resilients als efectes del canvi 

climàtic. Cal incentivar els sistemes silvícoles 

que creïn diversitat d'estructura, edat i compo-

sició forestals a escala de poblacions forestals i 

d'unitats de paisatge. També s'han de conservar 

Foto 2. Bossa de processionària. Autor: Josep-Salvador Blanch.

Foto 3. Bosc després d’un incendi forestal. Autor: Richard Martin.
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Aquestes variacions meteorològiques afecta-

ran les diferents espècies d’acord amb la seva 

capacitat i estratègies d’adaptació. Aquestes 

condicions també incrementarien la vulnera-

bilitat dels boscos a plagues i malalties i el 

risc d’incendi forestal. Així mateix, tot apunta 

que la distribució de la vegetació als boscos 

catalans podrà patir modificacions. És a dir, 

el bosc mediterrani podria pujar en altitud cap 

a les àrees més muntanyoses i els boscos 

típics de zones muntanyoses poden reduir la 

seva extensió.

Previsiblement, entre els efectes del canvi cli-

màtic, es suma un increment de la freqüència 

d’episodis meteorològics extrems (nevades, 

ventades i sequeres), de forma que cal pre-

veure les intervencions necessàries per afa-

vorir la recuperació dels boscos afectats per 

catàstrofes i, consegüentment, de les seves 

funcions, especialment la seva funció protec-

tora des d’un punt de vista hidrològic i com a 

embornal de carboni.

03 Recomanacions de gestió

Des de la Subdirecció General de Boscos del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-

ca, Alimentació i Medi Natural s’ha participat 

des del 2009 en projectes europeus per tal 

d’anticipar-se als escenaris futurs i per estar 

preparats. D’aquesta manera, mitjançant el 

projecte FUTUREFOREST (2009-2011) es van 

estudiar i avaluar les principals conseqüències 

del canvi climàtic sobre els boscos de Ca-

talunya. Els resultats d’aquest projecte han 

servit com a base per incloure recomanacions 

de gestió dins dels documents de planificació 

estratègica, com el Pla General de Política Fo-

restal i els Plans d’Ordenació dels Recursos 

Forestals (PORF) que s’estan elaborant. Els 

principals reptes que cal afrontar, juntament 

amb recomanacions de gestió, es descriuen 

tot seguit.

-Riscs naturals: El principal impacte que el 

canvi climàtic causarà en els boscos serà un 

augment dels riscs naturals. En un context de 

més sequera i menys precipitació augmenta-
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i fenòmens climàtics extrems (com nevades i 

ventades). Caldrà doncs estar preparats per 

afrontar aquests riscs naturals. Per això, es pro-

posa prioritzar la prevenció per sobre del control 

L’impuls de la gestió forestal 
sostenible dels boscos 
catalans contribuirà a 
mitigar l’escalfament global.

Figura 1. Principals cobertes del sòl de Catalunya (MSCS-4, 2009).
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i la restauració. S'hauria de centrar l'atenció en 

augmentar la resiliència dels ecosistemes fores-

tals, cosa que és especialment urgent a l'Europa 

meridional amb relació als incendis forestals. A 

més, cal fer una menció especial al monitoratge: 

els sistemes de seguiment nacionals s'han de 

millorar i harmonitzar entre els diferents estats 

membres de la Unió Europea.

-Gestió de l'aigua: Com es pot pressuposar, 

en un escenari de canvi climàtic s’espera que 

l’aigua sigui un recurs més escàs. Per això, cal 

que les diferents pràctiques forestals, inclosa la 

selecció d'espècies i la gestió silvícola, estiguin 

dissenyades per protegir els recursos hídrics, 

en especial a les regions més exposades al risc, 

com les del Mediterrani.

 

Per tal de comprendre millor les implicacions 

hidrològiques de les diverses espècies d'arbres 

és necessària la recerca. S'han d'establir indica-

dors clars de risc de sequera a cada regió i cal 

comprendre la capacitat d'emmagatzemar aigua 

que tenen els ecosistemes forestals.

Tot i això, la gestió de l’aigua no sempre ha 

d’anar enfocada a la sequera; el canvi climàtic 

augmentarà els fenòmens extrems, entre els 

quals hi ha les inundacions. Cal tenir en compte 

que, allà on sigui adequat, la plantació forestal 

és un mètode molt valuós a considerar per tal 

de reduir el risc d'inundacions.

-Foment dels productes provinents del 

bosc: Als països del Nord d’Europa, el canvi 

climàtic afavorirà el creixement de les espècies 

forestals, essent una millora per al mercat de la 

fusta. Per contra, a Catalunya les condicions 

seran més desfavorables per al creixement, i per 

això cal focalitzar no només la fusta, sinó tots 

els productes que ofereix el bosc, tals com els 

productes no fusters (bolets, tòfones, pinyes), o 

els serveis ambientals.

Pel que fa al mercat de la fusta, cal obrir nous 

mercats per a la fusta a la construcció, promou-

re la utilització de combustible de fusta com a 

recurs d'energia renovable, assessorar i fomen-

tar l'establiment d'associacions de propietaris 

forestals que aglutinin els petits propietaris per 

tal d'ajudar a augmentar la gestió dels terrenys 

boscosos més petits, fomentar plans de certi-

ficació PEFC i FSC per posar més èmfasi en el 

manteniment i en l'augment de la producció, i 

fomentar la creació de plans de gestió forestal 

tant a escala regional com de les poblacions 

vegetals concretes.

A més, cal que la fusta serrada provinent de 

fenòmens naturals (ventades, nevades...) rebi 

un tractament per poder ser comercialitzada. 

Aquesta fusta interessa ser venuda amb celeritat 

i a preus més econòmics, cosa que provoca una 

desestabilització del mercat de forma contínua. 

Per a aquesta fusta cal preveure infraestructures, 

com parcs d’acumulació de fusta, que puguin 

acollir-ne unes possibles quantitats elevades.

-Protecció de la biodiversitat: la gestió de la 

biodiversitat forestal és clau perquè els nostres 

boscos siguin resilients als efectes del canvi 

climàtic. Cal incentivar els sistemes silvícoles 

que creïn diversitat d'estructura, edat i compo-

sició forestals a escala de poblacions forestals i 

d'unitats de paisatge. També s'han de conservar 

Foto 2. Bossa de processionària. Autor: Josep-Salvador Blanch.

Foto 3. Bosc després d’un incendi forestal. Autor: Richard Martin.

Bosc

Matolls

Prats i herbassars

Rocams tarteres i zones nues

Dossier Tecnic 66_ok.indd   21 20/12/13   14:04

415



416DOSSIERN66

DOSSIERTÈCNIC

22

les poblacions d'arbres més velles per millorar 

el nivell de la fusta morta als boscos, vital per a 

la diversitat de la fauna i la flora.

A més, cal establir una xarxa europea de te-

rrenys de salut forestal que integri les xarxes 

nacionals ja existents, per estudiar la varietat 

de tipologies forestals i monitorar els efectes 

del canvi climàtic a llarg termini. I, d'altra banda, 

també hauria de servir per comparar els efectes 

de diferents tipus de silvicultura.

-Millora de la capacitat d’emmagatzematge 

de carboni: mitjançant la gestió forestal soste-

nible, s’ha d’optimitzar el segrest de carboni a 

la fusta. D'aquesta manera s'assegurarà la pro-

tecció dels estocs de carboni en sòls forestals 

i se’n reduirà la pèrdua a causa d'alteracions.

-Protecció del sòl: no s’ha de deixar de ban-

da el sòl, com a suport bàsic de tots els eco-

sistemes. Així, cal que en la planificació del pai-

satge s'identifiquin les zones amb majors riscs 

d’erosió, de pèrdua de carboni, d'esllavissades 

i de compactació. També cal seleccionar les 

espècies d'arbres perquè siguin adequades a 

les característiques de cada lloc concret i per-

què, així, puguin protegir els sòls. Finalment, 

cal fer més recerca per comprendre millor les 

conseqüències de les diferents pràctiques sil-

viculturals i la dinàmica i l'emmagatzematge 

de carboni al sòl.

-Difusió i comunicació: el sector forestal dis-

posa d’informació suficient sobre el canvi cli-

màtic per començar a aplicar canvis des d'ara 

mateix, però necessita establir ponts de comu-

nicació que superin la distància que actualment 

hi ha entre tots els agents implicats (científics, 

silvicultors, propietaris forestals, públic en ge-

neral, responsables de polítiques, polítics, líders 

d'opinió i altres agents participants). 

04 Per saber-ne més

• Projecte FUTUREFOREST: enllaç a informació 

del projecte i als documents resultants d’aquest, 

incloent-hi un conjunt de guies de bones pràc-

tiques. http://goo.gl/VBFU6f 

• Projecte DEBOSCAT (CREAF i DAAM), xarxa 

de seguiment de l’estat dels boscos de Cata-

lunya. 

• Projecte CANVIBOSC (Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic i CREAF), treball que analitza la 

vulnerabilitat de les diferents espècies a la se-

quera, als incendis i a les plagues. http://goo.

gl/l6aBqb 

• Pla General de Política Forestal: http://goo.

gl/1uJNJA 

• Plans d’ordenació de recursos forestals 

(PORF): http://goo.gl/2M0EQ3 

• Orientacions de Gestió Forestal Sostenible 

de Catalunya, ORGEST (Centre de la Propietat 

Forestal): http://goo.gl/VCJYKP

05 Autor

Foto 4. Arbres trencats després d’un esdeveniment climàtic 
extrem (ventada). Autor: Josep-Salvador Blanch.

Els documents de planificació 
estratègica que s’estan 
elaborant (Pla General 
de Política Forestal i Plans 
d’Ordenació dels Recursos 
Forestals) ja inclouen 
recomanacions de gestió 
considerant el canvi climàtic

Josep Salvador Blanch Roure
Forestal Catalana S.A.
js.blanchr@gencat.cat
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ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS
DAVANT EL CANVI GLOBAL

01 Introducció

El canvi climàtic és un factor més, integrant de 

tot un procés de canvi global, en què estem 

immersos, i que es suma a altres canvis que es 

tradueixen en un augment de la pressió sobre els 

elements naturals.

Sabem que el canvi climàtic tindrà repercussions 

en la distribució d’espècies i hàbitats i que, per 

una banda, pot provocar la desaparició d’alguns 

elements naturals, però també l’arribada de nous.

El canvi climàtic pot induir pèrdua de biodiversitat 

i en últim extrem importants canvis en la compo-

sició dels seus components. Aquesta afectació 

tindrà considerables impactes sobre els ecosis-

temes i no només pel que fa a la seva pervivèn-

cia, sinó també als serveis que aquests presten 

a la societat.

Això fa que, un més dels reptes de la planificació 

i la gestió dels espais naturals protegits, i ara més 

que mai des d’una òptica sistèmica, sigui el com 

fer front als canvis que sobrevindran en el marc 

d’aquesta nova realitat. 

Davant els canvis que es derivaran, les àrees pro-

tegides són especialment vulnerables, ¿per què?

En primer lloc, la seva declaració té com a objec-

tiu principal l’assegurar la salvaguarda de la bio-

diversitat, el patrimoni natural que és objecte de 

protecció en el territori protegit, i garantir la seva 

conservació per les futures generacions.

En segon lloc, no es pot obviar que una de les 

característiques que identifiquen les àrees prote-

gides és precisament el fet de tractar-se d’espais 

geogràficament definits.

Davant aquesta realitat ¿quin ha de ser el pa-

per dels espais naturals protegits i quins han 

de ser els principals objectius als quals s’haurà 

d’orientar la gestió?.

Una de les prioritats de la gestió d’aquests es-

pais ha d’anar dirigida a facilitar que aquestes 

àrees esdevinguin refugis, reservoris, autèntiques 

“Arques de Noè” que permetin la supervivència 

d’aquelles espècies i/o hàbitats en risc de des-

Figura 1. Mapa espais protegits de Catalunya.

aparició, dissenyant i implementant actuacions 

dirigides a la seva conservació.

Ara bé, per garantir aquest efecte “refugi”, cal ser 

conscients que ens alguns casos d’extrema gra-

vetat poden desaparèixer alguns dels elements 

naturals que van justificar la creació d’una deter-

minada àrea protegida i/o poden haver canvis en 

les àrees de distribució d’altres. Per aquest mo-

tiu, caldrà ser ràpids i ser capaços d’implementar 

mecanismes prou àgils, tant normatius com de 

gestió integrada del territori, que facilitin que les 

àrees delimitades com a protegides puguin “des-

plaçar-se” seguint el desplaçament que patiran 

els elements naturals que són objecte de conser-

vació, ja siguin espècies i/o hàbitats. En qualse-

vol cas, tindrà més importància l’existència dels 

espais naturals protegits sota una perspectiva de 

xarxa, perdent més que mai el seu sentit com a 

peces individuals i aïllades.

Davant el canvi global, a més, es crea una cla-

ra necessitat d’adaptació. L’immobilisme porta 

inevitablement al fracàs. Ens trobarem que no es 

podrà conservar tot tal i com ho coneixem ara i 

per tant caldrà que la gestió pugui també dirigir-

se a identificar i actuar per facilitar la conservació 

de la natura en aquest escenari de canvi. Caldrà 

planificar i dur a terme una gestió adaptativa, 

sense perdre de vista que, en aquest escenari 

de canvi, caldrà en molts casos dirigir els esfor-

ços de conservació no tant cap a una espècie 

concreta o un ecosistema, sinó cap a cercar el 

conservar els processos ecosistèmics.

Un altre aspecte important és que, en aquest 

escenari de canvi, els espais naturals protegits 

poden ser i de fet ja són observatoris privilegiats 

de detecció del canvi i dels seus efectes.

En aquest sentit, hem de recordar que una de 

les eines indispensables, per dur a terme una 

correcta gestió del patrimoni natural d’un espai 

protegit, és l’avaluació periòdica d’aquest patri-

moni per determinar el seu estat i la seva evolució 

i poder determinar els efectes de la pròpia ges-

tió. És en el marc d’aquests seguiments que ja 

s’ha vist que el canvi s’està produint a través dels 

resultats obtinguts per a elements naturals que 

estan actuant com a bioindicadors.

Ja són moltes les evidències que permeten vi-

sualitzar que el canvi s’està produint. Sense cap 

dubte, aquest fet, en un futur ja no gaire llunyà, 

ha de ser un dels reptes més destacats a abor-

dar en la gestió dels espais naturals protegits per 

tal que puguin continuar essent peces clau de la 

conservació del patrimoni natural.
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les poblacions d'arbres més velles per millorar 

el nivell de la fusta morta als boscos, vital per a 

la diversitat de la fauna i la flora.

A més, cal establir una xarxa europea de te-

rrenys de salut forestal que integri les xarxes 

nacionals ja existents, per estudiar la varietat 

de tipologies forestals i monitorar els efectes 

del canvi climàtic a llarg termini. I, d'altra banda, 

també hauria de servir per comparar els efectes 

de diferents tipus de silvicultura.

-Millora de la capacitat d’emmagatzematge 

de carboni: mitjançant la gestió forestal soste-

nible, s’ha d’optimitzar el segrest de carboni a 

la fusta. D'aquesta manera s'assegurarà la pro-

tecció dels estocs de carboni en sòls forestals 

i se’n reduirà la pèrdua a causa d'alteracions.

-Protecció del sòl: no s’ha de deixar de ban-

da el sòl, com a suport bàsic de tots els eco-

sistemes. Així, cal que en la planificació del pai-

satge s'identifiquin les zones amb majors riscs 

d’erosió, de pèrdua de carboni, d'esllavissades 

i de compactació. També cal seleccionar les 

espècies d'arbres perquè siguin adequades a 

les característiques de cada lloc concret i per-

què, així, puguin protegir els sòls. Finalment, 

cal fer més recerca per comprendre millor les 

conseqüències de les diferents pràctiques sil-

viculturals i la dinàmica i l'emmagatzematge 

de carboni al sòl.

-Difusió i comunicació: el sector forestal dis-

posa d’informació suficient sobre el canvi cli-

màtic per començar a aplicar canvis des d'ara 

mateix, però necessita establir ponts de comu-

nicació que superin la distància que actualment 

hi ha entre tots els agents implicats (científics, 

silvicultors, propietaris forestals, públic en ge-

neral, responsables de polítiques, polítics, líders 

d'opinió i altres agents participants). 

04 Per saber-ne més

• Projecte FUTUREFOREST: enllaç a informació 

del projecte i als documents resultants d’aquest, 

incloent-hi un conjunt de guies de bones pràc-

tiques. http://goo.gl/VBFU6f 

• Projecte DEBOSCAT (CREAF i DAAM), xarxa 

de seguiment de l’estat dels boscos de Cata-

lunya. 

• Projecte CANVIBOSC (Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic i CREAF), treball que analitza la 

vulnerabilitat de les diferents espècies a la se-

quera, als incendis i a les plagues. http://goo.

gl/l6aBqb 

• Pla General de Política Forestal: http://goo.

gl/1uJNJA 

• Plans d’ordenació de recursos forestals 

(PORF): http://goo.gl/2M0EQ3 

• Orientacions de Gestió Forestal Sostenible 

de Catalunya, ORGEST (Centre de la Propietat 

Forestal): http://goo.gl/VCJYKP

05 Autor

Foto 4. Arbres trencats després d’un esdeveniment climàtic 
extrem (ventada). Autor: Josep-Salvador Blanch.
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ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS
DAVANT EL CANVI GLOBAL

01 Introducció

El canvi climàtic és un factor més, integrant de 

tot un procés de canvi global, en què estem 

immersos, i que es suma a altres canvis que es 

tradueixen en un augment de la pressió sobre els 

elements naturals.

Sabem que el canvi climàtic tindrà repercussions 

en la distribució d’espècies i hàbitats i que, per 

una banda, pot provocar la desaparició d’alguns 

elements naturals, però també l’arribada de nous.

El canvi climàtic pot induir pèrdua de biodiversitat 

i en últim extrem importants canvis en la compo-

sició dels seus components. Aquesta afectació 

tindrà considerables impactes sobre els ecosis-

temes i no només pel que fa a la seva pervivèn-

cia, sinó també als serveis que aquests presten 

a la societat.

Això fa que, un més dels reptes de la planificació 

i la gestió dels espais naturals protegits, i ara més 

que mai des d’una òptica sistèmica, sigui el com 

fer front als canvis que sobrevindran en el marc 

d’aquesta nova realitat. 

Davant els canvis que es derivaran, les àrees pro-

tegides són especialment vulnerables, ¿per què?

En primer lloc, la seva declaració té com a objec-

tiu principal l’assegurar la salvaguarda de la bio-

diversitat, el patrimoni natural que és objecte de 

protecció en el territori protegit, i garantir la seva 

conservació per les futures generacions.

En segon lloc, no es pot obviar que una de les 

característiques que identifiquen les àrees prote-

gides és precisament el fet de tractar-se d’espais 

geogràficament definits.

Davant aquesta realitat ¿quin ha de ser el pa-

per dels espais naturals protegits i quins han 

de ser els principals objectius als quals s’haurà 

d’orientar la gestió?.

Una de les prioritats de la gestió d’aquests es-

pais ha d’anar dirigida a facilitar que aquestes 

àrees esdevinguin refugis, reservoris, autèntiques 

“Arques de Noè” que permetin la supervivència 

d’aquelles espècies i/o hàbitats en risc de des-

Figura 1. Mapa espais protegits de Catalunya.

aparició, dissenyant i implementant actuacions 

dirigides a la seva conservació.

Ara bé, per garantir aquest efecte “refugi”, cal ser 

conscients que ens alguns casos d’extrema gra-

vetat poden desaparèixer alguns dels elements 

naturals que van justificar la creació d’una deter-

minada àrea protegida i/o poden haver canvis en 

les àrees de distribució d’altres. Per aquest mo-

tiu, caldrà ser ràpids i ser capaços d’implementar 

mecanismes prou àgils, tant normatius com de 

gestió integrada del territori, que facilitin que les 

àrees delimitades com a protegides puguin “des-

plaçar-se” seguint el desplaçament que patiran 

els elements naturals que són objecte de conser-

vació, ja siguin espècies i/o hàbitats. En qualse-

vol cas, tindrà més importància l’existència dels 

espais naturals protegits sota una perspectiva de 

xarxa, perdent més que mai el seu sentit com a 

peces individuals i aïllades.

Davant el canvi global, a més, es crea una cla-

ra necessitat d’adaptació. L’immobilisme porta 

inevitablement al fracàs. Ens trobarem que no es 

podrà conservar tot tal i com ho coneixem ara i 

per tant caldrà que la gestió pugui també dirigir-

se a identificar i actuar per facilitar la conservació 

de la natura en aquest escenari de canvi. Caldrà 

planificar i dur a terme una gestió adaptativa, 

sense perdre de vista que, en aquest escenari 

de canvi, caldrà en molts casos dirigir els esfor-

ços de conservació no tant cap a una espècie 

concreta o un ecosistema, sinó cap a cercar el 

conservar els processos ecosistèmics.

Un altre aspecte important és que, en aquest 

escenari de canvi, els espais naturals protegits 

poden ser i de fet ja són observatoris privilegiats 

de detecció del canvi i dels seus efectes.

En aquest sentit, hem de recordar que una de 

les eines indispensables, per dur a terme una 

correcta gestió del patrimoni natural d’un espai 

protegit, és l’avaluació periòdica d’aquest patri-

moni per determinar el seu estat i la seva evolució 

i poder determinar els efectes de la pròpia ges-

tió. És en el marc d’aquests seguiments que ja 

s’ha vist que el canvi s’està produint a través dels 

resultats obtinguts per a elements naturals que 

estan actuant com a bioindicadors.

Ja són moltes les evidències que permeten vi-

sualitzar que el canvi s’està produint. Sense cap 

dubte, aquest fet, en un futur ja no gaire llunyà, 

ha de ser un dels reptes més destacats a abor-

dar en la gestió dels espais naturals protegits per 

tal que puguin continuar essent peces clau de la 

conservació del patrimoni natural.
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En la quasi totalitat dels parcs naturals s’estan realitzant seguiments d’espècies i/o comunitats especialment sensibles als canvis 
ambientals, estudis que, realitzats per la comunitat científica i entitats o associacions col·laboradores, estan donant importants 
resultats sobre els efectes detectats en poblacions especialment sensibles al canvi climàtic i que actuen com a bioindicadors.

Entre els seguiments que es duen a terme cal destacar els d’avifauna desenvolupats per l’Institut Català d’Ornitologia o la xarxa 
de seguiment de papallones diürnes (CBMS) que coordina el Museu de Granollers-Ciències Naturals, ambdós projectes realitzats 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

• Aquests seguiments ja estan evidenciant canvis en el comportament d’algunes espècies d’ocells migratoris que 
abans arribaven a la primavera i marxaven cap al sud a la tardor i en els darrers anys s’estan quedant aquí a 
passar l’hivern.

 Les dades de l’Atles dels ocells nidificants a Catalunya 1999-2002 detecten canvis en la distribució dels ocells, com 
per exemple el cas del tallarol de garriga que s’ha desplaçat cap al nord una mitjana de 14 km en la seva àrea de 
distribució a Catalunya.

 Un dels canvis detectats entre les poblacions de papallones és l’avançament del seu període de vol, aspecte que 
pot afectar la cadena tròfica al perdre’s la sincronia tant respecte a la fenologia de les espècies de flora que els 
serveixen d’aliment com en relació a la presència dels seus depredadors.

Als darrers anys s’ha observat, als 
boscos de l’Albera, un augment 
considerable de la població d’heures 
que s’enfilen pels roures i aurons i que 
acaben amb la mort dels arbres. Aquest 
fenomen també ha estat observat amb 
inquietud en altres indrets del planeta. 
Els estudis apunten que la causa 
més probable d’aquesta situació és 
l’increment de la temperatura mitjana 
i l’augment de la concentració de CO2, 

ja que aquestes dues circumstàncies 
afavoreixen les heures.

• Des del PNIN s’han coordinat 
actuacions per tal de tallar les 
heures que estan ofegant roures i 
aurons, i s’efectuarà un seguiment 
de l’eficàcia de la mesura.

L’any 2011, com a fruit d’una acord 
de col·laboració entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, l’Obra 
Social “La Caixa” i l’Institut Català de 
Ciències del Clima, es va instal·lar al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre una de 
les estacions de mesura dels canvis 
derivats del canvi climàtic, ClimaDat, 
que es troben distribuïdes en diferents 
punts de l’Estat.

• El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
és un sensor privilegiat dels canvis 
produïts en els ecosistemes deltaics.

Roure afectat per l’heura. Autor: Jaume Justafré.

Estació per mesurar aspectes relacionats amb el 
canvi climàtic al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
Autor: Francesc Vidal Esquerre.

02 Efectes i actuacions als espais 
naturals
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Al Parc Natural dels Ports, hi conviuen 
espècies típicament mediterrànies 
amb d’altres de caire eurosiberià i 
fins i tot boreoalpí. Aquestes últimes, 
presents al Parc Natural de forma 
relicta, i que freqüentment estan al 
límit de la seva distribució, seran les 
primeres en acusar canvis, quant a la 
seva distribució i abundància, en un 
escenari de canvi climàtic.

• El seguiment a l larg termini 
d’alguna d’aquestes espècies, que 
realitza de forma periòdica el Parc 
Natural, permetrà avaluar la resposta 
d’aquestes als canvis.

Seguiment flora PN Ports. Autor: Joan Mestre Querol.

El bosc de Poblet és un espai natural 
en el que s’han realitzat multitud 
de projectes d’investigació: des de 
l’ecofisiologia del bosc mediterrani, 
passant per la hidrologia, la biodiversitat 
en molts àmbits (fongs, coleòpters, 
papallones,...) fins a experiències 
dirigides a analitzar les repercussions 
del canvi climàtic. Entre les iniciatives 
dels darrers anys, cal destacar la 
participació en el projecte europeu 
MOTIVE centrat en la modelització 
de l’evolució de les masses forestals 

segons diferents escenaris climàtics i 
els aspectes claus per orientar la seva 
gestió adaptativa i la implementació 
de 15 parcel·les de seguiment, en 
col·laboració amb el CTFC, el CREAF i 
el CPF, en les que s’han aplicat criteris 
adaptatius als tractaments silvícoles per 
disminuir la densitat de l’alzinar.

• El Paratge Natural de Poblet és un 
dels espais amb més experiència 
acumulada, tant en l’àmbit de la 
recerca com en l’aplicació a la gestió 
forestal adaptativa al canvi climàtic, 
així com un punt de trobada entre 
tots els actors per posar en comú 
les diferents dinàmiques.

Treballs de reducció de la densitat en un parcel·les 
de seguiment d’alzinar. Autor: Xavier Buqueras 
Carbonell.

L’augment constant de la temperatura 
de l ’a igua està produint  canv is 
importants en els recursos marins que 
se sumen a altres impactes.

L’any 2010 la Universitat de Girona 
va coordinar un projecte finançat per 
la Fundació Abertis que va estudiar 
l’impacte del canvi climàtic en les 
comunitats piscícoles del Parc Natural 
de Cap de Creus. 

 
• L’estudi va demostrar per primer 
cop l’augment de les poblacions de 
diferents peixos d’aigües càlides 
com el trencahams o la barracuda, 
a lguns  de ls  qua ls  ja  s ’estan 
reproduint allà on s’han establert, i 
la disminució o gairebé desaparició 
d’espècies d’aigua freda com la 
llengua de bacallà o l’amploia.

Peix ballesta (Balistes capriscus).
Autor: Fons del PN.

Trencahams (Pomatomus saltatrix).
Autor: Fons del PN.
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En la quasi totalitat dels parcs naturals s’estan realitzant seguiments d’espècies i/o comunitats especialment sensibles als canvis 
ambientals, estudis que, realitzats per la comunitat científica i entitats o associacions col·laboradores, estan donant importants 
resultats sobre els efectes detectats en poblacions especialment sensibles al canvi climàtic i que actuen com a bioindicadors.

Entre els seguiments que es duen a terme cal destacar els d’avifauna desenvolupats per l’Institut Català d’Ornitologia o la xarxa 
de seguiment de papallones diürnes (CBMS) que coordina el Museu de Granollers-Ciències Naturals, ambdós projectes realitzats 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

• Aquests seguiments ja estan evidenciant canvis en el comportament d’algunes espècies d’ocells migratoris que 
abans arribaven a la primavera i marxaven cap al sud a la tardor i en els darrers anys s’estan quedant aquí a 
passar l’hivern.

 Les dades de l’Atles dels ocells nidificants a Catalunya 1999-2002 detecten canvis en la distribució dels ocells, com 
per exemple el cas del tallarol de garriga que s’ha desplaçat cap al nord una mitjana de 14 km en la seva àrea de 
distribució a Catalunya.

 Un dels canvis detectats entre les poblacions de papallones és l’avançament del seu període de vol, aspecte que 
pot afectar la cadena tròfica al perdre’s la sincronia tant respecte a la fenologia de les espècies de flora que els 
serveixen d’aliment com en relació a la presència dels seus depredadors.

Als darrers anys s’ha observat, als 
boscos de l’Albera, un augment 
considerable de la població d’heures 
que s’enfilen pels roures i aurons i que 
acaben amb la mort dels arbres. Aquest 
fenomen també ha estat observat amb 
inquietud en altres indrets del planeta. 
Els estudis apunten que la causa 
més probable d’aquesta situació és 
l’increment de la temperatura mitjana 
i l’augment de la concentració de CO2, 

ja que aquestes dues circumstàncies 
afavoreixen les heures.

• Des del PNIN s’han coordinat 
actuacions per tal de tallar les 
heures que estan ofegant roures i 
aurons, i s’efectuarà un seguiment 
de l’eficàcia de la mesura.

L’any 2011, com a fruit d’una acord 
de col·laboració entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, l’Obra 
Social “La Caixa” i l’Institut Català de 
Ciències del Clima, es va instal·lar al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre una de 
les estacions de mesura dels canvis 
derivats del canvi climàtic, ClimaDat, 
que es troben distribuïdes en diferents 
punts de l’Estat.

• El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
és un sensor privilegiat dels canvis 
produïts en els ecosistemes deltaics.

Roure afectat per l’heura. Autor: Jaume Justafré.

Estació per mesurar aspectes relacionats amb el 
canvi climàtic al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
Autor: Francesc Vidal Esquerre.

02 Efectes i actuacions als espais 
naturals
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Al Parc Natural dels Ports, hi conviuen 
espècies típicament mediterrànies 
amb d’altres de caire eurosiberià i 
fins i tot boreoalpí. Aquestes últimes, 
presents al Parc Natural de forma 
relicta, i que freqüentment estan al 
límit de la seva distribució, seran les 
primeres en acusar canvis, quant a la 
seva distribució i abundància, en un 
escenari de canvi climàtic.

• El seguiment a l larg termini 
d’alguna d’aquestes espècies, que 
realitza de forma periòdica el Parc 
Natural, permetrà avaluar la resposta 
d’aquestes als canvis.

Seguiment flora PN Ports. Autor: Joan Mestre Querol.

El bosc de Poblet és un espai natural 
en el que s’han realitzat multitud 
de projectes d’investigació: des de 
l’ecofisiologia del bosc mediterrani, 
passant per la hidrologia, la biodiversitat 
en molts àmbits (fongs, coleòpters, 
papallones,...) fins a experiències 
dirigides a analitzar les repercussions 
del canvi climàtic. Entre les iniciatives 
dels darrers anys, cal destacar la 
participació en el projecte europeu 
MOTIVE centrat en la modelització 
de l’evolució de les masses forestals 

segons diferents escenaris climàtics i 
els aspectes claus per orientar la seva 
gestió adaptativa i la implementació 
de 15 parcel·les de seguiment, en 
col·laboració amb el CTFC, el CREAF i 
el CPF, en les que s’han aplicat criteris 
adaptatius als tractaments silvícoles per 
disminuir la densitat de l’alzinar.

• El Paratge Natural de Poblet és un 
dels espais amb més experiència 
acumulada, tant en l’àmbit de la 
recerca com en l’aplicació a la gestió 
forestal adaptativa al canvi climàtic, 
així com un punt de trobada entre 
tots els actors per posar en comú 
les diferents dinàmiques.

Treballs de reducció de la densitat en un parcel·les 
de seguiment d’alzinar. Autor: Xavier Buqueras 
Carbonell.

L’augment constant de la temperatura 
de l ’a igua està produint  canv is 
importants en els recursos marins que 
se sumen a altres impactes.

L’any 2010 la Universitat de Girona 
va coordinar un projecte finançat per 
la Fundació Abertis que va estudiar 
l’impacte del canvi climàtic en les 
comunitats piscícoles del Parc Natural 
de Cap de Creus. 

 
• L’estudi va demostrar per primer 
cop l’augment de les poblacions de 
diferents peixos d’aigües càlides 
com el trencahams o la barracuda, 
a lguns  de ls  qua ls  ja  s ’estan 
reproduint allà on s’han establert, i 
la disminució o gairebé desaparició 
d’espècies d’aigua freda com la 
llengua de bacallà o l’amploia.

Peix ballesta (Balistes capriscus).
Autor: Fons del PN.

Trencahams (Pomatomus saltatrix).
Autor: Fons del PN.
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A l’estudiar el canvi climàtic, quan 
més llargues són les sèries temporals 
de dades, més valor tenen per a la 
seva interpretació. Al Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
es disposa, des de l’any 1974, del 
seguiment setmanal de l’escalfament 
de l’aigua de mar. Aquesta sèrie de 
temperatura de mar, recollida pel Sr. 
Josep Pascual, és la més llarga de 
què es disposa a la Mediterrània. Des 
del 2008 es realitzen mesures de pH 
i alcalinitat dins la reserva marina de 
les Illes Medes mitjançant un sensor 
automàtic, i setmanalment a mar 
obert, per tal de seguir la progressiva 
acidificació del mar que és deguda a 
l'absorció de l'excés de CO2 que els 
humans emetem a l'atmosfera.

• El l larg seguiment temporal 
de les comunitats està donant 
resultats dels efectes del canvi 
cl imàtic sobre aquestes. S’ha 
demostrat que els episodis de 
grans mortalitats de gorgònies 
i altres invertebrats bentònics 
són degudes a l’estratificació i el 
sobreescalfament de la columna 
d’aigua, i s’han comprovat els canvis 
en les poblacions de peixos amb 
l’aparició d’espècies termòfiles.

L'alta muntanya, molt ben representada 
al Parc Natural de l'Alt Pirineu, està 
considerada com un dels medis 
més sensibles a eventuals augments 
de les temperatures i variacions en 
l’acumulació de neu associades al canvi 
climàtic. El Programa de Seguiment de 
la Biodiversitat del Parc Natural inclou 
diversos elements de la biodiversitat 
exclusius de l’alta muntanya, que podrien 
ser els més afectats per un canvi en el 
règim d’innivació, ja que es podria reduir 
dràsticament el seu hàbitat favorable, 
incrementant-ne així el risc d'extinció.

• Hàbitats com les congesteres 
sobre substrat calcari, espècies de 
plantes com la flor de neu, i espècies 
de fauna com la perdiu blanca o el 
pardal d'ala blanca (que té un dels 
dos únics nuclis reproductors de 
Catalunya al Parc) són objecte 
de seguiment periòdic al Parc 
Natural, per tal d'avaluar l'estat de 
conservació de les seves poblacions 
i preveure la resposta del medi al 
canvi climàtic. 

Gorgònies. Arxiu parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter.

Perdiu blanca. Autor: Juan Fernández Gil.

Flor de neu. 
Autor: Juan Fernandez Gil.
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03 Per saber-ne més:

• www.ornitologia.org

• http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monito-

ratge/atles/atles_nidificants/index.html

• www.catalanbms.org

• http://www.redeuroparc.org/img/Conservaci-

on/criterios_adaptacion_cambio_global-v3.2.pdf

• http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/

Home/Campanyes%20i%20comunicacio/Pu-

blicacions/Els%20papers%20de%20l'OCCC/

Biodiversitat%20i%20CC%20a%20Catalunya-

CAT.pdf

• ht tp : / /www.magrama.gob.es /es /ce -

neam/grupos-de-trabajo-y-seminar ios/

seminarioPNACC/22-JA-Atauri_tcm7-286153.pdf

• STEFANESCU, C. et al. “Effects of climatic 

change on the phenology of butterflies in the 

northwest Mediterranean Basin”. Global Chan-

ge Biology (2003) 9, p. 1.494-1.506.

04 Autors

Pel que fa a la conservació de la 
biodiversitat i la lluita contra el canvi 
climàtic, l’any 2011 el Parc Natural de 
Montsant, en el marc d’un conveni entre 
la Diputació de Tarragona i l’Obra social 
“la Caixa”, va desenvolupar un projecte 
de maneig d’hàbitats mediterranis per la 
mitigació dels efectes del canvi climàtic 
i la recuperació de boscos madurs a 
l’àmbit del Parc Natural.

En aquest àmbit de treball el Parc 
Natural també preveu finalitzar un 
estudi, dut a terme conjuntament 
amb el CREAF, referent als nivells de 
concentració d’ozó troposfèric en 
diferents gradients altitudinals. 

• L’ozó actua com a gas hivernacle 
i és un dels gasos que provoquen 
l’escalfament global de la terra i, 
en concentracions elevades, pot 
provocar danys a la salut humana, 
a les espècies animals i  a  la 
vegetació, ja que interfereix en la 
fotosíntesi i pot reduir el creixement 
i la producció vegetal, causant 
una reducció significativa en els 
rendiments agrícoles.

Recuperació de prats PN Montsant. Autor: David 
Iturria.

Maria Pery Ventosa
Servei d'Espais Naturals Protegits. DAAM
maria.pery@gencat.cat

Victòria Riera Aragó
Parc Natural de Cap de Creus. DAAM
victoria.riera@gencat.cat

Joan Mestre Querol
Parc Natural dels Ports. DAAM
jmestreq@gencat.cat

Bartomeu Borràs Simonet
Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. DAAM
bborras@gencat.cat
 Francesc Vidal Esquerré

Parc Natural drl Delta de l'Ebre. DAAM
fvidale@gencat.cat

Xavier Buqueras Carbonell
Paratge Natural d'Interès Nacional. DAAM
xbuqueras@gencat.cat

Maria Pilar Carabús Saballs
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
DAAM
mcarabus@gencat.cat

Juan Fernández Gil
Parc Natural de l'Alt Pirineu.DAAM
pnaltpirineu@gencat.cat

Neus Miró Miró
Parc Natural de la Serra de Montsant. DAAM
neus.miro@gencat.cat
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A l’estudiar el canvi climàtic, quan 
més llargues són les sèries temporals 
de dades, més valor tenen per a la 
seva interpretació. Al Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
es disposa, des de l’any 1974, del 
seguiment setmanal de l’escalfament 
de l’aigua de mar. Aquesta sèrie de 
temperatura de mar, recollida pel Sr. 
Josep Pascual, és la més llarga de 
què es disposa a la Mediterrània. Des 
del 2008 es realitzen mesures de pH 
i alcalinitat dins la reserva marina de 
les Illes Medes mitjançant un sensor 
automàtic, i setmanalment a mar 
obert, per tal de seguir la progressiva 
acidificació del mar que és deguda a 
l'absorció de l'excés de CO2 que els 
humans emetem a l'atmosfera.

• El l larg seguiment temporal 
de les comunitats està donant 
resultats dels efectes del canvi 
cl imàtic sobre aquestes. S’ha 
demostrat que els episodis de 
grans mortalitats de gorgònies 
i altres invertebrats bentònics 
són degudes a l’estratificació i el 
sobreescalfament de la columna 
d’aigua, i s’han comprovat els canvis 
en les poblacions de peixos amb 
l’aparició d’espècies termòfiles.

L'alta muntanya, molt ben representada 
al Parc Natural de l'Alt Pirineu, està 
considerada com un dels medis 
més sensibles a eventuals augments 
de les temperatures i variacions en 
l’acumulació de neu associades al canvi 
climàtic. El Programa de Seguiment de 
la Biodiversitat del Parc Natural inclou 
diversos elements de la biodiversitat 
exclusius de l’alta muntanya, que podrien 
ser els més afectats per un canvi en el 
règim d’innivació, ja que es podria reduir 
dràsticament el seu hàbitat favorable, 
incrementant-ne així el risc d'extinció.

• Hàbitats com les congesteres 
sobre substrat calcari, espècies de 
plantes com la flor de neu, i espècies 
de fauna com la perdiu blanca o el 
pardal d'ala blanca (que té un dels 
dos únics nuclis reproductors de 
Catalunya al Parc) són objecte 
de seguiment periòdic al Parc 
Natural, per tal d'avaluar l'estat de 
conservació de les seves poblacions 
i preveure la resposta del medi al 
canvi climàtic. 

Gorgònies. Arxiu parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter.

Perdiu blanca. Autor: Juan Fernández Gil.

Flor de neu. 
Autor: Juan Fernandez Gil.
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03 Per saber-ne més:

• www.ornitologia.org

• http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monito-

ratge/atles/atles_nidificants/index.html

• www.catalanbms.org

• http://www.redeuroparc.org/img/Conservaci-

on/criterios_adaptacion_cambio_global-v3.2.pdf

• http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/

Home/Campanyes%20i%20comunicacio/Pu-

blicacions/Els%20papers%20de%20l'OCCC/

Biodiversitat%20i%20CC%20a%20Catalunya-

CAT.pdf

• ht tp : / /www.magrama.gob.es /es /ce -

neam/grupos-de-trabajo-y-seminar ios/

seminarioPNACC/22-JA-Atauri_tcm7-286153.pdf

• STEFANESCU, C. et al. “Effects of climatic 

change on the phenology of butterflies in the 

northwest Mediterranean Basin”. Global Chan-

ge Biology (2003) 9, p. 1.494-1.506.

04 Autors

Pel que fa a la conservació de la 
biodiversitat i la lluita contra el canvi 
climàtic, l’any 2011 el Parc Natural de 
Montsant, en el marc d’un conveni entre 
la Diputació de Tarragona i l’Obra social 
“la Caixa”, va desenvolupar un projecte 
de maneig d’hàbitats mediterranis per la 
mitigació dels efectes del canvi climàtic 
i la recuperació de boscos madurs a 
l’àmbit del Parc Natural.

En aquest àmbit de treball el Parc 
Natural també preveu finalitzar un 
estudi, dut a terme conjuntament 
amb el CREAF, referent als nivells de 
concentració d’ozó troposfèric en 
diferents gradients altitudinals. 

• L’ozó actua com a gas hivernacle 
i és un dels gasos que provoquen 
l’escalfament global de la terra i, 
en concentracions elevades, pot 
provocar danys a la salut humana, 
a les espècies animals i  a  la 
vegetació, ja que interfereix en la 
fotosíntesi i pot reduir el creixement 
i la producció vegetal, causant 
una reducció significativa en els 
rendiments agrícoles.

Recuperació de prats PN Montsant. Autor: David 
Iturria.

Maria Pery Ventosa
Servei d'Espais Naturals Protegits. DAAM
maria.pery@gencat.cat

Victòria Riera Aragó
Parc Natural de Cap de Creus. DAAM
victoria.riera@gencat.cat

Joan Mestre Querol
Parc Natural dels Ports. DAAM
jmestreq@gencat.cat

Bartomeu Borràs Simonet
Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. DAAM
bborras@gencat.cat
 Francesc Vidal Esquerré

Parc Natural drl Delta de l'Ebre. DAAM
fvidale@gencat.cat

Xavier Buqueras Carbonell
Paratge Natural d'Interès Nacional. DAAM
xbuqueras@gencat.cat

Maria Pilar Carabús Saballs
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
DAAM
mcarabus@gencat.cat

Juan Fernández Gil
Parc Natural de l'Alt Pirineu.DAAM
pnaltpirineu@gencat.cat

Neus Miró Miró
Parc Natural de la Serra de Montsant. DAAM
neus.miro@gencat.cat
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L’ENTREVISTA

www.ruralcat.net

“LA SUMA DE MOLTES PETITES ACCIONS PER FER FRONT AL CANVI 
CLIMÀTIC DONA ESPERANCES PER UN FUTUR MILLOR”

Salvador Samitier i Martí és Llicenciat 

en Ciències Químiques i Mestratge en 

Alta Funció Directiva, va treballar en 

el sector privat en tasques de R+D, 

Control de Qualitat i producció fins que 

el 1992 es va incorporar al Departament 

de Medi Ambient. Des del setembre de 

2009 ocupa el càrrec de director de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

Salvador Samitier Martí 
Cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net

Els efectes del canvi climàtic fa temps que són 

evidents i, tot i que s’han complert alguns dels 

objectius del darrer Pla marc de mitigació del 

canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, encara 

queda molta feina per fer. Així ens ho explica en 

aquesta entrevista Salvador Samitier, director de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Quines evidències tenim de viure un canvi 

climàtic provocat per la humanitat a escala 

global i a Catalunya?

La principal evidència és l’augment de la tem-

peratura mitjana, un fenomen que s’observa a 

tots els territoris del planeta, Catalunya inclosa, 

i que s’accentua molt a partir dels anys cin-

quanta, al voltant de 0,2 graus per dècada. La 

temperatura actual és, respecte a la de fa mig 

segle, entre 0,8 i un grau superior. Un grau més 

de temperatura sembla un canvi petit però, a 

escala mundial, condiciona el règim de pluges, 

els vents i la temperatura dels oceans.

Una de les conseqüències més visible de l’es-

calfament és el desglaç dels casquets polars i 

les glaceres que està fent pujar el nivell del mar. 

Una altra conseqüència és el canvi dels ritmes 

biològics i la localització de les espècies, tant 

aquàtiques com terrestres.

Tots aquests canvis només es poden explicar 

per l’acumulació gasos amb efecte d’hivernacle 

a l’atmosfera, directament relacionada i provo-

cada per les societats humanes que basen el 

seu creixement econòmic en el consum de com-

bustibles fòssils, com el carbó, el petroli o el gas.

Es podria aturar el canvi climàtic, i regene-

rar els ecosistemes més afectats? O només 

podem mitigar els efectes i adaptar-nos-hi?

Encara que es donés l’improbable hipòtesi de po-

der aturar les emissions dels gasos que provoquen 

l’efecte hivernacle, els que ja hi són a l’atmosfe-

ra continuaran presents durant molt de temps, 

mantenint la inèrcia dels canvis endegats al clima.

Tant és així que els científics del Panell intergo-

vernamental del canvi climàtic de les Nacions 

Unides no es plantegen una reducció en aquest 

sentit sinó un seguit de mesures per tal d’evitar 

un sobreescalfament superior a dos graus en la 

temperatura mitjana global. De fet, anuncien que 

s’arribarà i alerten de no anar més enllà perquè 

les conseqüències poden ser massa greus. En 

definitiva, hem posat en marxa una “màquina” 

que no podem aturar però esperem poder mini-

mitzar l’impacte de les conseqüències.

Llavors, quin escenari futur ens espera a 

Catalunya? Què podem fer?

Val a dir que tant els estudis com les previsions 

que es fan són a llarg termini, d’uns trenta anys, 

perquè fenòmens locals més ràpids podrien 

emmascarar altres de més llarga durada. Per 

tant, actualment, l’escenari futur es situa cap 

a l’any 2050.

Catalunya, en general, patirà el mateix escalfa-

ment que la resta del planeta però els efectes 

no seran els mateixos arreu del país. Els Pirineus 

i la costa són els territoris més sensibles, per 

exemple: en les futures dècades poden quedar 

compromeses les pastures del bestiar o la via-

bilitat de la pràctica de certs esports de neu per 

sota dels 1.800 metres, en especial en pistes 

d’orientació sud; a la costa, l’increment del nivell 

del mar pot afectar a certes infraestructures, de 

fet alguns ports ja comencen a preparar-se per 

aquesta situació; el Delta de l’Ebre també patirà 

les conseqüències pròpies del canvi climàtic i 

d’altres que se’n deriven.

 

“L’estudi de noves varietats i innovacions en 

el reg són altres exemples d’allò que es pot 

fer per minimitzar els efectes negatius del 

canvi climàtic des del sector agrari”

Pel que fa a la pluviometria, en el Mediterrani 

serà diferent que en la resta d’Europa. Les 

dades actuals no mostren clarament una 

disminució de les precipitacions anuals però 

si una tendència a la seva concentració i a 

que hi hagin més anys dolents amb sequeres 

i  a iguats més forts. Si  s’ incrementa la 

temperatura i la transpiració i la pluviometria 

és diferent, l’escenari futur és de més aridesa. 

Ja es comença a veure com es desplacen 

la fauna i la flora cap al nord i en alçada i 

com apareixen espècies millor adaptades a 

escenaris d‘estrès hídric i aridesa.

L’any 2050 no és tan lluny com sembla, especi-

alment si es plantegen fer certes infraestructures 

o polítiques, per exemple per reduir les emissi-

ons o fer un consum més eficient de l’aigua. 

L’estudi de noves varietats i innovacions en el 

reg són altres exemples d’allò que es pot fer per 

minimitzar els efectes negatius del canvi climàtic 

des del sector agrari.

Quines fites s’han aconseguit fins ara amb 

el moviment de lluita contra el canvi cli-

màtic? 

Per una banda ja podem dir que globalment la 

comunitat científica reconeix l’efecte dels gasos 

amb efecte d’hivernacle i que aquests han estat 

emesos a l’atmosfera per activitats humanes. 

Fins fa poc no tothom ho acceptava però ara 

hi ha un consens del 99%.

x

Dossier Tecnic 66_ok.indd   28 20/12/13   14:05

www.ruralcat.net
www.gencat.cat/agricultura

www.ruralcat.net

 

DOSSIER
EL CASTANYER A CATALUNYA 
I EL SEU APROFITAMENT PER A FRUIT

67

Gener 2014

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

P03 El castanyer a Catalunya P10 Selecció de castanyers per produir fruit al Montseny P18 El castanyer 
a les muntanyes de Prades: generalitats, control biològic del xancre i treballs de recerca a l'IRTA
P28 L'Entrevista

Dossier Tecnic_67_V3.indd   1 18/02/14   12:04



423422 IS
S

N
: 1

69
9-

54
65

D
.L

.: 
B

-1
67

86
-0

5

L’ENTREVISTA

www.ruralcat.net

“LA SUMA DE MOLTES PETITES ACCIONS PER FER FRONT AL CANVI 
CLIMÀTIC DONA ESPERANCES PER UN FUTUR MILLOR”

Salvador Samitier i Martí és Llicenciat 

en Ciències Químiques i Mestratge en 

Alta Funció Directiva, va treballar en 

el sector privat en tasques de R+D, 

Control de Qualitat i producció fins que 

el 1992 es va incorporar al Departament 

de Medi Ambient. Des del setembre de 

2009 ocupa el càrrec de director de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

Salvador Samitier Martí 
Cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Extracte de l'entrevista publicada a www.ruralcat.net

Els efectes del canvi climàtic fa temps que són 

evidents i, tot i que s’han complert alguns dels 

objectius del darrer Pla marc de mitigació del 

canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, encara 

queda molta feina per fer. Així ens ho explica en 

aquesta entrevista Salvador Samitier, director de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Quines evidències tenim de viure un canvi 

climàtic provocat per la humanitat a escala 

global i a Catalunya?

La principal evidència és l’augment de la tem-

peratura mitjana, un fenomen que s’observa a 

tots els territoris del planeta, Catalunya inclosa, 

i que s’accentua molt a partir dels anys cin-

quanta, al voltant de 0,2 graus per dècada. La 

temperatura actual és, respecte a la de fa mig 

segle, entre 0,8 i un grau superior. Un grau més 

de temperatura sembla un canvi petit però, a 

escala mundial, condiciona el règim de pluges, 

els vents i la temperatura dels oceans.

Una de les conseqüències més visible de l’es-

calfament és el desglaç dels casquets polars i 

les glaceres que està fent pujar el nivell del mar. 

Una altra conseqüència és el canvi dels ritmes 

biològics i la localització de les espècies, tant 

aquàtiques com terrestres.

Tots aquests canvis només es poden explicar 

per l’acumulació gasos amb efecte d’hivernacle 

a l’atmosfera, directament relacionada i provo-

cada per les societats humanes que basen el 

seu creixement econòmic en el consum de com-

bustibles fòssils, com el carbó, el petroli o el gas.

Es podria aturar el canvi climàtic, i regene-

rar els ecosistemes més afectats? O només 

podem mitigar els efectes i adaptar-nos-hi?

Encara que es donés l’improbable hipòtesi de po-

der aturar les emissions dels gasos que provoquen 

l’efecte hivernacle, els que ja hi són a l’atmosfe-

ra continuaran presents durant molt de temps, 

mantenint la inèrcia dels canvis endegats al clima.

Tant és així que els científics del Panell intergo-

vernamental del canvi climàtic de les Nacions 

Unides no es plantegen una reducció en aquest 

sentit sinó un seguit de mesures per tal d’evitar 

un sobreescalfament superior a dos graus en la 

temperatura mitjana global. De fet, anuncien que 

s’arribarà i alerten de no anar més enllà perquè 

les conseqüències poden ser massa greus. En 

definitiva, hem posat en marxa una “màquina” 

que no podem aturar però esperem poder mini-

mitzar l’impacte de les conseqüències.

Llavors, quin escenari futur ens espera a 

Catalunya? Què podem fer?

Val a dir que tant els estudis com les previsions 

que es fan són a llarg termini, d’uns trenta anys, 

perquè fenòmens locals més ràpids podrien 

emmascarar altres de més llarga durada. Per 

tant, actualment, l’escenari futur es situa cap 

a l’any 2050.

Catalunya, en general, patirà el mateix escalfa-

ment que la resta del planeta però els efectes 

no seran els mateixos arreu del país. Els Pirineus 

i la costa són els territoris més sensibles, per 

exemple: en les futures dècades poden quedar 

compromeses les pastures del bestiar o la via-

bilitat de la pràctica de certs esports de neu per 

sota dels 1.800 metres, en especial en pistes 

d’orientació sud; a la costa, l’increment del nivell 

del mar pot afectar a certes infraestructures, de 

fet alguns ports ja comencen a preparar-se per 

aquesta situació; el Delta de l’Ebre també patirà 

les conseqüències pròpies del canvi climàtic i 

d’altres que se’n deriven.

 

“L’estudi de noves varietats i innovacions en 

el reg són altres exemples d’allò que es pot 

fer per minimitzar els efectes negatius del 

canvi climàtic des del sector agrari”

Pel que fa a la pluviometria, en el Mediterrani 

serà diferent que en la resta d’Europa. Les 

dades actuals no mostren clarament una 

disminució de les precipitacions anuals però 

si una tendència a la seva concentració i a 

que hi hagin més anys dolents amb sequeres 

i  a iguats més forts. Si  s’ incrementa la 

temperatura i la transpiració i la pluviometria 

és diferent, l’escenari futur és de més aridesa. 

Ja es comença a veure com es desplacen 

la fauna i la flora cap al nord i en alçada i 

com apareixen espècies millor adaptades a 

escenaris d‘estrès hídric i aridesa.

L’any 2050 no és tan lluny com sembla, especi-

alment si es plantegen fer certes infraestructures 

o polítiques, per exemple per reduir les emissi-

ons o fer un consum més eficient de l’aigua. 

L’estudi de noves varietats i innovacions en el 

reg són altres exemples d’allò que es pot fer per 

minimitzar els efectes negatius del canvi climàtic 

des del sector agrari.

Quines fites s’han aconseguit fins ara amb 

el moviment de lluita contra el canvi cli-

màtic? 

Per una banda ja podem dir que globalment la 

comunitat científica reconeix l’efecte dels gasos 

amb efecte d’hivernacle i que aquests han estat 

emesos a l’atmosfera per activitats humanes. 

Fins fa poc no tothom ho acceptava però ara 

hi ha un consens del 99%.
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El castanyer és una espècie que exemplifica molt bé 

els diferents valors que  proporcionen els sistemes 

forestals: ambientals, socioculturals i econòmics. Tot i 

que a Catalunya no és una espècie abundant, ha dei-

xat la seva empremta en la toponímia de molts indrets 

i hi ha molts costums i productes tradicionals que s’hi 

relacionen. Ambientalment, els castanyers suposen 

un increment de la diversitat a escala de paisatge i 

són uns ecosistemes molt apreciats socialment i amb 

un rerefons cultural molt arrelat.

L’aprofitament principal del castanyer (fusta o fruit) en 

determina la gestió agrícola o forestal i condiciona to-

talment l’estructura de la massa. Diferents raons van 

fer que, al llarg del segle passat, moltes castanyedes 

de fruit s’abandonessin o s’orientessin a la producció 

de fusta. Aquesta finalitat principal es va conservar 

només a les castanyedes de la zona de Prades, tot 

i que des de fa anys s’està començant a treballar en 

la recuperació de varietats i la selecció de castanyers 

també en altres zones com ara el Montseny.

Des de començaments fins al darrer quart del segle 

XX, el castanyer va ser una de les espècies forestals 

més rendibles, tant per la productivitat, basada en el 

seu tractament com a bosc menut, com per l’accep-

tació dels seus productes. Però a partir dels anys 70 

la pèrdua de mercat de molts productes tradicionals 

(fustes de diàmetres petits), juntament amb la propa-

gació del xancre, van fer que se n’anés abandonant 

la gestió en moltes finques o se substituís l’espècie 

en d’altres (Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii…).

Tot i els avenços dels darrers anys en la lluita biològica 

contra el xancre mitjançant la inoculació i la progres-

siva expansió de les soques hipovirulentes del fong, 

la delicada situació dels castanyers i les seves pers-

pectives (aparició d’una nova plaga, depreciació de 

la fusta de qualitat per altres malalties o defectes…) 

preocupen els propietaris i gestors.

Tot i aquesta situació, crec que hi ha algunes raons 

per ser raonablement optimistes, sempre que es 

prengui en consideració el següent:

En primer lloc, cal tenir en compte les condicions 

climàtiques de la finca, ja que en determinades zones 

el castanyer es troba al límit de les seves condicions 

d’estació i, d’acord amb els escenaris de futur, en 

pot quedar fora.

Pel que fa a les plagues i malalties, els experts con-

sideren que la principal amenaça, el xancre, està en 

vies de remetre d’intensitat. La vespeta del castanyer, 

declarada per primer cop a Catalunya l’any 2012, 

encara és en expansió, però cal preveure que el con-

trol biològic amb parasitoides en limiti els perjudicis, 

sobretot en les castanyedes per a fusta.

En qualsevol cas, resulta fonamental complir la nor-

mativa en matèria de circulació de material vegetal 

sensible i seguir les recomanacions relatives a varie-

tats a emprar en plantacions i empelts.

Pel que fa als mercats, tant la castanya com la fusta 

de castanyer són productes que tenen bones pers-

pectives. La demanda de castanya local (Prades, 

Montseny) és clarament major i hi ha expectatives 

que tant les antigues castanyedes de fruit recupera-

des com les noves plantacions puguin ser rendibles. 

En les finques orientades a la producció de fusta, cal 

buscar altres usos per als diàmetres petits (com la 

fusta laminada) i canviar l’orientació en altres casos 

cap a l’obtenció de diàmetres majors, i continuar 

aprofundint en el treball de normalització, homologa-

ció i certificació de la fusta de castanyer de Catalunya.

En definitiva, les castanyedes són uns ecosistemes 

que fins fa uns anys es trobaven en una greu situació 

de manca de perspectives. El fet d’estar-se aplicant 

el control del xancre des de fa anys i d’haver-se tre-

ballat en els productes (identificació i caracterització 

varietal de les castanyes locals i caracterització de la 

fusta) afavoreix que la gestió sigui viable econòmi-

cament. I cal recordar que en aquest cas, com en 

molts d’altres, només una gestió sostenible, també 

en termes econòmics, garantirà la conservació de les 

castanyedes forestals i agrícoles. 
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01 Introducció

El castanyer (Castanea sativa Mill.) forma part 

de la família Fagaceae, com els roures, l’alzina 

o el faig. Vegeta sobre sòls de reacció àcida, 

neutra o descarbonatats, ben drenats, en 

climes litorals o de certa tendència oceànica 

amb pluviometries mitjanes superiors als 600-

700 mm i reduïda sequera estival. Presenta 

una gran resistència al fred, però li perjudi-

quen les gelades tardanes i requereix al ma-

teix temps estius càlids per a una adequada 

maduració del fruit.

L’àrea de distribució abasta la regió mediterrània 

septentrional, Centreeuropa i algunes localitza-

cions al Caucas i al nord d’Àfrica. La majoria 

d’autors indiquen que l’espècie té un origen 

oriental, encara que estudis paleobotànics i 

genètics recents semblen indicar un caràcter 

autòcton a Catalunya. Malgrat això, la forta di-

fusió del seu cultiu a l’època romana i sobretot 

medieval va implicar la introducció de varietats 

o cultivars del mediterrani oriental.

Les castanyedes actuals a Catalunya procedei-

xen gairebé exclusivament de cultiu. Segons 

dades recents per a Catalunya (Pique et al. 

2011), el castanyer és l’espècie dominant en 

unes 12.000 ha, de les quals en prop del 70% 

forma boscos purs. Les principals masses de 

castanyer es troben a les comarques de la Selva 

i Osona. També es troben petits enclavaments 

amb presència de castanyer a la resta de les co-

marques gironines (Alt i Baix Empordà, Gironès), 

al Vallès Oriental, al Maresme i masses puntuals 

a les muntanyes de Prades (Figura 1).

Els boscos actuals de castanyer presenten unes 

característiques molt lligades al seu origen i ges-

tió tradicional. En general, es distingeixen tres 

tipus de bosc de castanyer: d’una banda, tro-

bem les castanyedes de fruit o “de llevar”, 

amb arbres grans i separats, sovint centenaris 

i de gran valor patrimonial (Foto 1); d’una altra, 

trobem les perxades, boscos de rebrot densos 

(1.000-1.500 soques/ha) que es tallen cada 20-

30 anys per produir fusta de serra (Foto 2), i 

finalment, trobem les anomenades “bagues”, 

boscos de rebrot molt densos (sovint més de 

3.000 soques/ha) que es tallaven cada pocs 

anys per fer rodells, bastons i puntals (Foto 3).

A Catalunya, fins al s. XVII la castanya havia es-

tat l’aprofitament principal. A partir de llavors, la 

fusta va guanyar importància mercès a l’auge 

del comerç marí i s’experimentà una forta ex-

pansió del castanyer que es va perllongar fins 

mitjans del s. XX. Durant el darrer quart del s. 

XX, s’inicia la decadència de les explotacions 

que dura fins a l’actualitat. Diversos problemes 

en són la causa, entre els quals cal destacar 

patologies i desordres fisiològics com el xancre 

EL CASTANYER A CATALUNYA

Foto 1. Antiga castanyeda de fruit a Viladrau. S’aprecien els arbres grans i alineats. Autor: CTFC.
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El castanyer és una espècie que exemplifica molt bé 

els diferents valors que  proporcionen els sistemes 

forestals: ambientals, socioculturals i econòmics. Tot i 

que a Catalunya no és una espècie abundant, ha dei-

xat la seva empremta en la toponímia de molts indrets 

i hi ha molts costums i productes tradicionals que s’hi 

relacionen. Ambientalment, els castanyers suposen 

un increment de la diversitat a escala de paisatge i 

són uns ecosistemes molt apreciats socialment i amb 

un rerefons cultural molt arrelat.

L’aprofitament principal del castanyer (fusta o fruit) en 

determina la gestió agrícola o forestal i condiciona to-

talment l’estructura de la massa. Diferents raons van 

fer que, al llarg del segle passat, moltes castanyedes 

de fruit s’abandonessin o s’orientessin a la producció 

de fusta. Aquesta finalitat principal es va conservar 

només a les castanyedes de la zona de Prades, tot 

i que des de fa anys s’està començant a treballar en 

la recuperació de varietats i la selecció de castanyers 

també en altres zones com ara el Montseny.

Des de començaments fins al darrer quart del segle 

XX, el castanyer va ser una de les espècies forestals 

més rendibles, tant per la productivitat, basada en el 

seu tractament com a bosc menut, com per l’accep-

tació dels seus productes. Però a partir dels anys 70 

la pèrdua de mercat de molts productes tradicionals 

(fustes de diàmetres petits), juntament amb la propa-

gació del xancre, van fer que se n’anés abandonant 

la gestió en moltes finques o se substituís l’espècie 

en d’altres (Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii…).

Tot i els avenços dels darrers anys en la lluita biològica 

contra el xancre mitjançant la inoculació i la progres-

siva expansió de les soques hipovirulentes del fong, 

la delicada situació dels castanyers i les seves pers-

pectives (aparició d’una nova plaga, depreciació de 

la fusta de qualitat per altres malalties o defectes…) 

preocupen els propietaris i gestors.

Tot i aquesta situació, crec que hi ha algunes raons 

per ser raonablement optimistes, sempre que es 

prengui en consideració el següent:

En primer lloc, cal tenir en compte les condicions 

climàtiques de la finca, ja que en determinades zones 

el castanyer es troba al límit de les seves condicions 

d’estació i, d’acord amb els escenaris de futur, en 

pot quedar fora.

Pel que fa a les plagues i malalties, els experts con-

sideren que la principal amenaça, el xancre, està en 

vies de remetre d’intensitat. La vespeta del castanyer, 

declarada per primer cop a Catalunya l’any 2012, 

encara és en expansió, però cal preveure que el con-

trol biològic amb parasitoides en limiti els perjudicis, 

sobretot en les castanyedes per a fusta.

En qualsevol cas, resulta fonamental complir la nor-

mativa en matèria de circulació de material vegetal 

sensible i seguir les recomanacions relatives a varie-

tats a emprar en plantacions i empelts.

Pel que fa als mercats, tant la castanya com la fusta 

de castanyer són productes que tenen bones pers-

pectives. La demanda de castanya local (Prades, 

Montseny) és clarament major i hi ha expectatives 

que tant les antigues castanyedes de fruit recupera-

des com les noves plantacions puguin ser rendibles. 

En les finques orientades a la producció de fusta, cal 

buscar altres usos per als diàmetres petits (com la 

fusta laminada) i canviar l’orientació en altres casos 

cap a l’obtenció de diàmetres majors, i continuar 

aprofundint en el treball de normalització, homologa-

ció i certificació de la fusta de castanyer de Catalunya.

En definitiva, les castanyedes són uns ecosistemes 

que fins fa uns anys es trobaven en una greu situació 

de manca de perspectives. El fet d’estar-se aplicant 

el control del xancre des de fa anys i d’haver-se tre-

ballat en els productes (identificació i caracterització 

varietal de les castanyes locals i caracterització de la 

fusta) afavoreix que la gestió sigui viable econòmi-

cament. I cal recordar que en aquest cas, com en 

molts d’altres, només una gestió sostenible, també 

en termes econòmics, garantirà la conservació de les 

castanyedes forestals i agrícoles. 
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01 Introducció

El castanyer (Castanea sativa Mill.) forma part 

de la família Fagaceae, com els roures, l’alzina 

o el faig. Vegeta sobre sòls de reacció àcida, 

neutra o descarbonatats, ben drenats, en 

climes litorals o de certa tendència oceànica 

amb pluviometries mitjanes superiors als 600-

700 mm i reduïda sequera estival. Presenta 

una gran resistència al fred, però li perjudi-

quen les gelades tardanes i requereix al ma-

teix temps estius càlids per a una adequada 

maduració del fruit.

L’àrea de distribució abasta la regió mediterrània 

septentrional, Centreeuropa i algunes localitza-

cions al Caucas i al nord d’Àfrica. La majoria 

d’autors indiquen que l’espècie té un origen 

oriental, encara que estudis paleobotànics i 

genètics recents semblen indicar un caràcter 

autòcton a Catalunya. Malgrat això, la forta di-

fusió del seu cultiu a l’època romana i sobretot 

medieval va implicar la introducció de varietats 

o cultivars del mediterrani oriental.

Les castanyedes actuals a Catalunya procedei-

xen gairebé exclusivament de cultiu. Segons 

dades recents per a Catalunya (Pique et al. 

2011), el castanyer és l’espècie dominant en 

unes 12.000 ha, de les quals en prop del 70% 

forma boscos purs. Les principals masses de 

castanyer es troben a les comarques de la Selva 

i Osona. També es troben petits enclavaments 

amb presència de castanyer a la resta de les co-

marques gironines (Alt i Baix Empordà, Gironès), 

al Vallès Oriental, al Maresme i masses puntuals 

a les muntanyes de Prades (Figura 1).

Els boscos actuals de castanyer presenten unes 

característiques molt lligades al seu origen i ges-

tió tradicional. En general, es distingeixen tres 

tipus de bosc de castanyer: d’una banda, tro-

bem les castanyedes de fruit o “de llevar”, 

amb arbres grans i separats, sovint centenaris 

i de gran valor patrimonial (Foto 1); d’una altra, 

trobem les perxades, boscos de rebrot densos 

(1.000-1.500 soques/ha) que es tallen cada 20-

30 anys per produir fusta de serra (Foto 2), i 

finalment, trobem les anomenades “bagues”, 

boscos de rebrot molt densos (sovint més de 

3.000 soques/ha) que es tallaven cada pocs 

anys per fer rodells, bastons i puntals (Foto 3).

A Catalunya, fins al s. XVII la castanya havia es-

tat l’aprofitament principal. A partir de llavors, la 

fusta va guanyar importància mercès a l’auge 

del comerç marí i s’experimentà una forta ex-

pansió del castanyer que es va perllongar fins 

mitjans del s. XX. Durant el darrer quart del s. 

XX, s’inicia la decadència de les explotacions 

que dura fins a l’actualitat. Diversos problemes 

en són la causa, entre els quals cal destacar 

patologies i desordres fisiològics com el xancre 

EL CASTANYER A CATALUNYA

Foto 1. Antiga castanyeda de fruit a Viladrau. S’aprecien els arbres grans i alineats. Autor: CTFC.
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(Cryphonectria parasitica), el roig o el cor rodat, 

que impedeixen produir fusta de qualitat. També 

destaca la disminució de la utilització de la fusta 

de castanyer per a embalatge d’aliments i la 

importació de fusta d’alta qualitat des de França 

a preus competitius. 

A dia d’avui, però, els boscos de castanyer 

presenten un interès renovat per a alguns dels 

seus usos i productes. Tanmateix, és innega-

ble el valor paisatgístic i patrimonial d’aquests 

boscos i, especialment, dels castanyers de fruit 

centenaris que encara sobreviuen avui dia, que 

ja de per si en justifica una atenció especial.

La recerca, el desenvolupament i la transferèn-

cia en la gestió i els productes d’aquesta espè-

cie, juntament amb la promoció activa al mer-

cat, han de permetre dinamitzar la cadena de 

valor lligada al castanyer i àdhuc la conservació 

d’aquests boscos tan nostrats. La recupera-

ció de les velles castanyeredes i les varietats 

de castanya catalanes, la caracterització de la 

fusta pròpia i disseny de noves solucions tec-

nològiques, l’impuls a d’altres productes i usos 

(mel, tanins), la millora de la silvicultura i gestió 

sostenible dels boscos de castanyer, són línies 

de treball que actualment s’estan duent a ter-

me des de diferents àmbits i entitats i que co-

mencen a donar els seus fruits.

02 Els productes del castanyer

El castanyer és una espècie multifuncional i 

versàtil i a Catalunya presenta un bon potencial 

productiu, fins i tot de productes poc cone-

guts. La gamma de productes que es poden 

obtenir inclou:

• Fusta de serra de qualitat. Bigues (usos es-

tructurals), fusteria, ebenisteria i xapa. Fusta 

laminada. 

• Fusta per a bótes (dogues), ús actualment 

gairebé perdut a Catalunya davant el roure o, 

en tot cas, castanyer francès o italià.

• Fusta petita o de baixa-mitjana qualitat, des-

tinada a aspres, tanques i parapets, bastons 

i altres utensilis d’ús agrícola i jardineria. Gran 

potencial dels usos d’exterior gràcies a la seva 

gran durabilitat (suport per a elements de sen-

yalètica, restauració ambiental i bioenginyeria).

• Aplicacions químiques i derivats de la fusta, 

com ara tanins i olis de castanya, principal-

ment. Aquestes aplicacions presenten pers-

pectives interessants en el context actual de 

creixement de la química verda.

• El fruit (les castanyes) és un producte de gran 

importància en el passat i que actualment ex-

perimenta una forta revifada amb forta i crei-

xent demanda. Catalunya importa anualment 

més de 1.000 t de castanyes, provinents prin-

cipalment de Galícia, Castella-Lleó i Extrema-

dura, amb un consum mitjà per persona un 

25% superior a la mitjana espanyola. Altres 

productes agroalimentaris lligats a les castan-

yedes són els bolets o la mel.

• Recurs bioenergètic, biomassa forestal pri-

mària en diferents formats, principalment com 

a estella.

A dia d’avui, el mercat català dels productes 

locals del castanyer presenta nombrosos pro-

blemes. Un dels principals n’és la baixa qualitat 

de la fusta produïda a causa generalment del 

xancre, i en conseqüència els baixos preus que 

se’n paguen. Altres característiques configuren 

un mercat amb deficiències de funcionament, 

com ara la reduïda dimensió de la indústria 

Figura 1. Àrea de distribució del castanyer a Catalunya. (CHC50, 2006).

El castanyer ocupa a 

Catalunya al voltant de

13.000 ha com a espècie 

dominant, prop del 70%

de les quals són boscos purs

A dia d’avui torna a haver-hi 

interès per alguns dels usos 

i productes dels boscos de 

castanyer

Mes de 50 ha

Entre 0,45 ha i 50 ha
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transformadora, l’oferta atomitzada o la manca 

de coneixement dels productes transformats 

del castanyer per part de mercats potencials.

La varietat de productes del castanyer és àm-

plia i sembla clara la demanda potencial en 

molts casos. Cal per tant millorar el funcio-

nament del mercat, incidint en els problemes 

abans esmentats. El treball coordinat entre 

propietaris forestals i indústria transformadora, 

la coordinació d’iniciatives entre agents públics 

i privats i la implicació dels operadors poden 

arribar a ser els factors clau.

03 La fusta de castanyer

Les existències de fusta de castanyer a Catalunya 

superen els 500.000 m3 i la taxa de creixement 

anual s’estima al voltant de 20.000 m3, segons 

dades de l’IFN3. Es tracta d’una fusta de gran 

qualitat i amb múltiples aplicacions. Malgrat això, 

la fusta de castanyer català pateix una crisi de 

preus i mercats que dura anys. És necessari, per 

tant, aprofundir en la seva caracterització i possi-

bilitats tecnològiques per tal d’incrementar la de-

manda de la fusta pròpia i dinamitzar la cadena 

forestal i la indústria transformadora associada.

En els darrers cinc anys l’INCAFUST ha rea-

litzat una caracterització completa de la fusta 

de castanyer a nivells diferents per optimitzar 

i ampliar les possibilitats d’ús de l’espècie. 

També ha efectuat una anàlisi diferencial de la 

fusta normal respecte a la roja per determinar 

les modificacions provocades per la coloració, 

l’abast de l’afectació i les seves possibilitats 

tecnològiques.

L’estudi s’ha dividit en quatre parts, en les quals 

es caracteritza el material a escales diferents. 

S’han emprat més de tres-cents rolls proce-

dents de cinc forests del Sistema Mediterrani 

Català. Els assaigs s’han dut a terme seguint 

els estàndards UNE, EN i TAPPI, a més d’altres 

tècniques d’anàlisi específiques d’acord amb 

les finalitats de l’estudi. 

S’han analitzat algunes propietats químiques i 

microscòpiques, s’han determinat les causes 

histològiques que provoquen el roig i s’han 

caracteritzats les propietats que poden inci-

dir sobre l’encolat amb l’objectiu de millorar 

la qualitat de fabricació de productes amb 

fusta reconstruïda. La caracterització mecàni-

ca a nivell estructural de l’espècie és un pas 

imprescindible per possibilitar l’ús d’aquesta 

fusta en la construcció. Cal tenir en compte 

que, des de l’1 d’octubre de 2012 és obliga-

tori disposar del marcatge CE per a la comer-

cialització de la fusta massissa estructural per 

a usos constructius.

En aquest sentit, s’han caracteritzat les 

propietats físiques i mecàniques de la fus-

ta massissa lliure de defectes per conèixer 

el potencial resistent i estudiar la variabilitat 

pròpia del material. També, s’ha desenvolu-

pat una metodologia de classificació visual 

per a la fusta massissa amb els criteris de 

qualitat adaptats a les particularitats de la 

fusta de regió de procedència espanyola,  i 

així poder assignar una classe resistent a la 

fusta estructural de secció rectangular (Co-

rreal et al., 2013). Aquest punt és essencial 

per disposar del marcatge CE. Cal destacar la 

futura inclusió de les dades dels estudis duts 

a terme a l’INCAFUST en la futura norma UNE 

56546:2013 sobre classificació visual de fus-

ta estructural de frondoses, que actualment 

només inclou l’eucaliptus blau (Eucalyptus 

globulus). La fusta de castanyer de secció 

rectangular apta per a ús estructural assoleix 

una classe resistent D24, però cal tenir en 

Foto 2. Perxada de castanyer a les Guilleries. Autor: CTFC. Foto 3. Interior d’una baga de castanyer al Montnegre-Corredor. Autor: CTFC.

Catalunya importa anualment 

més de 1.000 t de castanyes, 

provinents principalment 

de Galícia, Castella-Lleó i 

Extremadura
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(Cryphonectria parasitica), el roig o el cor rodat, 

que impedeixen produir fusta de qualitat. També 

destaca la disminució de la utilització de la fusta 

de castanyer per a embalatge d’aliments i la 

importació de fusta d’alta qualitat des de França 

a preus competitius. 

A dia d’avui, però, els boscos de castanyer 

presenten un interès renovat per a alguns dels 

seus usos i productes. Tanmateix, és innega-

ble el valor paisatgístic i patrimonial d’aquests 

boscos i, especialment, dels castanyers de fruit 

centenaris que encara sobreviuen avui dia, que 

ja de per si en justifica una atenció especial.

La recerca, el desenvolupament i la transferèn-

cia en la gestió i els productes d’aquesta espè-

cie, juntament amb la promoció activa al mer-

cat, han de permetre dinamitzar la cadena de 

valor lligada al castanyer i àdhuc la conservació 

d’aquests boscos tan nostrats. La recupera-

ció de les velles castanyeredes i les varietats 

de castanya catalanes, la caracterització de la 

fusta pròpia i disseny de noves solucions tec-

nològiques, l’impuls a d’altres productes i usos 

(mel, tanins), la millora de la silvicultura i gestió 

sostenible dels boscos de castanyer, són línies 

de treball que actualment s’estan duent a ter-

me des de diferents àmbits i entitats i que co-

mencen a donar els seus fruits.

02 Els productes del castanyer

El castanyer és una espècie multifuncional i 

versàtil i a Catalunya presenta un bon potencial 

productiu, fins i tot de productes poc cone-

guts. La gamma de productes que es poden 

obtenir inclou:

• Fusta de serra de qualitat. Bigues (usos es-

tructurals), fusteria, ebenisteria i xapa. Fusta 

laminada. 

• Fusta per a bótes (dogues), ús actualment 

gairebé perdut a Catalunya davant el roure o, 

en tot cas, castanyer francès o italià.

• Fusta petita o de baixa-mitjana qualitat, des-

tinada a aspres, tanques i parapets, bastons 

i altres utensilis d’ús agrícola i jardineria. Gran 

potencial dels usos d’exterior gràcies a la seva 

gran durabilitat (suport per a elements de sen-

yalètica, restauració ambiental i bioenginyeria).

• Aplicacions químiques i derivats de la fusta, 

com ara tanins i olis de castanya, principal-

ment. Aquestes aplicacions presenten pers-

pectives interessants en el context actual de 

creixement de la química verda.

• El fruit (les castanyes) és un producte de gran 

importància en el passat i que actualment ex-

perimenta una forta revifada amb forta i crei-

xent demanda. Catalunya importa anualment 

més de 1.000 t de castanyes, provinents prin-

cipalment de Galícia, Castella-Lleó i Extrema-

dura, amb un consum mitjà per persona un 

25% superior a la mitjana espanyola. Altres 

productes agroalimentaris lligats a les castan-

yedes són els bolets o la mel.

• Recurs bioenergètic, biomassa forestal pri-

mària en diferents formats, principalment com 

a estella.

A dia d’avui, el mercat català dels productes 

locals del castanyer presenta nombrosos pro-

blemes. Un dels principals n’és la baixa qualitat 

de la fusta produïda a causa generalment del 

xancre, i en conseqüència els baixos preus que 

se’n paguen. Altres característiques configuren 

un mercat amb deficiències de funcionament, 

com ara la reduïda dimensió de la indústria 

Figura 1. Àrea de distribució del castanyer a Catalunya. (CHC50, 2006).

El castanyer ocupa a 

Catalunya al voltant de

13.000 ha com a espècie 

dominant, prop del 70%

de les quals són boscos purs

A dia d’avui torna a haver-hi 

interès per alguns dels usos 

i productes dels boscos de 

castanyer

Mes de 50 ha

Entre 0,45 ha i 50 ha
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transformadora, l’oferta atomitzada o la manca 

de coneixement dels productes transformats 

del castanyer per part de mercats potencials.

La varietat de productes del castanyer és àm-

plia i sembla clara la demanda potencial en 

molts casos. Cal per tant millorar el funcio-

nament del mercat, incidint en els problemes 

abans esmentats. El treball coordinat entre 

propietaris forestals i indústria transformadora, 

la coordinació d’iniciatives entre agents públics 

i privats i la implicació dels operadors poden 

arribar a ser els factors clau.

03 La fusta de castanyer

Les existències de fusta de castanyer a Catalunya 

superen els 500.000 m3 i la taxa de creixement 

anual s’estima al voltant de 20.000 m3, segons 

dades de l’IFN3. Es tracta d’una fusta de gran 

qualitat i amb múltiples aplicacions. Malgrat això, 

la fusta de castanyer català pateix una crisi de 

preus i mercats que dura anys. És necessari, per 

tant, aprofundir en la seva caracterització i possi-

bilitats tecnològiques per tal d’incrementar la de-

manda de la fusta pròpia i dinamitzar la cadena 

forestal i la indústria transformadora associada.

En els darrers cinc anys l’INCAFUST ha rea-

litzat una caracterització completa de la fusta 

de castanyer a nivells diferents per optimitzar 

i ampliar les possibilitats d’ús de l’espècie. 

També ha efectuat una anàlisi diferencial de la 

fusta normal respecte a la roja per determinar 

les modificacions provocades per la coloració, 

l’abast de l’afectació i les seves possibilitats 

tecnològiques.

L’estudi s’ha dividit en quatre parts, en les quals 

es caracteritza el material a escales diferents. 

S’han emprat més de tres-cents rolls proce-

dents de cinc forests del Sistema Mediterrani 

Català. Els assaigs s’han dut a terme seguint 

els estàndards UNE, EN i TAPPI, a més d’altres 

tècniques d’anàlisi específiques d’acord amb 

les finalitats de l’estudi. 

S’han analitzat algunes propietats químiques i 

microscòpiques, s’han determinat les causes 

histològiques que provoquen el roig i s’han 

caracteritzats les propietats que poden inci-

dir sobre l’encolat amb l’objectiu de millorar 

la qualitat de fabricació de productes amb 

fusta reconstruïda. La caracterització mecàni-

ca a nivell estructural de l’espècie és un pas 

imprescindible per possibilitar l’ús d’aquesta 

fusta en la construcció. Cal tenir en compte 

que, des de l’1 d’octubre de 2012 és obliga-

tori disposar del marcatge CE per a la comer-

cialització de la fusta massissa estructural per 

a usos constructius.

En aquest sentit, s’han caracteritzat les 

propietats físiques i mecàniques de la fus-

ta massissa lliure de defectes per conèixer 

el potencial resistent i estudiar la variabilitat 

pròpia del material. També, s’ha desenvolu-

pat una metodologia de classificació visual 

per a la fusta massissa amb els criteris de 

qualitat adaptats a les particularitats de la 

fusta de regió de procedència espanyola,  i 

així poder assignar una classe resistent a la 

fusta estructural de secció rectangular (Co-

rreal et al., 2013). Aquest punt és essencial 

per disposar del marcatge CE. Cal destacar la 

futura inclusió de les dades dels estudis duts 

a terme a l’INCAFUST en la futura norma UNE 

56546:2013 sobre classificació visual de fus-

ta estructural de frondoses, que actualment 

només inclou l’eucaliptus blau (Eucalyptus 

globulus). La fusta de castanyer de secció 

rectangular apta per a ús estructural assoleix 

una classe resistent D24, però cal tenir en 

Foto 2. Perxada de castanyer a les Guilleries. Autor: CTFC. Foto 3. Interior d’una baga de castanyer al Montnegre-Corredor. Autor: CTFC.

Catalunya importa anualment 

més de 1.000 t de castanyes, 

provinents principalment 

de Galícia, Castella-Lleó i 

Extremadura
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compte que és una fusta molt rígida i força 

resistent en relació a la seva lleugeresa. Això 

implica que, d’acord amb el sistema de clas-

ses resistents tal com està definit en aquests 

moments, el poc pes de la fusta de castanyer 

penalitza l’espècie i impedeix que se li assigni 

una classe resistent superior. Per tant, es pot 

dir que la fusta de castanyer és un bon ma-

terial estructural.

Per complementar la caracterització de l’espècie, 

també s’han desenvolupat tasques per analitzar 

les propietats mecàniques i el potencial resistent 

de la fusta laminada encolada fabricada amb 

aquesta espècie. 

04 Gestió de les castanyedes i 
principals problemes sanitaris

04.01 Silvicultura del castanyer
La gestió d’un bosc ve condicionada pels objec-

tius que el propietari li assigna i les condicions eco-

lògiques que hi convergeixen (clima, sòl, coberta 

vegetal, etc.). Els principals objectius de producció 

que hom pot assignar per als boscos de castan-

yer són la producció de fusta de serra o de barra-

menta, la producció de fruit o el canvi d’espècie.

Recentment ha estat publicat el manual de 

models de gestió per al castanyer, dins la sè-

rie ORGEST (Beltrán et al., 2013) on es pro-

posen un seguit de models de gestió ajustats 

a les condicions catalanes. Per tal d’adequar 

l’objectiu de la gestió a l’aptitud productiva, en 

aquest manual es proposa dirigir la producció 

de fusta a les qualitats d’estació altes, la pro-

ducció de barramenta a qualitats altes o mitja-

nes i la producció de fruit a qualsevol tipus de 

qualitat d’estació, essent l’únic objectiu raona-

ble per a les qualitats d’estació baixes.

La gestió proposada per a producció de fusta 

o barramenta en perxada es basa en una se-

lecció tardana de tanys al voltant dels 10 anys 

(Foto 9) i posteriorment un seguit d’aclarides 

baixes o selectives mixtes amb un torn de ta-

llada final flexible d’entre els 20 i els 40 anys, 

que permet obtenir productes de diferents di-

mensions (Figura 2).

Per a la producció de fruit les noves plan-

tacions es plantegen amb densitats inicials 

d’entre 80 i 120 peus empeltats a viver o a 

camp després de plantats. Els primers anys 

cal de tenir especial cura en el control de 

les plantes adventícies competidores, mi-

Foto 4. Fusta de castanyer al pati d’una indústria transformadora. Autor: INCAFUST.

Foto 5. Cistelles de xapa de castanyer. Autor: CTFC.

Foto 6. Fabricació de tanques/parapets de castanyer a Osor. Autor: CTFC.
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tjançant encoixinats, eliminació manual o 

química i estassades. A més, cal realitzar 

una correcta poda de formació durant els 

primers 15-20 anys.

Una variant de la plantació, de menor cost 

i més ràpida entrada en producció, és la 

transformació de perxades a castanyedes 

de fruit. El procés es composa d’una talla-

da arreu de la massa inicial i reducció del 

nombre de soques vives, una selecció de 

A l’INCAFUST s’ha realitzat 
una caracterització completa 
de la fusta de castanyer per 
ampliar-ne les possibilitats 
d’ús

La fusta de castanyer
és molt rígida i força resistent
en relació a la seva lleugeresa.
És un bon material estructural

Figura 2. Visió general dels models de gestió ORGEST per a la producció de fusta de castanyer (Beltrán et al., 2013).
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N final = 3000 
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8-10 anys, 10 m, 

6 cm

N final = 2500 
peus/ha (màx. 5 

tanys/soca)
8-10 anys, 10 m, 

6 cm

>28 anys, >16 m, 
>14 cm

180 m3 /ha:
75% barramenta
25% trituració

28-32 anys, 22 m, 22 cm
200 m3 /ha:

50% fusta de serra
50% barramenta/trit

35-37anys, 23 m, 25 cm
245 m3 /ha:
75% fusta de serra
25% barramenta/trit

39-42 anys, 24 m, 30 cm
220 m3/ha:
75% fusta de serra
25% barramenta/trit

>20 anys, >18 m, 
>15 cm

215 m3 /ha:
75% barramenta
25% trituració

Soques amb > 3 rotacions
o amb afectació significativa 

de malalties

Soques amb < 3 rotacions i sense 
malalties

o > 3 rotacions però aspecte vital, sense 
podridures o malalties

Tallada final arreu
final de la rotació anterior

Tallada final Tallada final

Tallada final

Tallada final

Tallada final

Cs05 Cs04

Selecció de Tanys

Primera aclarida

Cs03 Cs02

Cs01

Selectiva mixta
N final = 600 peus/ha

25-28 anys, 20 m, 20 cm
115 m3/ha:

50% fusta de serra
50% barramenta/trit

Segona aclarida

Arreu
3-5 anys

Tallada inicial

tanys i l’empelt dels més ben traçats. Actual-

ment, s’està treballant en la posada a punt 

d’aquesta tècnica en les nostres condicions.

Finalment, el canvi d’espècie pot ser una opció 

raonable, sobretot en localitzacions de baixa 

qualitat d’estació o inadequades per al castan-

yer on va ser plantat en moments de màxima 

expansió, en què la fusta tenia un preu força 

elevat. En aquest cas, la substitució d’espècie 

es pot fer de forma ràpida tallant arreu i desvi-

talitzant les soques per evitar el rebrot i plantant 

la nova espècie, o de manera gradual, passant 

per una etapa de massa mixta de castanyer 

amb altres espècies (ja siguin plantades o no).

04.02 Principals problemes sanitaris
Pel que fa als problemes sanitaris, la malaltia 

més important del castanyer a Catalunya és el 

xancre del castanyer, causada pel fong Crypho-

nectria parasitica (Murr.) Barr., una malaltia intro-

duïda a Europa des del continent asiàtic.

L’afectació del xancre del castanyer a Catalunya 

ha estat elevada, amb presència d’infeccions 

a pràcticament tots els punts considerats, tal 

i com indiquen els mostrejos realitzats fins al 

moment (Colinas et al., 2009). Les afectacions 

més severes s’han donat a la Serra de Prades i 

especialment a d’altres estacions més limitants 

pel creixement del castanyer. En aquest sentit, 

l’estrès climàtic augmenta la susceptibilitat dels 

arbres infectats, accelerant-ne el procés de 

mortalitat (Waldboth i Oberhuber, 2009).

Tot i el desenvolupament de varietats transgèni-

ques resistents i a la recent obtenció d’híbrids re-

sistents als EUA, el millor mètode de control de la 

malaltia és el control biològic mitjançant soques 

hipovirulentes perquè preserva tota la diversitat 

genètica i el seu cost és molt més reduït. Aquest 

mètode de control es basa en la introducció d’un 

micovirus que és capaç de debilitar les soques 

del fong. Des del grup de treball del Centre Tecno-

Dossier Tecnic_67_V3.indd   7 18/02/14   12:04



429428DOSSIERN67

DOSSIERTÈCNIC

06

compte que és una fusta molt rígida i força 

resistent en relació a la seva lleugeresa. Això 

implica que, d’acord amb el sistema de clas-

ses resistents tal com està definit en aquests 
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també s’han desenvolupat tasques per analitzar 

les propietats mecàniques i el potencial resistent 

de la fusta laminada encolada fabricada amb 

aquesta espècie. 
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que hom pot assignar per als boscos de castan-

yer són la producció de fusta de serra o de barra-

menta, la producció de fruit o el canvi d’espècie.

Recentment ha estat publicat el manual de 

models de gestió per al castanyer, dins la sè-

rie ORGEST (Beltrán et al., 2013) on es pro-

posen un seguit de models de gestió ajustats 

a les condicions catalanes. Per tal d’adequar 

l’objectiu de la gestió a l’aptitud productiva, en 

aquest manual es proposa dirigir la producció 

de fusta a les qualitats d’estació altes, la pro-

ducció de barramenta a qualitats altes o mitja-

nes i la producció de fruit a qualsevol tipus de 

qualitat d’estació, essent l’únic objectiu raona-

ble per a les qualitats d’estació baixes.

La gestió proposada per a producció de fusta 

o barramenta en perxada es basa en una se-

lecció tardana de tanys al voltant dels 10 anys 

(Foto 9) i posteriorment un seguit d’aclarides 

baixes o selectives mixtes amb un torn de ta-

llada final flexible d’entre els 20 i els 40 anys, 

que permet obtenir productes de diferents di-

mensions (Figura 2).

Per a la producció de fruit les noves plan-

tacions es plantegen amb densitats inicials 

d’entre 80 i 120 peus empeltats a viver o a 

camp després de plantats. Els primers anys 

cal de tenir especial cura en el control de 

les plantes adventícies competidores, mi-

Foto 4. Fusta de castanyer al pati d’una indústria transformadora. Autor: INCAFUST.

Foto 5. Cistelles de xapa de castanyer. Autor: CTFC.

Foto 6. Fabricació de tanques/parapets de castanyer a Osor. Autor: CTFC.
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de fruit. El procés es composa d’una talla-

da arreu de la massa inicial i reducció del 

nombre de soques vives, una selecció de 

A l’INCAFUST s’ha realitzat 
una caracterització completa 
de la fusta de castanyer per 
ampliar-ne les possibilitats 
d’ús

La fusta de castanyer
és molt rígida i força resistent
en relació a la seva lleugeresa.
És un bon material estructural

Figura 2. Visió general dels models de gestió ORGEST per a la producció de fusta de castanyer (Beltrán et al., 2013).
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tanys i l’empelt dels més ben traçats. Actual-

ment, s’està treballant en la posada a punt 

d’aquesta tècnica en les nostres condicions.

Finalment, el canvi d’espècie pot ser una opció 

raonable, sobretot en localitzacions de baixa 

qualitat d’estació o inadequades per al castan-

yer on va ser plantat en moments de màxima 

expansió, en què la fusta tenia un preu força 
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talitzant les soques per evitar el rebrot i plantant 

la nova espècie, o de manera gradual, passant 

per una etapa de massa mixta de castanyer 

amb altres espècies (ja siguin plantades o no).

04.02 Principals problemes sanitaris
Pel que fa als problemes sanitaris, la malaltia 

més important del castanyer a Catalunya és el 

xancre del castanyer, causada pel fong Crypho-

nectria parasitica (Murr.) Barr., una malaltia intro-

duïda a Europa des del continent asiàtic.

L’afectació del xancre del castanyer a Catalunya 

ha estat elevada, amb presència d’infeccions 

a pràcticament tots els punts considerats, tal 

i com indiquen els mostrejos realitzats fins al 

moment (Colinas et al., 2009). Les afectacions 

més severes s’han donat a la Serra de Prades i 

especialment a d’altres estacions més limitants 

pel creixement del castanyer. En aquest sentit, 

l’estrès climàtic augmenta la susceptibilitat dels 

arbres infectats, accelerant-ne el procés de 
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Tot i el desenvolupament de varietats transgèni-

ques resistents i a la recent obtenció d’híbrids re-

sistents als EUA, el millor mètode de control de la 

malaltia és el control biològic mitjançant soques 

hipovirulentes perquè preserva tota la diversitat 

genètica i el seu cost és molt més reduït. Aquest 

mètode de control es basa en la introducció d’un 

micovirus que és capaç de debilitar les soques 

del fong. Des del grup de treball del Centre Tecno-
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lògic Forestal de Catalunya, es va aplicar aquest 

mètode a Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir 

dispersar al més ràpidament possible aquest 

virus. Els estudis preliminars van demostrar les 

condicions adequades per a l’aplicació d’aquest 

mètode, així com la baixa presència del virus als 

castanyers catalans (Homs et al., 2001). És per 

aquest motiu que durant el període comprés en-

tre 2006 i 2012 es van fer tractaments en més de 

100 parcel·les, principalment a les masses més 

importants de Catalunya. Els resultats actuals 

demostren un augment dels xancres cicatritzats 

(Foto 10) a causa de l’acció del virus, així com 

un augment de la dispersió de les soques infec-

tades amb el virus, fent que el xancre ja no sigui 

un factor molt limitant per als aprofitaments del 

castanyer a Catalunya.

Com a mesures preventives, es recomana evi-

tar la introducció de material vegetal que pugui 

portar noves soques del fong, la profilaxi en les 

eines de treball en castanyers de fruit, la selec-

ció d’aquells arbres més sans o amb presència 

de soques del fong cicatritzades i evitar tant 

com sigui possible de plantar en aquelles zones 

menys favorables pel creixement del castanyer.

Una altra problemàtica dels castanyers cata-

lans és el “roig” o el “cor roig” (Foto 11). Malau-

radament, fins al moment no se’n coneixen 

les causes, tot i que des del CTFC s’ha fet un 

primer pas per la seva identificació utilitzant 

marcadors moleculars. Futurs estudis haurien 

d’estar focalitzats a determinar-ne el seu agent 

causal, la seva distribució, així com l’estudi de 

les causes que n’afavoreixen l’aparició. 

Foto 9. Primera aclarida tardana en una perxada de 10 anys de castanyer,amb obtenció de barramenta comercial a Viladrau.
Autor: CTFC.

El manual ORGEST proposa 

models de gestió per a la 

producció sostenible de fusta 

i fruit, ajustats a l’actual 

context de canvi global

La malaltia més important 

és el xancre del castanyer. 

L’estrès climàtic accelera el 

procés de mortalitat dels 

arbres infectats

Foto 7. Assaig de flexió compressió axial d’una proveta de fusta de castanyer Autor: INCAFUST. Foto 8. Assaig de flexió estàtica en fusta massissa estructural de castanyer Autor: INCAFUST.

Dossier Tecnic_67_V3.indd   8 18/02/14   12:04

430

EL CASTANYER A CATALUNYA I EL SEU APROFITAMENT PER A FRUIT

DOSSIERN67 09

05 Per a saber-ne més

BELTRÁN, M., VERICAT, P., PIQUÉ, M., FARRIOL, 

R. (2013). Models de gestió per als boscos de 

castanyer (Castanea sativa Mill.): producció de 

fusta i fruit. Sèrie: Orientacions de gestió forestal 

sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de 

la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Generalitat de Catalunya, Barcelona. 45 p.

COLINAS GONZÁLEZ C.; ROJO SANZ M.; 

ARGEMÍ RELAT J.; HERAS DOLADER J.; CAS-

TAÑO SOLER C.; ROTLLAN PUIG X.; GÓMEZ 

GALLEGO M.; GILARTE CAYUELA S.; USTRELL 

JUAN E & SARRI TORRAS H. (2009). “El Control 

Biológico del Chancro del Castaño en Catalun-

ya”. En: S.E.C.F.-Junta de Castilla-León (eds.), 

Actas 5º Congreso Forestal Español. CD-Rom. 

Sociedad Española de Ciencias Forestales. Ávila. 

CORREAL MODOL E.; VILCHES CASALS, M.; 

IGLESIAS RODRÍGUEZ, C. (2013). “Clasifica-

ción visual de la madera estructural de Casta-

nea sativa del Sistema Mediterráneo Catalán”. 

6º Congreso Forestal Español. Vitoria-Gasteiz.

HOMS, G., RODRÍGUEZ, J., RIGLING, D.; 

COLINAS, C., (2001). “Caracterización de la 

población de Cryphonectria parasitica y detec-

ción de cepas hipovirulentas en 3 subpobla-

ciones de Cataluña. Montes para la sociedad 

del nuevo milenio”. III Congreso Forestal Espa-

ñol. Ed. Junta de Andalucía. Granada. 

PIQUÉ, M., VERICAT, P., CERVERA, T., BAI-

GES, T., FARRIOL, R. (2011). Tipologies fo-

Foto 11. Trossa de castanyer amb símptomes de “roig”. Autor: CTFC.

Foto 10. Xancre cicatritzat. Autor: CTFC.

restals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió 

forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). 

Centre de la Propietat Forestal. Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

WALDBOTH, M.; OBERHUBER. W. (2009). 

“Synergistic effect of drought and chestnut 

blight (Cryphonectria parasitica) on growth de-

cline of European chestnut (Castanea sativa)”. 

For. Path. 39:43–55.

VV. AA. "El castanyer a Catalunya: Manual de 

gestió, conservació i valorització". Diputació de 

Barcelona. En premsa.

06 Autors

Pau Vericat Grau
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
pau.vericat@ctfc.cat

Mario Beltrán Barba
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
mario.beltran@ctfc.cat

Míriam Piqué Nicolau
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
miriam.pique@ctfc.cat

Pere Navarro Maroto
Àrea d'Aprofitaments Forestals i Biomassa, CTFC
pere.navarro@ctfc.cat

Carlos Colinas González
Àrea de Defensa del Bosc, CTFC
carlos.colinas@pvcf.udl.cat

Carles Castaño Soler
Àrea de Defensa del Bosc, CTFC
carles.castanyo@ctfc.cat

Eduard Correal Mòdol
INCAFUST
eduard.correal@incafust.org

Dossier Tecnic_67_V3.indd   9 18/02/14   12:04



431430DOSSIERN67

DOSSIERTÈCNIC

08

lògic Forestal de Catalunya, es va aplicar aquest 

mètode a Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir 

dispersar al més ràpidament possible aquest 

virus. Els estudis preliminars van demostrar les 

condicions adequades per a l’aplicació d’aquest 

mètode, així com la baixa presència del virus als 

castanyers catalans (Homs et al., 2001). És per 

aquest motiu que durant el període comprés en-

tre 2006 i 2012 es van fer tractaments en més de 

100 parcel·les, principalment a les masses més 

importants de Catalunya. Els resultats actuals 

demostren un augment dels xancres cicatritzats 

(Foto 10) a causa de l’acció del virus, així com 

un augment de la dispersió de les soques infec-

tades amb el virus, fent que el xancre ja no sigui 

un factor molt limitant per als aprofitaments del 

castanyer a Catalunya.

Com a mesures preventives, es recomana evi-

tar la introducció de material vegetal que pugui 

portar noves soques del fong, la profilaxi en les 

eines de treball en castanyers de fruit, la selec-

ció d’aquells arbres més sans o amb presència 

de soques del fong cicatritzades i evitar tant 

com sigui possible de plantar en aquelles zones 

menys favorables pel creixement del castanyer.

Una altra problemàtica dels castanyers cata-

lans és el “roig” o el “cor roig” (Foto 11). Malau-

radament, fins al moment no se’n coneixen 

les causes, tot i que des del CTFC s’ha fet un 

primer pas per la seva identificació utilitzant 

marcadors moleculars. Futurs estudis haurien 

d’estar focalitzats a determinar-ne el seu agent 

causal, la seva distribució, així com l’estudi de 

les causes que n’afavoreixen l’aparició. 

Foto 9. Primera aclarida tardana en una perxada de 10 anys de castanyer,amb obtenció de barramenta comercial a Viladrau.
Autor: CTFC.

El manual ORGEST proposa 

models de gestió per a la 

producció sostenible de fusta 

i fruit, ajustats a l’actual 

context de canvi global

La malaltia més important 

és el xancre del castanyer. 

L’estrès climàtic accelera el 

procés de mortalitat dels 

arbres infectats

Foto 7. Assaig de flexió compressió axial d’una proveta de fusta de castanyer Autor: INCAFUST. Foto 8. Assaig de flexió estàtica en fusta massissa estructural de castanyer Autor: INCAFUST.

Dossier Tecnic_67_V3.indd   8 18/02/14   12:04

EL CASTANYER A CATALUNYA I EL SEU APROFITAMENT PER A FRUIT

DOSSIERN67 09

05 Per a saber-ne més

BELTRÁN, M., VERICAT, P., PIQUÉ, M., FARRIOL, 

R. (2013). Models de gestió per als boscos de 

castanyer (Castanea sativa Mill.): producció de 

fusta i fruit. Sèrie: Orientacions de gestió forestal 

sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de 

la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Generalitat de Catalunya, Barcelona. 45 p.

COLINAS GONZÁLEZ C.; ROJO SANZ M.; 

ARGEMÍ RELAT J.; HERAS DOLADER J.; CAS-

TAÑO SOLER C.; ROTLLAN PUIG X.; GÓMEZ 

GALLEGO M.; GILARTE CAYUELA S.; USTRELL 

JUAN E & SARRI TORRAS H. (2009). “El Control 

Biológico del Chancro del Castaño en Catalun-

ya”. En: S.E.C.F.-Junta de Castilla-León (eds.), 

Actas 5º Congreso Forestal Español. CD-Rom. 

Sociedad Española de Ciencias Forestales. Ávila. 

CORREAL MODOL E.; VILCHES CASALS, M.; 

IGLESIAS RODRÍGUEZ, C. (2013). “Clasifica-

ción visual de la madera estructural de Casta-

nea sativa del Sistema Mediterráneo Catalán”. 

6º Congreso Forestal Español. Vitoria-Gasteiz.

HOMS, G., RODRÍGUEZ, J., RIGLING, D.; 

COLINAS, C., (2001). “Caracterización de la 

población de Cryphonectria parasitica y detec-

ción de cepas hipovirulentas en 3 subpobla-

ciones de Cataluña. Montes para la sociedad 

del nuevo milenio”. III Congreso Forestal Espa-

ñol. Ed. Junta de Andalucía. Granada. 

PIQUÉ, M., VERICAT, P., CERVERA, T., BAI-

GES, T., FARRIOL, R. (2011). Tipologies fo-

Foto 11. Trossa de castanyer amb símptomes de “roig”. Autor: CTFC.

Foto 10. Xancre cicatritzat. Autor: CTFC.

restals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió 

forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). 

Centre de la Propietat Forestal. Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

WALDBOTH, M.; OBERHUBER. W. (2009). 

“Synergistic effect of drought and chestnut 

blight (Cryphonectria parasitica) on growth de-

cline of European chestnut (Castanea sativa)”. 

For. Path. 39:43–55.

VV. AA. "El castanyer a Catalunya: Manual de 

gestió, conservació i valorització". Diputació de 

Barcelona. En premsa.

06 Autors

Pau Vericat Grau
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
pau.vericat@ctfc.cat

Mario Beltrán Barba
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
mario.beltran@ctfc.cat

Míriam Piqué Nicolau
Àrea de Gestió Forestal de Sostenible, CTFC
miriam.pique@ctfc.cat

Pere Navarro Maroto
Àrea d'Aprofitaments Forestals i Biomassa, CTFC
pere.navarro@ctfc.cat

Carlos Colinas González
Àrea de Defensa del Bosc, CTFC
carlos.colinas@pvcf.udl.cat

Carles Castaño Soler
Àrea de Defensa del Bosc, CTFC
carles.castanyo@ctfc.cat

Eduard Correal Mòdol
INCAFUST
eduard.correal@incafust.org

Dossier Tecnic_67_V3.indd   9 18/02/14   12:04

431



432DOSSIERN67

DOSSIERTÈCNIC

10

SELECCIÓ DE CASTANYERS
PER PRODUIR FRUIT AL MONTSENY

Foto 1. Antiga plantació recuperada per a producció de fruita. Primer període vegetatiu. El Pujol de Muntanya (Viladrau). Autor: IRTA.

01 Introducció

01.01 Origen del castanyer del Montseny
La presència espontània del gènere Castanea 

a l’hemisferi nord es remunta al boscos de pla-

nifolis del Terciari, molt abans de la sepa ració 

d’Europa i Amèrica, segons que indiquen estudis 

palinològics. Al nord de la península Ibèrica (PI) 

la presència de castanyer és preromana, da-

tant d’uns 3.500 anys aC. Les primeres masses 

de castanyer van anar estenent-se lligades a 

l’activitat humana; curiosament, no és l’ús com a 

aliment que promou l’expansió de l’espècie, sinó 

la utilització de la fusta per fabricar contenidors. 

Així, en l’època de grecs i romans, la presència 

del castanyer anava lligada a les activitats mi-

neres, com l’extracció d’or. El desenvolupament 

del conreu a Europa occidental per a l’ús de la 

castanya com a fruit no es produeix fins a l’Edat 

mitjana (Pérez-García i Sánchez-Palencia, 1985; 

Conedera et al., 2004).

El castanyer és una espècie emblemàtica del 

Montseny, on existeixen multitud d’exemplars 

més que centenaris, essent alguns d’ells ca-

talogats com a arbres monumentals (Llobet, 

1990; Zamorano, 2001). Estudis de l’ADN clo-

roplàstic indiquen que el material del Montseny 

presenta majoritàriament un haplotip comú al 

d’altres zones espanyoles, però també se’n 

detecta un de diferencial procedent del sud 

d’Itàlia; en qualsevol cas, els materials estu-

diats són clarament diferents dels de Prades 

(Fineschi et al., 2000).

Segons un estudi de la diferenciació adaptativa 

de l’espècie Castanea sativa dins la PI, en el 

qual s’inclou material procedent de les Guille-

ries, hi ha diferenciació poblacional en C. sativa 

en període de brostada i creixement, i s’associa 

la brostada precoç a les zones més xeròfiles de 

l’àrea mediterrània, on també hi ha una menor 

variabilitat intrapoblacional. L’adaptació a les 

diferents condicions va lligada a episodis cli-

màtics passats, que han contribuït a la selecció 

natural de l’espècie. Aquesta informació indi-

ca la conveniència de preservar els avantatges 

adaptatius que poden presentar els materials 

locals, aspecte especialment important per a 

la distribució de l’espècie en zones límit (Fer-

nández-López i Alía, 2003).

Actualment, el castanyer ocupa unes 3.000 ha 

dins del massís del Montseny, que represen-

ta un 10% de la seva superfície considerant 

també la zona d’influència del Parc (Figura 1).

01.02 La producció de castanya 
Es tenen referències, ja de l’època dels ro-

mans, que el castanyer s’empeltava i, així, 

des de l’inici el seu desenvolupament com a 

conreu les castanyes provenien d’arbres em-

peltats. Aquesta és la causa principal que en 

moltes zones d’Europa i també de la PI hi hagi 

una gran riquesa varietal (en són un exemple 

Galícia i Astúries).

Fins al primer quart del segle XX la castanya 

de Guilleries i Montseny es va exportar cap a 

altres països europeus (Llobet, 1990). Catalunya 

representava un referent en la producció de 

castanya i aquesta era una font d’ingressos molt 

important per a moltes famílies del Montseny. En 

aquelles dates la producció es xifrava en 700-

800 t i de ben segur provenia majoritàriament de 

castanyers empeltats, la identitat dels quals en 

queden alguns rastres, però les varietats que es 

cultivàvem no s’han conservat. La conversió de 

les explotacions en forestals, atès l’alta demanda 

de fusta que es va generar cap a mitjans del 

segle XX, va ser en desgrat de la producció 
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En el treball de selecció, els 

requisits demanats als fruits 

no són solament els lligats 

als de la comercialització 

com a producte en fresc 

si no es consideren també 

aquells exigits per les 

empreses transformadores.

de fruita. I va coincidir també amb un massiu 

èxode rural, que va marginar definitivament la 

producció de castanya. Al mateix temps, es va 

donar una important caiguda dels mercats per 

motius molt clars: la castanya gallega era la 

producció que marcava el preu de la castanya 

a Espanya, amb una conseqüent davallada 

d’aquests; el xancre estava entrant en força 

(a partir dels anys 40); i als habituals furs del 

fruit, amb la presència d’una comercialització 

paral·lela, s'hi sumaren els canvis d’hàbits 

alimentaris (APM, 2013).

Actualment, és un producte del territori vincu-

lat a una festa tradicional: la Castanyada. Ara 

bé, el consum en aquestes dates a Catalunya 

es nodreix majoritàriament de la producció de 

castanya d’altres zones. L’any 2011 van entrar 

a MercaBarna 1.800 t de castanyes, més del 

74% provinent de diferents regions espanyoles 

i la resta un 16% de la Xina (no és Castanea 

sativa sinó C. mollissima) i el 10% restant de 

França i el Brasil (APM, 2013).

Les castanyedes per a fruit del Montseny són 

plantacions centenàries de peus de castanyer 

antigament empeltats per a la producció de 

fruit on en la majoria de casos s’ha perdut la 

mena principal i els arbres s’han format com a 

un conjunt de rebrots de soca. En tot el massís 

es xifren en unes 100 ha, de les quals no-

més la meitat són pròpiament productives. La 

densitat de plantació és molt baixa i s’estima 

Figura 1. Distribució de Castanea Sativa al massís del Montseny i a la seva àrea d'influència (Xarxa Natura 2000). Fonts: CREAF, 
Mapes de cobertes del sòl de Catalunya  (MCSC-3V2 2005-2007), ICC: Mapa dels límits administratius de Catalunya.
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Alçada castanyer de 800 a 1400m.

Prospecció de Castanyers

entre 80 i 120 peus per ha. La majoria han 

estat sotmeses a abandonament i han perdut 

clarament la seva funcionalitat. Han passat de 

ser zones semiagrícoles i de pastura productiva 

a convertir-se en un bosc. La principal gestió 

a aplicar en l’actualitat inclou necessàriament 

accions dirigides a la recuperació dels arbres. 

La producció actual de castanya del Montseny 

es basa en la recollida de fruits en antigues 

castanyedes, que en dificulta la collita i no 

aporta la garantia d’una qualitat homogènia 

i sostinguda. Segons dades de l’Associació 

de Propietaris del Montseny (APM) s’estima 

en 30-40 t, de les quals, per la dificultat de 

recol·lecció, només se n’aprofiten unes 15 t. 

El 60% de la producció es concentra en tres 

finques. No hi ha varietats: tant sols es parla 

de castanyers de maduració primerenca, els 

‘miquelencs’, i dels de maduració tardana, els 

‘martinencs’ o castanya de Tot Sants.

01.03 Situació sanitària del castanyer al 
Montseny
El principal problema fitosanitari actual del 

castanyer al Montseny és la presència del 

fong Criphonectria parasitica. L’any 2005, 

per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 

el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC) va estudiar aquest problema i un dels 

resultats va ser que el mètode de control 

més eficient contra el xancre del castanyer, 

Foto 2. Cecidi (dreta) i cecidi lignificat amb forats d'emergència (esquerra) de vespeta de Dryocosmus kuriphilus. Autor: DGMNB.
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Foto 1. Antiga plantació recuperada per a producció de fruita. Primer període vegetatiu. El Pujol de Muntanya (Viladrau). Autor: IRTA.
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nifolis del Terciari, molt abans de la sepa ració 
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l’activitat humana; curiosament, no és l’ús com a 

aliment que promou l’expansió de l’espècie, sinó 
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Així, en l’època de grecs i romans, la presència 
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neres, com l’extracció d’or. El desenvolupament 

del conreu a Europa occidental per a l’ús de la 

castanya com a fruit no es produeix fins a l’Edat 

mitjana (Pérez-García i Sánchez-Palencia, 1985; 

Conedera et al., 2004).

El castanyer és una espècie emblemàtica del 

Montseny, on existeixen multitud d’exemplars 

més que centenaris, essent alguns d’ells ca-

talogats com a arbres monumentals (Llobet, 

1990; Zamorano, 2001). Estudis de l’ADN clo-

roplàstic indiquen que el material del Montseny 

presenta majoritàriament un haplotip comú al 

d’altres zones espanyoles, però també se’n 

detecta un de diferencial procedent del sud 

d’Itàlia; en qualsevol cas, els materials estu-

diats són clarament diferents dels de Prades 

(Fineschi et al., 2000).

Segons un estudi de la diferenciació adaptativa 

de l’espècie Castanea sativa dins la PI, en el 

qual s’inclou material procedent de les Guille-

ries, hi ha diferenciació poblacional en C. sativa 

en període de brostada i creixement, i s’associa 

la brostada precoç a les zones més xeròfiles de 

l’àrea mediterrània, on també hi ha una menor 

variabilitat intrapoblacional. L’adaptació a les 

diferents condicions va lligada a episodis cli-

màtics passats, que han contribuït a la selecció 

natural de l’espècie. Aquesta informació indi-

ca la conveniència de preservar els avantatges 

adaptatius que poden presentar els materials 

locals, aspecte especialment important per a 

la distribució de l’espècie en zones límit (Fer-

nández-López i Alía, 2003).

Actualment, el castanyer ocupa unes 3.000 ha 

dins del massís del Montseny, que represen-

ta un 10% de la seva superfície considerant 

també la zona d’influència del Parc (Figura 1).

01.02 La producció de castanya 
Es tenen referències, ja de l’època dels ro-

mans, que el castanyer s’empeltava i, així, 

des de l’inici el seu desenvolupament com a 

conreu les castanyes provenien d’arbres em-

peltats. Aquesta és la causa principal que en 

moltes zones d’Europa i també de la PI hi hagi 

una gran riquesa varietal (en són un exemple 

Galícia i Astúries).

Fins al primer quart del segle XX la castanya 

de Guilleries i Montseny es va exportar cap a 

altres països europeus (Llobet, 1990). Catalunya 

representava un referent en la producció de 

castanya i aquesta era una font d’ingressos molt 

important per a moltes famílies del Montseny. En 

aquelles dates la producció es xifrava en 700-

800 t i de ben segur provenia majoritàriament de 

castanyers empeltats, la identitat dels quals en 

queden alguns rastres, però les varietats que es 

cultivàvem no s’han conservat. La conversió de 

les explotacions en forestals, atès l’alta demanda 

de fusta que es va generar cap a mitjans del 

segle XX, va ser en desgrat de la producció 
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En el treball de selecció, els 

requisits demanats als fruits 

no són solament els lligats 

als de la comercialització 

com a producte en fresc 

si no es consideren també 

aquells exigits per les 

empreses transformadores.

de fruita. I va coincidir també amb un massiu 

èxode rural, que va marginar definitivament la 

producció de castanya. Al mateix temps, es va 

donar una important caiguda dels mercats per 

motius molt clars: la castanya gallega era la 

producció que marcava el preu de la castanya 

a Espanya, amb una conseqüent davallada 

d’aquests; el xancre estava entrant en força 

(a partir dels anys 40); i als habituals furs del 

fruit, amb la presència d’una comercialització 

paral·lela, s'hi sumaren els canvis d’hàbits 

alimentaris (APM, 2013).

Actualment, és un producte del territori vincu-

lat a una festa tradicional: la Castanyada. Ara 

bé, el consum en aquestes dates a Catalunya 

es nodreix majoritàriament de la producció de 

castanya d’altres zones. L’any 2011 van entrar 

a MercaBarna 1.800 t de castanyes, més del 

74% provinent de diferents regions espanyoles 

i la resta un 16% de la Xina (no és Castanea 

sativa sinó C. mollissima) i el 10% restant de 

França i el Brasil (APM, 2013).

Les castanyedes per a fruit del Montseny són 

plantacions centenàries de peus de castanyer 

antigament empeltats per a la producció de 

fruit on en la majoria de casos s’ha perdut la 

mena principal i els arbres s’han format com a 

un conjunt de rebrots de soca. En tot el massís 

es xifren en unes 100 ha, de les quals no-

més la meitat són pròpiament productives. La 

densitat de plantació és molt baixa i s’estima 

Figura 1. Distribució de Castanea Sativa al massís del Montseny i a la seva àrea d'influència (Xarxa Natura 2000). Fonts: CREAF, 
Mapes de cobertes del sòl de Catalunya  (MCSC-3V2 2005-2007), ICC: Mapa dels límits administratius de Catalunya.
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Prospecció de Castanyers

entre 80 i 120 peus per ha. La majoria han 

estat sotmeses a abandonament i han perdut 

clarament la seva funcionalitat. Han passat de 

ser zones semiagrícoles i de pastura productiva 

a convertir-se en un bosc. La principal gestió 

a aplicar en l’actualitat inclou necessàriament 

accions dirigides a la recuperació dels arbres. 

La producció actual de castanya del Montseny 

es basa en la recollida de fruits en antigues 

castanyedes, que en dificulta la collita i no 

aporta la garantia d’una qualitat homogènia 

i sostinguda. Segons dades de l’Associació 

de Propietaris del Montseny (APM) s’estima 

en 30-40 t, de les quals, per la dificultat de 

recol·lecció, només se n’aprofiten unes 15 t. 

El 60% de la producció es concentra en tres 

finques. No hi ha varietats: tant sols es parla 

de castanyers de maduració primerenca, els 

‘miquelencs’, i dels de maduració tardana, els 

‘martinencs’ o castanya de Tot Sants.

01.03 Situació sanitària del castanyer al 
Montseny
El principal problema fitosanitari actual del 

castanyer al Montseny és la presència del 

fong Criphonectria parasitica. L’any 2005, 

per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 

el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC) va estudiar aquest problema i un dels 

resultats va ser que el mètode de control 

més eficient contra el xancre del castanyer, 

Foto 2. Cecidi (dreta) i cecidi lignificat amb forats d'emergència (esquerra) de vespeta de Dryocosmus kuriphilus. Autor: DGMNB.
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en les condicions del Montseny, era recórrer 

a la lluita biològica mitjançant la utilització del 

virus CHV1 (Colinas, 2007). Aquesta lluita es 

basa en la utilització de la hipovirulència, una 

malaltia del fong que atenua la virulència del 

seu atac sobre el castanyer i que és provo-

cada per un virus de RNA de doble cadena 

(Milgroom et al., 1991; Heiniger, 1994). Un 

dels principals condicionants d’aquest tipus 

de lluita contra el xancre és que no hauria 

d’entrar dins del Montseny cap altre material, 

L’APM va posar en marxa l’any 

2012 una campanya de co-

mercialització de la castanya 

per poder valorar la viabilitat 

econòmica de la comercialit-

zació de la castanya en fresc. 

L’acceptació pel consumidor 

de la castanya del Montseny a 

4-5 €/kg va ser molt bona. Es 

va apreciar en particular el seu 

tractament natural i el gust 

del gra, però es va fer palès 

que en la comercialització 

ocupa un lloc molt important 

ser del Montseny

La necessitat d’allargar al 

màxim el potencial període 

de venda de castanya fresca 

dur a escollir materials tant 

de maduració primerenca 

(finals de setembre; 

castanyes conegudes 

popularment com a 

‘miquelenques’) com de 

molt tardana (castanyes de 

Tots Sants).

no originari de la zona, si no és sota una total 

garantia sanitària; condicionant molt difícil de 

complir donada l’extensió mundial d’aquesta 

afecció.

Un segon problema fitosanitari important 

d’aquest planifoli és la vespeta, Dryocosmus 

kuryphilus, que és una plaga classificada 

de quarantena per la European Food Safe-

ty Authority a Europa. Detectada oficialment 

al Montseny l’any 2012, aquest himenòpter 

està actualment àmpliament estès en el Parc 

natural (DAMM, 2012). En relació a aques-

ta plaga, el Montseny ha estat declarat àrea 

de quarantena des del 2 de novembre 2012 

(DOGC 6253). Els danys causats per la ves-

peta són la formació de cecidis en brots ter-

minals i fulles que disminueixen la capacitat 

fotosintètica dels arbres i els debiliten (Foto 

2). La presència d’aquesta plaga de qua-

rantena no permet els moviments de mate-

rial vegetal de castanyer dins del Montseny, 

la qual cosa suposa una limitació a tenir en 

compte a l’hora de fer plantejaments tant de 

selecció com de desenvolupament general 

del conreu en aquesta àrea. El material per 

plantar s’ha de produir doncs fora de l’àrea 

delimitada com de protecció per la normativa 

sanitària europea i entrar-lo només per fer les 

plantacions (sota una estricte control fitosa-

nitari). Cal assenyalar que la comercialitza-

ció de la producció no es veu afectada per 

aquesta normativa, ja que aquesta exclou els 

moviments dels fruits.

01.04 Com preservar i desenvolupar el 
conreu de la castanya al Montseny
Davant de la situació de l’espècie Castanea 

sativa al Montseny, la DIBA, com a entitat 

gestora del Parc Natural, i comptant amb el 

suport de l’APM, ha promogut la realització 

de diversos treballs per a la recuperació del 

castanyer al Montseny, entre ells la selecció 
d’arbres productors de castanya de qua-
litat dins del mateix Parc. 

Aquests treballs van dirigits, en primer lloc, 

a salvaguardar la diversitat de Castanea sa-

tiva present al Montseny, una espècie consi-

derada emblemàtica en aquest entorn. Tant 

la problemàtica fitosanitària que l’assetja 

com els potencials estressos abiòtics que 

es preveuen davant les variades condicions 

climàtiques, duen a seleccionar materials 

dins de la mateixa àrea on es conrearan 

(Fernández-López i Alía, 2003; Laureti et 

al., 2004). 

La producció de castanya de qualitat garanti-

da pot suposar una sortida comercial a un fruit 

que pel seu origen s’associa a un producte na-

tural. Ara bé, per aconseguir-ho, s’ha de definir 

molt bé l’estàndard varietal associat a la zona 

de producció, a més de la gestió productiva a 

aplicar, per tal d’oferir una qualitat continuada 

en el producte. El consumidor busca sabor i 

prioritza el producte de proximitat, però exigeix 

també homogeneïtat i traçabilitat. 

D’altra banda, al consum tradicional de cas-

tanya a Catalunya, lligat a Tots Sants, se li 

suma ara un renovat interès per aquesta 

fruita seca portadora d’abundants hidrats 

de carboni, de característiques similars als 

cereals, però amb molt poca proteïna (glu-

ten-free) que la fa apta per a l’elaboració de 

productes per a celíacs. La castanya té un 

alt contingut amb potassi (i baix en sodi) i 

poques calories, especialment quan se la 

compara amb altra fruita seca. La castanya 

fresca té un mercat clarament estacional i 

tradicional, però, un cop dessecada en for-

ma de farina o transformada en productes 

elaborats, la seva presència al mercat és 

molt més duradora. 

L’APM va posar en marxa l’any 2012 una 

campanya de comercialització de la cas-

tanya per poder valorar la viabilitat econò-

mica de la comercialització de la castanya 

en fresc. Es va fer un treball d’avaluació 

dels costos de producció per presentar un 

producte competitiu al mercat (recol·lecció, 

classificació, calibratge, envasat, etc.) i de 

resposta del consumidor. En la situació ac-

tual de les castanyedes de fruit la prepa-

ració dels camps per a la collita i la collita 

en si suposen una important mà d’obra; La 

recollida del fruit ha de ser ràpida per evitar 

el deteriorament del fruit i molt especial-

ment els robatoris. Els resultats de l'estudi 

han permès saber que una gran part de la 

collita rebutjada ho ha estat pel seu cali-

bre i que pensar en una venda només en 

fresc redueix el mercat a 10 dies. Allò real-

ment important d’aquest treball va ser que 

l’acceptació pel consumidor de la castanya 

del Montseny a 4-5 €/kg va ser molt bona. 

Es va apreciar en particular el seu tracta-

ment natural i el gust del gra, però es va fer 

palès que en la comercialització ocupa un 

lloc molt important "ser del Montseny".

Davant d’aquesta situació, sembla que les 

castanyedes gestionades degudament po-

Dossier Tecnic_67_V3.indd   12 18/02/14   12:04

434

EL CASTANYER A CATALUNYA I EL SEU APROFITAMENT PER A FRUIT

DOSSIERN67 13

drien convertir-se en un ajut per a la sos-

tenibilitat d’algunes de les explotacions del 

Montseny; d’aquelles que ja tenen castan-

yers antics, que s’hauran de rejovenir, però 

també de les que es plantegin fer noves 

plantades.

Sota aquest conjunt de consideracions, el tre-

ball de selecció coordinat per l’IRTA s’ha des-

envolupat al voltant dels eixos següents:

• Localitzar castanyers dins del Parc amb bo-

nes característiques productives.

• Caracteritzar els diferents individus segons 

descriptors varietals per conèixer les seves ca-

racterístiques vegetatives i productives, i poder 

comparar-les amb els estàndards comercials.

• Preparar peus mare dels millors materials, 

lliures de vespeta i de xancre, com a base per  

produir el planter de les varietats per a les no-

ves plantacions del Montseny.

02 Material i mètodes

02.01 Selecció i caracterització varietal
La localització dels exemplars dins del Parc del 

Montseny es va dur a terme durant els estius 

2011 i 2012 i s’ha continuat al 2013. Inicial-

ment, amb informació cartogràfica (mapes 

d’usos del sòl del CREAF) i amb l’ajuda dels 

guardes del Parc i dels propietaris, es varen lo-

calitzar agrupacions, en alguns casos masses, 

de castanyers amb potencial vocació fruitera 

en diferents condicions edafoclimàtiques del 

Montseny. 

Un cop localitzades les zones, es van escollir 

rodals representatius i finalment, considerant la 

informació de propietaris i masovers i l’aspecte 

Figura 2. Pautes per a la descripció de la penetració del tegument en el fruit.

Davant de la situació de 

l’espècie Castanea sativa 

al Montseny, la DIBA, com 

a entitat gestora del Parc 

Natural, i comptant amb el 

suport de l’APM, ha promogut 

la realització de diversos 

treballs per a la recuperació 

del castanyer al Montseny, 

entre ells la selecció d’arbres 

productors de castanya de 

qualitat dins del mateix Parc.

Penetració del Tegument

1 Dèbil (o sense penetració)

2 Mitjana (visible <2mm)

3 Forta (visible>2mm)

Foto 3. Dos exemplars de castanyers preseleccionats al Montseny. Autor: IRTA.
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en les condicions del Montseny, era recórrer 

a la lluita biològica mitjançant la utilització del 

virus CHV1 (Colinas, 2007). Aquesta lluita es 

basa en la utilització de la hipovirulència, una 

malaltia del fong que atenua la virulència del 

seu atac sobre el castanyer i que és provo-

cada per un virus de RNA de doble cadena 

(Milgroom et al., 1991; Heiniger, 1994). Un 

dels principals condicionants d’aquest tipus 

de lluita contra el xancre és que no hauria 

d’entrar dins del Montseny cap altre material, 

L’APM va posar en marxa l’any 

2012 una campanya de co-

mercialització de la castanya 

per poder valorar la viabilitat 

econòmica de la comercialit-

zació de la castanya en fresc. 

L’acceptació pel consumidor 

de la castanya del Montseny a 

4-5 €/kg va ser molt bona. Es 

va apreciar en particular el seu 

tractament natural i el gust 

del gra, però es va fer palès 

que en la comercialització 

ocupa un lloc molt important 

ser del Montseny

La necessitat d’allargar al 

màxim el potencial període 

de venda de castanya fresca 

dur a escollir materials tant 

de maduració primerenca 

(finals de setembre; 

castanyes conegudes 

popularment com a 

‘miquelenques’) com de 

molt tardana (castanyes de 

Tots Sants).

no originari de la zona, si no és sota una total 

garantia sanitària; condicionant molt difícil de 

complir donada l’extensió mundial d’aquesta 

afecció.

Un segon problema fitosanitari important 

d’aquest planifoli és la vespeta, Dryocosmus 

kuryphilus, que és una plaga classificada 

de quarantena per la European Food Safe-

ty Authority a Europa. Detectada oficialment 

al Montseny l’any 2012, aquest himenòpter 

està actualment àmpliament estès en el Parc 

natural (DAMM, 2012). En relació a aques-

ta plaga, el Montseny ha estat declarat àrea 

de quarantena des del 2 de novembre 2012 

(DOGC 6253). Els danys causats per la ves-

peta són la formació de cecidis en brots ter-

minals i fulles que disminueixen la capacitat 

fotosintètica dels arbres i els debiliten (Foto 

2). La presència d’aquesta plaga de qua-

rantena no permet els moviments de mate-

rial vegetal de castanyer dins del Montseny, 

la qual cosa suposa una limitació a tenir en 

compte a l’hora de fer plantejaments tant de 

selecció com de desenvolupament general 

del conreu en aquesta àrea. El material per 

plantar s’ha de produir doncs fora de l’àrea 

delimitada com de protecció per la normativa 

sanitària europea i entrar-lo només per fer les 

plantacions (sota una estricte control fitosa-

nitari). Cal assenyalar que la comercialitza-

ció de la producció no es veu afectada per 

aquesta normativa, ja que aquesta exclou els 

moviments dels fruits.

01.04 Com preservar i desenvolupar el 
conreu de la castanya al Montseny
Davant de la situació de l’espècie Castanea 

sativa al Montseny, la DIBA, com a entitat 

gestora del Parc Natural, i comptant amb el 

suport de l’APM, ha promogut la realització 

de diversos treballs per a la recuperació del 

castanyer al Montseny, entre ells la selecció 
d’arbres productors de castanya de qua-
litat dins del mateix Parc. 

Aquests treballs van dirigits, en primer lloc, 

a salvaguardar la diversitat de Castanea sa-

tiva present al Montseny, una espècie consi-

derada emblemàtica en aquest entorn. Tant 

la problemàtica fitosanitària que l’assetja 

com els potencials estressos abiòtics que 

es preveuen davant les variades condicions 

climàtiques, duen a seleccionar materials 

dins de la mateixa àrea on es conrearan 

(Fernández-López i Alía, 2003; Laureti et 

al., 2004). 

La producció de castanya de qualitat garanti-

da pot suposar una sortida comercial a un fruit 

que pel seu origen s’associa a un producte na-

tural. Ara bé, per aconseguir-ho, s’ha de definir 

molt bé l’estàndard varietal associat a la zona 

de producció, a més de la gestió productiva a 

aplicar, per tal d’oferir una qualitat continuada 

en el producte. El consumidor busca sabor i 

prioritza el producte de proximitat, però exigeix 

també homogeneïtat i traçabilitat. 

D’altra banda, al consum tradicional de cas-

tanya a Catalunya, lligat a Tots Sants, se li 

suma ara un renovat interès per aquesta 

fruita seca portadora d’abundants hidrats 

de carboni, de característiques similars als 

cereals, però amb molt poca proteïna (glu-

ten-free) que la fa apta per a l’elaboració de 

productes per a celíacs. La castanya té un 

alt contingut amb potassi (i baix en sodi) i 

poques calories, especialment quan se la 

compara amb altra fruita seca. La castanya 

fresca té un mercat clarament estacional i 

tradicional, però, un cop dessecada en for-

ma de farina o transformada en productes 

elaborats, la seva presència al mercat és 

molt més duradora. 

L’APM va posar en marxa l’any 2012 una 

campanya de comercialització de la cas-

tanya per poder valorar la viabilitat econò-

mica de la comercialització de la castanya 

en fresc. Es va fer un treball d’avaluació 

dels costos de producció per presentar un 

producte competitiu al mercat (recol·lecció, 

classificació, calibratge, envasat, etc.) i de 

resposta del consumidor. En la situació ac-

tual de les castanyedes de fruit la prepa-

ració dels camps per a la collita i la collita 

en si suposen una important mà d’obra; La 

recollida del fruit ha de ser ràpida per evitar 

el deteriorament del fruit i molt especial-

ment els robatoris. Els resultats de l'estudi 

han permès saber que una gran part de la 

collita rebutjada ho ha estat pel seu cali-

bre i que pensar en una venda només en 

fresc redueix el mercat a 10 dies. Allò real-

ment important d’aquest treball va ser que 

l’acceptació pel consumidor de la castanya 

del Montseny a 4-5 €/kg va ser molt bona. 

Es va apreciar en particular el seu tracta-

ment natural i el gust del gra, però es va fer 

palès que en la comercialització ocupa un 

lloc molt important "ser del Montseny".

Davant d’aquesta situació, sembla que les 

castanyedes gestionades degudament po-
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drien convertir-se en un ajut per a la sos-

tenibilitat d’algunes de les explotacions del 

Montseny; d’aquelles que ja tenen castan-

yers antics, que s’hauran de rejovenir, però 

també de les que es plantegin fer noves 

plantades.

Sota aquest conjunt de consideracions, el tre-

ball de selecció coordinat per l’IRTA s’ha des-

envolupat al voltant dels eixos següents:

• Localitzar castanyers dins del Parc amb bo-

nes característiques productives.

• Caracteritzar els diferents individus segons 

descriptors varietals per conèixer les seves ca-

racterístiques vegetatives i productives, i poder 

comparar-les amb els estàndards comercials.

• Preparar peus mare dels millors materials, 

lliures de vespeta i de xancre, com a base per  

produir el planter de les varietats per a les no-

ves plantacions del Montseny.

02 Material i mètodes

02.01 Selecció i caracterització varietal
La localització dels exemplars dins del Parc del 

Montseny es va dur a terme durant els estius 

2011 i 2012 i s’ha continuat al 2013. Inicial-

ment, amb informació cartogràfica (mapes 

d’usos del sòl del CREAF) i amb l’ajuda dels 

guardes del Parc i dels propietaris, es varen lo-

calitzar agrupacions, en alguns casos masses, 

de castanyers amb potencial vocació fruitera 

en diferents condicions edafoclimàtiques del 

Montseny. 

Un cop localitzades les zones, es van escollir 

rodals representatius i finalment, considerant la 

informació de propietaris i masovers i l’aspecte 

Figura 2. Pautes per a la descripció de la penetració del tegument en el fruit.

Davant de la situació de 

l’espècie Castanea sativa 

al Montseny, la DIBA, com 

a entitat gestora del Parc 

Natural, i comptant amb el 

suport de l’APM, ha promogut 

la realització de diversos 

treballs per a la recuperació 

del castanyer al Montseny, 

entre ells la selecció d’arbres 

productors de castanya de 

qualitat dins del mateix Parc.

Penetració del Tegument

1 Dèbil (o sense penetració)

2 Mitjana (visible <2mm)

3 Forta (visible>2mm)

Foto 3. Dos exemplars de castanyers preseleccionats al Montseny. Autor: IRTA.
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vegetatiu, sanitari i productiu dels arbres du-

rant un primer període vegetatiu es va fer la 

primera selecció (Foto 3).

En el treball de selecció, els requisits demanats 

als fruits no són solament els lligats als de la 

comercialització com a producte en fresc si 

no es consideren també aquells exigits per les 

empreses transformadores. Tenint en comp-

te les característiques del mercat i recollint 

l’opinió de l’empresa local "La Castanya de 

Viladrau", es van marcar com a límits de qua-

litat del fruit dos requisits bàsics a complir en 

la primera selecció: la mida, definida com el 

pes de la castanya (mínim 10 g) i que no hi 

hagués penetració del tegument dins del gra 

(exigir que el 80% dels fruits tinguessin poca 

o nul·la penetració) (Figura 2). Aquests dos 

caràcters s’avaluen sobre 50 castanyes de 

cada arbre. La tria dóna lloc al grup d’arbres 

que s’ha d’estudiar durant almenys dos perío-

des vegetatius in situ. Sobre l’ortet original es 

fa un seguiment fenològic de la brotació, de les 

floracions masculines i femenines i de la madu-

ració. Sobre aquest nombre d’individus prese-

leccionats s’estudia àmpliament el fruit seguint 

la sistemàtica de caracterització pomològica 

del descriptor UPOV (TG 124, 1989).

Sobre els arbres escollits es fa també un segui-

ment sanitari comptant amb la informació apor-

tada pels Servei de Sanitat Vegetal de la Gene-

ralitat i amb el CTFC pel que fa al xancre i l’ajuda 

de les observacions dels guardes del Parc.

02.02 Preparació dels peus mare dels ma-
terials preseleccionats
Sobre els arbres preseleccionats es recullen 

varetes a finals d’hivern, fusta lignificada de 

l’any, per realitzar la corresponent empeltada. 

Aquesta empeltada, en el cas del Montseny, 

declarat zona de quarantena en relació a la 

plaga Dryocosmus kuriphylus (any 2012), s’ha 

de fer fora de l’àrea de prohibició de movi-

ment de plantes de castanyer. Actualment, la 

multiplicació s’està efectuant en un "insect-

proof" ubicat a Gimenells (IRTA de Lleida).

D’altra banda, l’empeltada ha de poder comp-

tar amb patrons d’altes garanties sanitàries. 

Com a peus, s’ha emprat material clonal pro-

duït in vitro, registrat com a Material Forestal de 

Reproducció Qualificat per l’empresa Tragsa, 

clons ‘C004’, ‘C042’, ‘P011’ i ‘P042’ (Cuen-

ca et al., 2009). Per realitzar l’empeltada es 

segueixen els habituals requisits emprats per 

minimitzar les contaminacions entre mate-

Figura 3. Localització de les zones prospectades del Montseny.  Cada àrea s’ha identificat sota el nom del municipi al qual pertany. 
ARB: Arbúcies, BRL: El Brull, CNV: Cànoves; FGM: Fogars de Montclús, MSY: Montseny, RLL: Riells, SPV: Sant Pere de Vilamajor, i 
VLD: Viladrau. El número en vermell indica el nombre d’arbres sobre els quals s’ha fet el seguiment fins al juny de 2013.

Figura 4. Estat de brotació C1. Visualització de la verdor  de 
les primeres fulles en el borró.

Àmbit Pla Especial del PN i Reserva 
de la Biosfera del Montseny

Castanyer seleccionat
en la prospecció del 2011

Base Cartogràfica
Institut Cartogràfic de Catalunya, 2011.
Mapa Topogràfica 1:250.000

CNV 1

SPV 4

FGM 3

MSY 5

RLL 1

ARB 3
BRL 3

VLD 10

rials: desinfecció de patrons i varetes, d’estris 

d’empeltar (entre materials vegetals), i aïlla-

ment en relació a altres materials de la mateixa 

espècie. Un cop empeltat el castanyer en to-

rreta, habitualment per "chip budding"   v, es fa 

un seguiment de cada arbre, durant almenys 

un període vegetatiu sota condicions de confi-

nament, per tal d’eliminar tots els individus que 

presentin alguna afecció fitosanitària clara o 

brostades sospitoses de presència de vespeta 

o de xancre, tant en la varietat com en el patró. 

L’objectiu és aconseguir una mínima rèplica de 

tres plantes per ortet amb una elevada garantia 

sanitària. Aquests castanyers empeltats, sense 

símptomes visibles de qualsevol afecció biòtica 

durant tot el període vegetatiu, es convertiran en 

els peus mare que asseguraran identitat varietal 

i sanitat. Un cop aconseguit aquest material, es 

posarà sota el control d’un organisme/empresa 

pública o privada que es comprometi a man-

tenir-los sota estricte vigilància, seguint les nor-

matives vigents per a la producció de varietats 

de fruita de castanyer del "Reglament Tècnic de 

Control i Certificació dels Fruiters".

Per a la correcta identificació del material i 

garantir-ne la traçabilitat en la producció de 

planter, totes les potencials varietats estaran 

degudament caracteritzades per marcadors. 

S’utilitzaran un mínim de 6-7 microsatèl·lits 

dels desenvolupats específicament per identi-

ficar Castanea sativa (Buck et al., 2003; Mari-

noni et al., 2003).

03 Resultats i discussió

03.01 Localització dels arbres preselec-
cionats
S’han delimitat vuit zones en el Montseny, co-

rresponents a vuit TM, tal com es pot veure en 

la Figura 3, on al 2013 s’ha fet el seguiment de 

31 arbres, els preseleccionats fins aquesta data. 

C1
Éclatement
du Bourgeon

A
Bourgeon
dormant

C1
Gonflement

du Bourgeon

C3
Écailles Vertes

plus longues 
que les brunes

D
Apparition des 
nervures des 
feuilles

Dm
Allongement 

de la pousse; 
apparition des 
chatons males
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03.02 La brotació i floració dels diferents 
materials
Segons les dates de brostada observades, 

els materials es poden agrupar per data de 

brotació, establerta quan hi ha la màxima 

presència de l’estat C1 (Figura 4) en l’arbre: 

Arbres de "Brotació primerenca", aquells que 

brosten abans del 12 d’abril; arbres de "Bro-

tació mitjana", aquells que ho fan entre el 12 

i el 20 d’abril; i arbres de "Brotació tardana", 

quan es produeix posteriorment al 20 d’abril. 

Aplicant aquesta classificació als 31 mate-

rials preseleccionats, hi ha: 1 arbre prime-

renc, 20 de brotació mitjana i 10 de tardana.

La importància d’aquest caràcter no rau tant 

sols a poder escollir materials amb menys risc 

de ser afectats per les gelades de primavera, 

sinó en el fet que el període de brotació està 

molt sovint lligat al de la maduració de la cas-

tanya. Una brostada primerenca acostuma a 

portar associada una maduració primerenca. El 

període de maduració és un caràcter de difícil 

determinació en un arbre, però en canvi de gran 

importància econòmica si es pensa en la co-

mercialització del producte fresc. La necessitat 

d’allargar al màxim el potencial període de ven-

da de castanya fresca dur a escollir materials 

tant de maduració primerenca (finals de setem-

bre; castanyes conegudes popularment com 

a "miquelenques") com de molt tardana (cas-

tanyes de Tots Sants). Per a la selecció inicial 

resulta més fàcil fer la primera tria en relació a 

l’època de brostada que a la de maduració. Així, 

la maduració és un caràcter que ja es definirà 

específicament per a cada material, però només 

en els quals resultin seleccionats finalment. 

El seguiment fenològic s’ha realitzat sobre les 

diferents flors masculines, separant els aments 

masculins i els aments andrògins, i les feme-

nines pròpiament, localitzades en la base dels 

aments andrògins (Figures 5 i 6). Cal assenya-

lar que no sempre la receptivitat de la floració 

femenina es correspon amb la plena emissió 

de pol·len en el mateix arbre tant si es conside-

ren els aments masculins como els andrògins. 

La plena floració masculina, quan es produeix 

l’emissió de pol·len (Fm2-Fa2), acostuma a 

avançar-se en relació al període de receptivi-

tat de la flor femenina (Ff-Ff2). D’altra banda, 

l’ament androgin evoluciona habitualment en 

posterioritat al masculí.

S’’ha observat en un bon nombre de casos que 

els aments masculins cauen sense haver assolit 

la plena floració. La caracterització de la floració, 

Figura 5. Evolució de flors masculines. Autor: IRTA.

Dm
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Figura 6. Evolució d’aments andrògins (ament amb la flor femenina a la base). Autor: IRTA.
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vegetatiu, sanitari i productiu dels arbres du-

rant un primer període vegetatiu es va fer la 

primera selecció (Foto 3).

En el treball de selecció, els requisits demanats 

als fruits no són solament els lligats als de la 

comercialització com a producte en fresc si 

no es consideren també aquells exigits per les 

empreses transformadores. Tenint en comp-

te les característiques del mercat i recollint 

l’opinió de l’empresa local "La Castanya de 

Viladrau", es van marcar com a límits de qua-

litat del fruit dos requisits bàsics a complir en 

la primera selecció: la mida, definida com el 

pes de la castanya (mínim 10 g) i que no hi 

hagués penetració del tegument dins del gra 

(exigir que el 80% dels fruits tinguessin poca 

o nul·la penetració) (Figura 2). Aquests dos 

caràcters s’avaluen sobre 50 castanyes de 

cada arbre. La tria dóna lloc al grup d’arbres 

que s’ha d’estudiar durant almenys dos perío-

des vegetatius in situ. Sobre l’ortet original es 

fa un seguiment fenològic de la brotació, de les 

floracions masculines i femenines i de la madu-

ració. Sobre aquest nombre d’individus prese-

leccionats s’estudia àmpliament el fruit seguint 

la sistemàtica de caracterització pomològica 

del descriptor UPOV (TG 124, 1989).

Sobre els arbres escollits es fa també un segui-

ment sanitari comptant amb la informació apor-

tada pels Servei de Sanitat Vegetal de la Gene-

ralitat i amb el CTFC pel que fa al xancre i l’ajuda 

de les observacions dels guardes del Parc.

02.02 Preparació dels peus mare dels ma-
terials preseleccionats
Sobre els arbres preseleccionats es recullen 

varetes a finals d’hivern, fusta lignificada de 

l’any, per realitzar la corresponent empeltada. 

Aquesta empeltada, en el cas del Montseny, 

declarat zona de quarantena en relació a la 

plaga Dryocosmus kuriphylus (any 2012), s’ha 

de fer fora de l’àrea de prohibició de movi-

ment de plantes de castanyer. Actualment, la 

multiplicació s’està efectuant en un "insect-

proof" ubicat a Gimenells (IRTA de Lleida).

D’altra banda, l’empeltada ha de poder comp-

tar amb patrons d’altes garanties sanitàries. 

Com a peus, s’ha emprat material clonal pro-

duït in vitro, registrat com a Material Forestal de 

Reproducció Qualificat per l’empresa Tragsa, 

clons ‘C004’, ‘C042’, ‘P011’ i ‘P042’ (Cuen-

ca et al., 2009). Per realitzar l’empeltada es 

segueixen els habituals requisits emprats per 

minimitzar les contaminacions entre mate-

Figura 3. Localització de les zones prospectades del Montseny.  Cada àrea s’ha identificat sota el nom del municipi al qual pertany. 
ARB: Arbúcies, BRL: El Brull, CNV: Cànoves; FGM: Fogars de Montclús, MSY: Montseny, RLL: Riells, SPV: Sant Pere de Vilamajor, i 
VLD: Viladrau. El número en vermell indica el nombre d’arbres sobre els quals s’ha fet el seguiment fins al juny de 2013.

Figura 4. Estat de brotació C1. Visualització de la verdor  de 
les primeres fulles en el borró.

Àmbit Pla Especial del PN i Reserva 
de la Biosfera del Montseny

Castanyer seleccionat
en la prospecció del 2011
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Mapa Topogràfica 1:250.000
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rials: desinfecció de patrons i varetes, d’estris 

d’empeltar (entre materials vegetals), i aïlla-

ment en relació a altres materials de la mateixa 

espècie. Un cop empeltat el castanyer en to-

rreta, habitualment per "chip budding"   v, es fa 

un seguiment de cada arbre, durant almenys 

un període vegetatiu sota condicions de confi-

nament, per tal d’eliminar tots els individus que 

presentin alguna afecció fitosanitària clara o 

brostades sospitoses de presència de vespeta 

o de xancre, tant en la varietat com en el patró. 

L’objectiu és aconseguir una mínima rèplica de 

tres plantes per ortet amb una elevada garantia 

sanitària. Aquests castanyers empeltats, sense 

símptomes visibles de qualsevol afecció biòtica 

durant tot el període vegetatiu, es convertiran en 

els peus mare que asseguraran identitat varietal 

i sanitat. Un cop aconseguit aquest material, es 

posarà sota el control d’un organisme/empresa 

pública o privada que es comprometi a man-

tenir-los sota estricte vigilància, seguint les nor-

matives vigents per a la producció de varietats 

de fruita de castanyer del "Reglament Tècnic de 

Control i Certificació dels Fruiters".

Per a la correcta identificació del material i 

garantir-ne la traçabilitat en la producció de 

planter, totes les potencials varietats estaran 

degudament caracteritzades per marcadors. 

S’utilitzaran un mínim de 6-7 microsatèl·lits 

dels desenvolupats específicament per identi-

ficar Castanea sativa (Buck et al., 2003; Mari-

noni et al., 2003).

03 Resultats i discussió

03.01 Localització dels arbres preselec-
cionats
S’han delimitat vuit zones en el Montseny, co-

rresponents a vuit TM, tal com es pot veure en 

la Figura 3, on al 2013 s’ha fet el seguiment de 

31 arbres, els preseleccionats fins aquesta data. 
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03.02 La brotació i floració dels diferents 
materials
Segons les dates de brostada observades, 

els materials es poden agrupar per data de 

brotació, establerta quan hi ha la màxima 

presència de l’estat C1 (Figura 4) en l’arbre: 

Arbres de "Brotació primerenca", aquells que 

brosten abans del 12 d’abril; arbres de "Bro-

tació mitjana", aquells que ho fan entre el 12 

i el 20 d’abril; i arbres de "Brotació tardana", 

quan es produeix posteriorment al 20 d’abril. 

Aplicant aquesta classificació als 31 mate-

rials preseleccionats, hi ha: 1 arbre prime-

renc, 20 de brotació mitjana i 10 de tardana.

La importància d’aquest caràcter no rau tant 

sols a poder escollir materials amb menys risc 

de ser afectats per les gelades de primavera, 

sinó en el fet que el període de brotació està 

molt sovint lligat al de la maduració de la cas-

tanya. Una brostada primerenca acostuma a 

portar associada una maduració primerenca. El 

període de maduració és un caràcter de difícil 

determinació en un arbre, però en canvi de gran 

importància econòmica si es pensa en la co-

mercialització del producte fresc. La necessitat 

d’allargar al màxim el potencial període de ven-

da de castanya fresca dur a escollir materials 

tant de maduració primerenca (finals de setem-

bre; castanyes conegudes popularment com 

a "miquelenques") com de molt tardana (cas-

tanyes de Tots Sants). Per a la selecció inicial 

resulta més fàcil fer la primera tria en relació a 

l’època de brostada que a la de maduració. Així, 

la maduració és un caràcter que ja es definirà 

específicament per a cada material, però només 

en els quals resultin seleccionats finalment. 

El seguiment fenològic s’ha realitzat sobre les 

diferents flors masculines, separant els aments 

masculins i els aments andrògins, i les feme-

nines pròpiament, localitzades en la base dels 

aments andrògins (Figures 5 i 6). Cal assenya-

lar que no sempre la receptivitat de la floració 

femenina es correspon amb la plena emissió 

de pol·len en el mateix arbre tant si es conside-

ren els aments masculins como els andrògins. 

La plena floració masculina, quan es produeix 

l’emissió de pol·len (Fm2-Fa2), acostuma a 

avançar-se en relació al període de receptivi-

tat de la flor femenina (Ff-Ff2). D’altra banda, 

l’ament androgin evoluciona habitualment en 

posterioritat al masculí.

S’’ha observat en un bon nombre de casos que 

els aments masculins cauen sense haver assolit 

la plena floració. La caracterització de la floració, 

Figura 5. Evolució de flors masculines. Autor: IRTA.
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Figura 6. Evolució d’aments andrògins (ament amb la flor femenina a la base). Autor: IRTA.
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quant a coincidència entre masculina i femenina 

però també quant a la capacitat fertilitzant del 

pol·len, és un aspecte fonamental a l’hora de 

conèixer si un material dels seleccionats per a 

produir castanya necessitarà pol·linitzador, un 

altre arbre diferent a ell mateix, per produir fruita 

o es comporta com autofèrtil.

03.03 Les característiques del fruit
Les característiques de la castanya s’han 

pres durant un o dos anys sobre els mate-

rials preseleccionats, però no es disposa 

encara de resultats suficientment contrastats 

dels diferents materials. Fins al moment, les 

dades han servit per desestimar els arbres 

amb els fruits pitjors i per localitzar-ne alguns 

de molta qualitat (Fotos 4 i 5); ara bé, es des-

coneix encara si les característiques del fruit 

d’alguns castanyers són estables amb els 

anys i homogènies en l’arbre.

03.04 La multiplicació dels castanyers 
preseleccionats
Per poder extraure el material dels ortets pre-

seleccionats del Montseny i multiplicar-lo fora 

de la zona de quarantena declarada per la ves-

peta l’any 2012, el Servei de Sanitat Vegetal va 

autoritzar, en data 20 de març 2012, la sortida 

del material del Montseny per a fins científics, 

segons la Directiva 2008/61/CE. Aquest mate-

rial havia de quedar confinat en una zona allun-

yada de la presència de castanyers; actual-

ment es troba en un "insect-proof" de l’IRTA a 

Gimenells (Lleida).

A finals del 2013 es disposa de tres peus per 

ortet sense haver mostrat simptomatologia ni 

de vespeta ni de xancre d’11 dels materials 

Foto 4. Fruit de mida gran d’un arbre preseleccionat. Autor: IRTA. Foto 5. Castanyer preseleccionat. Detall de l’estudi del fruit. Bones característiques internes del 
gra. Autor: IRTA.

Foto 6. Castanyers empeltats en insect-proof. Setembre 
2013, Gimenells.

Foto 7. Empelt que brosta amb un borró afectat de vespeta.
(presència molt clara de cecidis en el borró). Autor: IRTA.

Foto 8. Patró i empelt afectats per xancre. Autor: IRTA.
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preseleccionats (Foto 6). Si durant el període 

vegetatiu en algun moment la planta mostrava 

presència real o aparent de qualsevol dels dos 

problemes fitosanitaris esmentats (Fotos 7 i 8), 

automàticament s’eliminaven i cremàvem les 

plantes portadores.

Els materials actualment conservat com a 

potencials peus mare estan tots degudament 

identificats amb l’anàlisi de marcadors molecu-

lars, s’han emprat 11 microsatèl·lits específics 

de Castanea sativa.
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quant a coincidència entre masculina i femenina 

però també quant a la capacitat fertilitzant del 

pol·len, és un aspecte fonamental a l’hora de 

conèixer si un material dels seleccionats per a 

produir castanya necessitarà pol·linitzador, un 

altre arbre diferent a ell mateix, per produir fruita 

o es comporta com autofèrtil.

03.03 Les característiques del fruit
Les característiques de la castanya s’han 

pres durant un o dos anys sobre els mate-

rials preseleccionats, però no es disposa 

encara de resultats suficientment contrastats 

dels diferents materials. Fins al moment, les 

dades han servit per desestimar els arbres 

amb els fruits pitjors i per localitzar-ne alguns 

de molta qualitat (Fotos 4 i 5); ara bé, es des-

coneix encara si les característiques del fruit 

d’alguns castanyers són estables amb els 

anys i homogènies en l’arbre.

03.04 La multiplicació dels castanyers 
preseleccionats
Per poder extraure el material dels ortets pre-

seleccionats del Montseny i multiplicar-lo fora 

de la zona de quarantena declarada per la ves-

peta l’any 2012, el Servei de Sanitat Vegetal va 

autoritzar, en data 20 de març 2012, la sortida 

del material del Montseny per a fins científics, 

segons la Directiva 2008/61/CE. Aquest mate-

rial havia de quedar confinat en una zona allun-

yada de la presència de castanyers; actual-

ment es troba en un "insect-proof" de l’IRTA a 

Gimenells (Lleida).

A finals del 2013 es disposa de tres peus per 

ortet sense haver mostrat simptomatologia ni 

de vespeta ni de xancre d’11 dels materials 

Foto 4. Fruit de mida gran d’un arbre preseleccionat. Autor: IRTA. Foto 5. Castanyer preseleccionat. Detall de l’estudi del fruit. Bones característiques internes del 
gra. Autor: IRTA.

Foto 6. Castanyers empeltats en insect-proof. Setembre 
2013, Gimenells.

Foto 7. Empelt que brosta amb un borró afectat de vespeta.
(presència molt clara de cecidis en el borró). Autor: IRTA.

Foto 8. Patró i empelt afectats per xancre. Autor: IRTA.
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EL CASTANYER A LES MUNTANYES DE PRADES
GENERALITATS

Foto 1. Castanyers a les muntanyes de Prades. Autor: Frederic Mallol.

01Introducció

Els castanyers formen part del paisatge de les 

Muntanyes de Prades d’una manera rellevant, 

conferint-li un atractiu especial d’incalculable valor 

ecològic. La presència de molts exemplars d’una 

grandària considerable posa de manifest que els 

castanyers es troben a les Muntanyes de Prades 

des de fa molt de temps. De fet, hi ha documents 

de l’any 1921 (“Notas estadísticas e históricas 

de la villa de Prades” de J. Ruiz Fernández) que 

fan referència a la importància dels castanyers 

a la zona. Si en un inici les castanyedes eren 

tractades en règim de bosc gros com a con-

reu amb la finalitat d’obtenció de castanyes, a 

l’actualitat podem dir que han esdevingut unitats 

naturalitzades ben integrades en el paisatge, prou 

competitives i adaptades al medi. Aquesta es-

pècie ocupa aproximadament una superfície de 

700 ha, distribuïdes a les localitats de Vilanova de 

Prades (250 ha), Prades (210 ha), Vallclara (120 

ha), Capafonts (74 ha), Mont-ral (27 ha), Vimbodí 

(7 ha), Montblanc (5 ha) i Ulldemolins (2 ha) (Fig. 1).

A les muntanyes de Prades, a mitjan del segle 

passat, la castanya ocupava un lloc predominant 

en els conreus agrícoles, i era una de les principals 

fonts d’ingressos, havent arribat a produir més de 

1.000 tones, que es comercialitzaven bàsicament 

a les comarques de Tarragona i Lleida. Represen-

tava quasi el 50% de la producció de castanya 

de fruit de tot Catalunya. Aquest conreu va ser 

substituït a poc a poc pel conreu de l’avellaner, 

per la seva major rendibilitat i a la possibilitat de 

mecanització, ja que el conreu del castanyer es 

trobava, majoritàriament, en costers impossibles 

de mecanitzar. Per rememorar aquelles èpoques 

passades, a Vilanova de Prades, des de l’any 1985 

se celebra pels voltants de l’1 de novembre la tra-

dicional Fira de la Castanya (pionera a Catalunya), 

amb gran afluència de públic de poblacions veïnes. 

Aquesta festa-mercat ha estat declarada d’interès 

comarcal. L’activitat principal és el propi mercat 

on la protagonista és la prestigiosa castanya de 

Vilanova de Prades. Aquestes castanyes tenen 

fama de ser de les millors del país per la seva 

mida petita, el seu profund sabor i el fet de ser més 

dolça que la gallega. En aquest mercat es poden 

comprar, a part de castanyes, embotits, formatges, 

mel i altres productes de la Conca de Barberà.

02 Els castanyers afectats per la 
malaltia del xancre. Actuacions 
realitzades

Com a conseqüència de la malaltia del xancre del 

castanyer, causada pel fong Cryphonectria pa-

rasitica, l’estat actual de les castanyedes de les 

Muntanyes de Prades és certament desolador 

en la majoria dels indrets on es distribueix l’espè-

cie (Fig. 2). Ja s’ha parlat de com afecta aquest 

xancre els castanyers de Catalunya al 1r article 

d’aquest dossier (punt 04.02). Aquesta malaltia, 

prou coneguda a l’actualitat, va ser detectada 

per primera vegada l’any 1904 a Nova York en 

el Bronx Zoological Park i ja al 1950 s’havia estès 

per tot Nord-amèrica. El seu origen és degut a la 

introducció del fong patogen a través de la im-

portació d’espècies de castanyers orientals, les 

quals són resistents a l’acció de l’esmentat fong, 

a diferència dels castanyers americans i europeus. 

A Europa, es cita per primer cop a Itàlia l’any 1938, 

escampant-se ràpidament per Iugoslàvia, Suïssa, 

Turquia, França, Grècia, etc. A l’Estat espanyol, els 

primers indicis daten del 1940 a Galícia, i no és fins 

a l’any 1963 quan es detecta a Catalunya en uns 

castanyers de Gualba, al Montseny.

No se sap exactament quan aquesta malaltia 

apareix per primer cop a les Muntanyes de Pra-

des, però es creu que va ser al voltant dels anys 

1970-1980. Des d’aleshores la dispersió d’aquesta 

malaltia ha estat generalitzada, amenaçant la su-

pervivència dels castanyers de la zona. Actualment 

està considerada com una plaga de quarantena a 

la UE i està inclosa a la llista de les 100 espècies 
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Figura 1. Distribució de les castanyedes a les Muntanyes de Prades (Àrea del Medi Natural del DAAM als Serveis Territorials a 
Tarragona). (cc: cabuda coberta (percentatge de recobriment de la copa al sòl)
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invasores més perjudicials per la Unió Internacional 

per a la Conservació de la Natura (UICN).

L’any 1992, l’ADV (Associació de Defensa Ve-

getal) de la Serralada de Prades, sota la direcció 

tècnica del Servei de Sanitat Vegetal de Tarragona 

i dins del seu pla d’activitat va elaborar un mapa 

de la situació dels castanyers i de la intensitat de 

l’afectació pel xancre. Alhora, en col·laboració 

del “Grup Serra” dependent de Medi Natural del 

DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca Alimentació i Medi Natural) es va realitzar 

un assaig en 4 ha. que consistia en l’elimina-

ció dels xancres mitjançant poda i el posterior 

tractament de ferides. Després de realitzar un 

seguiment durant diversos anys, no es van ob-

tenir els resultats esperats. Aquesta estratègia 

d’eliminació de xancres, també va ser utilitzada 

en grans extensions als EUA i tampoc no se’n 

varen obtenir bons resultats. 

L’any 2005, per tal de contribuir al desenvolu-

pament agrícola de la zona de les Muntanyes 

de Prades, el DAAM planteja una estratègia 

que intenta afavorir els tres conreus més im-

portants de la zona: avellana, castanya i patata, 

donant-li un valor afegit com a productes de 

les Muntanyes de Prades.

Per a facilitar aquest complex programa de tre-

ball, s’impulsa la creació de l’Associació per al 

Desenvolupament Rural de les Muntanyes de 

Prades, amb un àmbit d’actuació de 18 mu-

nicipis de les comarques del Baix Camp, Alt 

Camp i Conca de Barberà. L’objectiu d’aquesta 

associació és promoure, diversificar i dinamitzar 

les activitats agrícoles per a potenciar el desen-

volupament rural sostenible de la zona.

Les qüestions tècniques dels tres programes 

són planificades inicialment pel Servei de Sanitat 

Vegetal i executades des de l’ADV pel Desenvo-

lupament Rural de les Muntanyes de Prades. A 

mesura que els programes van avançant, es busca 

col·laboració amb altres institucions per a temes 

concrets. En referència a l’avellana i la patata, s’es-

tan desenvolupant projectes de recerca amb altres 

institucions (IRTA i UAB per a l’avellana, i UPC per 

a la patata) que estan donant bons resultats. Sem-

pre sota un enfocament agroecològic que permeti 

aportar un valor afegit a aquests productes, a part 

de garantir la sostenibilitat del medi.

Pel que fa específicament al castanyer, durant 

aquests darrers anys s’ha establert una estratègia 

de lluita biològica amb soques hipovirulentes del 

mateix fong (Cryphonectria parasitica) juntament 

amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC), amb el suport de la Diputació de Tarra-

gona. S’han tractat una superfície aproximada 

d’unes 100 ha. Seguidament, en aquest mateix 

dossier, es presenta en detall la feina realitzada.

En veure com aquesta malaltia anava avan-

çant i davant la possibilitat que es perdessin 

alguns castanyers de la zona, des del SSV es 

va contactar amb l’IRTA per demanar la seva 

col·laboració en la caracterització del material 

Com a conseqüència de 

la malaltia del xancre del 

castanyer, causada pel fong 

Cryphonectria parasitica, 

l’estat actual de les 

castanyedes de les Muntanyes 

de Prades és certament 

desolador. Actualment està 

considerada com una plaga 

de quarantena a la UE i 

està inclosa a la llista de 

les 100 espècies invasores 

més perjudicials per la 

Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura 

(UICN).
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Foto 1. Castanyers a les muntanyes de Prades. Autor: Frederic Mallol.
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conferint-li un atractiu especial d’incalculable valor 
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grandària considerable posa de manifest que els 
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des de fa molt de temps. De fet, hi ha documents 

de l’any 1921 (“Notas estadísticas e históricas 

de la villa de Prades” de J. Ruiz Fernández) que 
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a la zona. Si en un inici les castanyedes eren 

tractades en règim de bosc gros com a con-

reu amb la finalitat d’obtenció de castanyes, a 

l’actualitat podem dir que han esdevingut unitats 

naturalitzades ben integrades en el paisatge, prou 

competitives i adaptades al medi. Aquesta es-

pècie ocupa aproximadament una superfície de 

700 ha, distribuïdes a les localitats de Vilanova de 

Prades (250 ha), Prades (210 ha), Vallclara (120 

ha), Capafonts (74 ha), Mont-ral (27 ha), Vimbodí 

(7 ha), Montblanc (5 ha) i Ulldemolins (2 ha) (Fig. 1).

A les muntanyes de Prades, a mitjan del segle 

passat, la castanya ocupava un lloc predominant 

en els conreus agrícoles, i era una de les principals 

fonts d’ingressos, havent arribat a produir més de 

1.000 tones, que es comercialitzaven bàsicament 

a les comarques de Tarragona i Lleida. Represen-

tava quasi el 50% de la producció de castanya 

de fruit de tot Catalunya. Aquest conreu va ser 

substituït a poc a poc pel conreu de l’avellaner, 

per la seva major rendibilitat i a la possibilitat de 

mecanització, ja que el conreu del castanyer es 

trobava, majoritàriament, en costers impossibles 

de mecanitzar. Per rememorar aquelles èpoques 

passades, a Vilanova de Prades, des de l’any 1985 

se celebra pels voltants de l’1 de novembre la tra-

dicional Fira de la Castanya (pionera a Catalunya), 

amb gran afluència de públic de poblacions veïnes. 

Aquesta festa-mercat ha estat declarada d’interès 

comarcal. L’activitat principal és el propi mercat 

on la protagonista és la prestigiosa castanya de 

Vilanova de Prades. Aquestes castanyes tenen 

fama de ser de les millors del país per la seva 

mida petita, el seu profund sabor i el fet de ser més 

dolça que la gallega. En aquest mercat es poden 

comprar, a part de castanyes, embotits, formatges, 

mel i altres productes de la Conca de Barberà.

02 Els castanyers afectats per la 
malaltia del xancre. Actuacions 
realitzades

Com a conseqüència de la malaltia del xancre del 

castanyer, causada pel fong Cryphonectria pa-

rasitica, l’estat actual de les castanyedes de les 

Muntanyes de Prades és certament desolador 

en la majoria dels indrets on es distribueix l’espè-

cie (Fig. 2). Ja s’ha parlat de com afecta aquest 

xancre els castanyers de Catalunya al 1r article 

d’aquest dossier (punt 04.02). Aquesta malaltia, 

prou coneguda a l’actualitat, va ser detectada 

per primera vegada l’any 1904 a Nova York en 

el Bronx Zoological Park i ja al 1950 s’havia estès 

per tot Nord-amèrica. El seu origen és degut a la 

introducció del fong patogen a través de la im-

portació d’espècies de castanyers orientals, les 

quals són resistents a l’acció de l’esmentat fong, 

a diferència dels castanyers americans i europeus. 

A Europa, es cita per primer cop a Itàlia l’any 1938, 

escampant-se ràpidament per Iugoslàvia, Suïssa, 

Turquia, França, Grècia, etc. A l’Estat espanyol, els 

primers indicis daten del 1940 a Galícia, i no és fins 

a l’any 1963 quan es detecta a Catalunya en uns 

castanyers de Gualba, al Montseny.

No se sap exactament quan aquesta malaltia 

apareix per primer cop a les Muntanyes de Pra-

des, però es creu que va ser al voltant dels anys 

1970-1980. Des d’aleshores la dispersió d’aquesta 

malaltia ha estat generalitzada, amenaçant la su-

pervivència dels castanyers de la zona. Actualment 

està considerada com una plaga de quarantena a 

la UE i està inclosa a la llista de les 100 espècies 
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Figura 1. Distribució de les castanyedes a les Muntanyes de Prades (Àrea del Medi Natural del DAAM als Serveis Territorials a 
Tarragona). (cc: cabuda coberta (percentatge de recobriment de la copa al sòl)
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invasores més perjudicials per la Unió Internacional 

per a la Conservació de la Natura (UICN).

L’any 1992, l’ADV (Associació de Defensa Ve-

getal) de la Serralada de Prades, sota la direcció 

tècnica del Servei de Sanitat Vegetal de Tarragona 

i dins del seu pla d’activitat va elaborar un mapa 

de la situació dels castanyers i de la intensitat de 

l’afectació pel xancre. Alhora, en col·laboració 

del “Grup Serra” dependent de Medi Natural del 

DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca Alimentació i Medi Natural) es va realitzar 

un assaig en 4 ha. que consistia en l’elimina-

ció dels xancres mitjançant poda i el posterior 

tractament de ferides. Després de realitzar un 

seguiment durant diversos anys, no es van ob-

tenir els resultats esperats. Aquesta estratègia 

d’eliminació de xancres, també va ser utilitzada 

en grans extensions als EUA i tampoc no se’n 

varen obtenir bons resultats. 

L’any 2005, per tal de contribuir al desenvolu-

pament agrícola de la zona de les Muntanyes 

de Prades, el DAAM planteja una estratègia 

que intenta afavorir els tres conreus més im-

portants de la zona: avellana, castanya i patata, 

donant-li un valor afegit com a productes de 

les Muntanyes de Prades.

Per a facilitar aquest complex programa de tre-

ball, s’impulsa la creació de l’Associació per al 

Desenvolupament Rural de les Muntanyes de 

Prades, amb un àmbit d’actuació de 18 mu-

nicipis de les comarques del Baix Camp, Alt 

Camp i Conca de Barberà. L’objectiu d’aquesta 

associació és promoure, diversificar i dinamitzar 

les activitats agrícoles per a potenciar el desen-

volupament rural sostenible de la zona.

Les qüestions tècniques dels tres programes 

són planificades inicialment pel Servei de Sanitat 

Vegetal i executades des de l’ADV pel Desenvo-

lupament Rural de les Muntanyes de Prades. A 

mesura que els programes van avançant, es busca 

col·laboració amb altres institucions per a temes 

concrets. En referència a l’avellana i la patata, s’es-

tan desenvolupant projectes de recerca amb altres 

institucions (IRTA i UAB per a l’avellana, i UPC per 

a la patata) que estan donant bons resultats. Sem-

pre sota un enfocament agroecològic que permeti 

aportar un valor afegit a aquests productes, a part 

de garantir la sostenibilitat del medi.

Pel que fa específicament al castanyer, durant 

aquests darrers anys s’ha establert una estratègia 

de lluita biològica amb soques hipovirulentes del 

mateix fong (Cryphonectria parasitica) juntament 

amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC), amb el suport de la Diputació de Tarra-

gona. S’han tractat una superfície aproximada 

d’unes 100 ha. Seguidament, en aquest mateix 

dossier, es presenta en detall la feina realitzada.

En veure com aquesta malaltia anava avan-

çant i davant la possibilitat que es perdessin 

alguns castanyers de la zona, des del SSV es 

va contactar amb l’IRTA per demanar la seva 

col·laboració en la caracterització del material 

Com a conseqüència de 

la malaltia del xancre del 

castanyer, causada pel fong 

Cryphonectria parasitica, 

l’estat actual de les 

castanyedes de les Muntanyes 

de Prades és certament 

desolador. Actualment està 

considerada com una plaga 

de quarantena a la UE i 

està inclosa a la llista de 

les 100 espècies invasores 

més perjudicials per la 

Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura 

(UICN).
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autòcton i en l’elaboració d’una estratègia per 

tal de conservar-lo. En aquest mateix dossier es 

detallen els treballs realitzats per l’IRTA. 

Arran de tots aquests estudis, s’ha constatat 

un interès per part dels agricultors per a re-

alitzar noves plantacions de castanyer amb 

castanyers autòctons, que estiguin lliures del 

xancre. És per aquest motiu que considerem 

necessari informar als agricultors que cal te-

nir molta cura per tal d’evitar la introducció de 

planta forana que pugui estar infectada amb 

diferents soques del fong paràsit i que s’esca-

pin al control biològic aconseguit per la soca 

hipovirulenta.

Durant aquests darrers anys (2012-2013) s’ha 

afegit al projecte el laboratori de diagnòstic 

de Sanitat Vegetal que en col·laboració amb 

la resta d’entitats han continuat prospectant 

parcel·les, s’han fet seguiments de les noves 

plantacions i s’han tractat aquelles que estan 

situades en llocs que considerem geoestratè-

gics per a la recuperació del bosc o per recu-

perar plantacions agrícoles de castanyer.

Paral·lelament a aquestes tasques, durant 

aquests anys totes les institucions implicades 

han fet una esforç en la transferència tecno-

lògica cap al sector per tal de transmetre la 

problemàtica i els coneixements adquirits mit-

jançant jornades programades al PATT (Pla 

Anual de Transferència Tecnològica) o diferents 

publicacions: referències en libres, articles en 

revistes, fitxes tècniques de plagues, fitxes 

PAE (Producció Agrària Ecològica), etc.

Finalment, el DAAM ha netejat feixes de 20 m 

de baixa combustibilitat per facilitar l’accés a 

les finques de castanyers. També en el marc 

de neteja i millora de camins, es vol realitzar 

un projecte per a la neteja de les castanyedes 

recuperades.

03 Futures actuacions

Les actuacions que es preveu realitzar entorn 

als castanyers de les Muntanyes de Prades 

són les següents:

• Continuar treballant en col·laboració amb 

el laboratori del SSV en la lluita biològica 

contra el xancre i cercar noves estratègies 

de lluita en plantació jove per a plantació 

agrícola, ja que la virulència d’aquest fong és 

molt més elevada els primers anys de vida 

de la plantació.

• Mantenir la recerca en col·laboració amb 

la UAB, en el projecte anomenat “Noves 

estratègies per al control biològic de les es-

pècies de Curculio que parasiten avellanes i 

Foto 2. Castanyers afectats pel xancre a les Muntanyes de Prades (Servei de Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials de Tarragona).

castanyes mitjançant nematodes entomopa-

tògens genèticament millorats” (2010-2013). 

L’objectiu del projecte és la lluita biològica 

contra la plaga clau del castanyer.

• Mantenir i conservar una plantació amb ma-

terial autòcton situant-la en una zona del PNIN 

(Paratge Natural d’Interès Nacional) de Poblet. 

En una futur es planteja disposar de producció 

de castanya autòctona i crear una marca pròpia.

04 Per saber-ne més

CASALS I MIRÓ, C. (1991). Els castanyers a 

les Muntanyes de Prades. Doc. mecanografiat, 

113 p. 

RUIZ FERNÁNDEZ, J. (1921). Notas estadísti-

cas e históricas de la Villa de Prades. Topogra-

fia Catalana, Reus.

Considerem necessari 

informar als agricultors que 

cal tenir molta cura per tal 

d’evitar la introducció de 

planta forana que pugui 

estar infectada amb diferents 

soques del fong paràsit 

(xancre) i que s’escapin al 

control biològic aconseguit 

per la soca hipovirulenta del 

mateix fong.
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Foto 1. Xancre del castanyer. Autor: Frederic Mallol.

01 Introducció: Descripció i bio-
logia del fong

Com ja s’ha comentat anteriorment, el xancre 

del castanyer és una malaltia provocada per 

un fong que s’ha dispersat per les castanye-

des de Catalunya. La mesura més freqüent 

destinada a controlar aquest agressiu fong 

ha estat tradicionalment el sanejament. No 

obstant això, encara que aquestes mesures 

puguin contribuir a una evident millora de la 

massa, no han aconseguit frenar l‘avanç del 

fong, ja que aquest té molta capacitat de dis-

persar-se a grans distàncies.

El fong es caracteritza per una virulència i una 

qualitats evolutives molt desenvolupades, ja 

que té una gran capacitat reproductiva durant 

llargs períodes de temps, virulència, ràpida 

expansió, supervivència davant extrems cli-

màtics i supervivència com a sapròfit.

Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr és un 

fong ascomicet que presenta tant fase sexual 

(ascòspores) com asexual (conidis). Ascòspo-

res i conidis entren per ferides de l’escorça i hi 

germinen, moment en què comença a créixer 

el fong. El fong envaeix el càmbium de l’arbre, 

irrompent així el subministrament de saba a 

les parts localitzades damunt de la zona infec-

tada. Els conidis es dispersen gràcies a l’acti-

vitat d’insectes, aus i petits mamífers mentre 

que les ascòspores es disseminen principal-

ment pel vent. El període actiu d’alliberament 

d’ambdues espores es produeix principal-

ment a la primavera i tardor. L’home també 

contribueix a la propagació de la malaltia, tant 

en causar ferides per on pot penetrar el fong 

com en transportar material infectat en zones 

lliures de la malaltia. El creixement del fong es 

produeix tot l’any, tot i que a l’hivern aquest 

creixement disminueix.

La hipovirulència és una malaltia del fong que 

dóna lloc a l’atenuació de la seva virulència, 

la malaltia la provoca un virus d’RNA de do-

ble cadena. El control biològic de la malaltia 

es basa en la conversió dels xancres virulents 

gràcies al tractament amb miceli o conidis hi-

povirulents, és a dir, portadors de l’hipovirus 

CHV1. Un dels objectius del control biològic 

és el de reduir la quantitat d’inòcul virulent i 

iniciar la producció d’inòcul hipovirulent.

02 Actuacions i metodologia rea-
litzades

Els treballs realitzats per al control biològic 

del xancre s’han realitzat conjuntament entre 

3 grups: ADV per al Desenvolupament Ru-

ral de les Muntanyes de Prades, Servei de 

Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials del 

DAAM de Tarragona i Centre Tecnològic Fo-

restal de Catalunya (CTFC). Els estudis sobre 

el xancre als castanyers de les Muntanyes de 

Prades es van iniciar l’any 2006, i des de lla-

vors s’han dut a terme dues actuacions con-

cretes: determinació dels grups de compati-

bilitat vegetativa i inoculacions amb el fong 

hipovirulent.

02.01 Determinació dels grups de compa-
tibilitat
Per poder dur a terme el control biològic 

del xancre del castanyer, es van estudiar els 

Grups de Compatibilitat Vegetativa (GCV) dels 

fongs durant els anys 2006 a 2008 per part 

del CTFC en parcel·les de Vilanova de Prades, 

Prades i Vallclara. Com a fruit d’aquest estu-

di, es va veure una clara dominància del GCV 

EU-2, tot i que la dominància varia segons la 

zona (Fig. 1). Actualment, encara es duen a 

terme mostrejos per determinar si apareixen 

nous grups a la zona.

02.02 Inoculacions amb fongs hipoviru-
lents
Un cop determinat els GCV dominants a les 

muntanyes de Prades, es va procedir a produ-

ir en els laboratoris del CTFC l'inòcul del fong 

hipovirulent necessari per a poder realitzar les 

inoculacions als arbres afectats pel xancre. 

Les inoculacions es van dur a terme utilitzant 

dues metodologies segons la localització del 

front d’avanç de la malaltia a l’arbre. Mitjan-

çant miceli introduït en forats fets amb un en-

cuny a l'escorça, encerclant la zona afectada 
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autòcton i en l’elaboració d’una estratègia per 

tal de conservar-lo. En aquest mateix dossier es 

detallen els treballs realitzats per l’IRTA. 

Arran de tots aquests estudis, s’ha constatat 

un interès per part dels agricultors per a re-

alitzar noves plantacions de castanyer amb 

castanyers autòctons, que estiguin lliures del 

xancre. És per aquest motiu que considerem 

necessari informar als agricultors que cal te-

nir molta cura per tal d’evitar la introducció de 

planta forana que pugui estar infectada amb 

diferents soques del fong paràsit i que s’esca-

pin al control biològic aconseguit per la soca 

hipovirulenta.

Durant aquests darrers anys (2012-2013) s’ha 

afegit al projecte el laboratori de diagnòstic 

de Sanitat Vegetal que en col·laboració amb 

la resta d’entitats han continuat prospectant 

parcel·les, s’han fet seguiments de les noves 

plantacions i s’han tractat aquelles que estan 

situades en llocs que considerem geoestratè-

gics per a la recuperació del bosc o per recu-

perar plantacions agrícoles de castanyer.

Paral·lelament a aquestes tasques, durant 

aquests anys totes les institucions implicades 

han fet una esforç en la transferència tecno-

lògica cap al sector per tal de transmetre la 

problemàtica i els coneixements adquirits mit-

jançant jornades programades al PATT (Pla 

Anual de Transferència Tecnològica) o diferents 

publicacions: referències en libres, articles en 

revistes, fitxes tècniques de plagues, fitxes 

PAE (Producció Agrària Ecològica), etc.

Finalment, el DAAM ha netejat feixes de 20 m 

de baixa combustibilitat per facilitar l’accés a 

les finques de castanyers. També en el marc 

de neteja i millora de camins, es vol realitzar 

un projecte per a la neteja de les castanyedes 

recuperades.

03 Futures actuacions

Les actuacions que es preveu realitzar entorn 

als castanyers de les Muntanyes de Prades 

són les següents:

• Continuar treballant en col·laboració amb 

el laboratori del SSV en la lluita biològica 

contra el xancre i cercar noves estratègies 

de lluita en plantació jove per a plantació 

agrícola, ja que la virulència d’aquest fong és 

molt més elevada els primers anys de vida 

de la plantació.

• Mantenir la recerca en col·laboració amb 

la UAB, en el projecte anomenat “Noves 

estratègies per al control biològic de les es-

pècies de Curculio que parasiten avellanes i 

Foto 2. Castanyers afectats pel xancre a les Muntanyes de Prades (Servei de Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials de Tarragona).

castanyes mitjançant nematodes entomopa-

tògens genèticament millorats” (2010-2013). 

L’objectiu del projecte és la lluita biològica 

contra la plaga clau del castanyer.

• Mantenir i conservar una plantació amb ma-

terial autòcton situant-la en una zona del PNIN 

(Paratge Natural d’Interès Nacional) de Poblet. 

En una futur es planteja disposar de producció 

de castanya autòctona i crear una marca pròpia.

04 Per saber-ne més

CASALS I MIRÓ, C. (1991). Els castanyers a 

les Muntanyes de Prades. Doc. mecanografiat, 

113 p. 

RUIZ FERNÁNDEZ, J. (1921). Notas estadísti-

cas e históricas de la Villa de Prades. Topogra-

fia Catalana, Reus.

Considerem necessari 

informar als agricultors que 

cal tenir molta cura per tal 

d’evitar la introducció de 

planta forana que pugui 

estar infectada amb diferents 

soques del fong paràsit 

(xancre) i que s’escapin al 

control biològic aconseguit 

per la soca hipovirulenta del 

mateix fong.
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Foto 1. Xancre del castanyer. Autor: Frederic Mallol.

01 Introducció: Descripció i bio-
logia del fong

Com ja s’ha comentat anteriorment, el xancre 

del castanyer és una malaltia provocada per 

un fong que s’ha dispersat per les castanye-

des de Catalunya. La mesura més freqüent 

destinada a controlar aquest agressiu fong 

ha estat tradicionalment el sanejament. No 

obstant això, encara que aquestes mesures 

puguin contribuir a una evident millora de la 

massa, no han aconseguit frenar l‘avanç del 

fong, ja que aquest té molta capacitat de dis-

persar-se a grans distàncies.

El fong es caracteritza per una virulència i una 

qualitats evolutives molt desenvolupades, ja 

que té una gran capacitat reproductiva durant 

llargs períodes de temps, virulència, ràpida 

expansió, supervivència davant extrems cli-

màtics i supervivència com a sapròfit.

Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr és un 

fong ascomicet que presenta tant fase sexual 

(ascòspores) com asexual (conidis). Ascòspo-

res i conidis entren per ferides de l’escorça i hi 

germinen, moment en què comença a créixer 

el fong. El fong envaeix el càmbium de l’arbre, 

irrompent així el subministrament de saba a 

les parts localitzades damunt de la zona infec-

tada. Els conidis es dispersen gràcies a l’acti-

vitat d’insectes, aus i petits mamífers mentre 

que les ascòspores es disseminen principal-

ment pel vent. El període actiu d’alliberament 

d’ambdues espores es produeix principal-

ment a la primavera i tardor. L’home també 

contribueix a la propagació de la malaltia, tant 

en causar ferides per on pot penetrar el fong 

com en transportar material infectat en zones 

lliures de la malaltia. El creixement del fong es 

produeix tot l’any, tot i que a l’hivern aquest 

creixement disminueix.

La hipovirulència és una malaltia del fong que 

dóna lloc a l’atenuació de la seva virulència, 

la malaltia la provoca un virus d’RNA de do-

ble cadena. El control biològic de la malaltia 

es basa en la conversió dels xancres virulents 

gràcies al tractament amb miceli o conidis hi-

povirulents, és a dir, portadors de l’hipovirus 

CHV1. Un dels objectius del control biològic 

és el de reduir la quantitat d’inòcul virulent i 

iniciar la producció d’inòcul hipovirulent.

02 Actuacions i metodologia rea-
litzades

Els treballs realitzats per al control biològic 

del xancre s’han realitzat conjuntament entre 

3 grups: ADV per al Desenvolupament Ru-

ral de les Muntanyes de Prades, Servei de 

Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials del 

DAAM de Tarragona i Centre Tecnològic Fo-

restal de Catalunya (CTFC). Els estudis sobre 

el xancre als castanyers de les Muntanyes de 

Prades es van iniciar l’any 2006, i des de lla-

vors s’han dut a terme dues actuacions con-

cretes: determinació dels grups de compati-

bilitat vegetativa i inoculacions amb el fong 

hipovirulent.

02.01 Determinació dels grups de compa-
tibilitat
Per poder dur a terme el control biològic 

del xancre del castanyer, es van estudiar els 
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fongs durant els anys 2006 a 2008 per part 

del CTFC en parcel·les de Vilanova de Prades, 

Prades i Vallclara. Com a fruit d’aquest estu-

di, es va veure una clara dominància del GCV 

EU-2, tot i que la dominància varia segons la 
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lents
Un cop determinat els GCV dominants a les 
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dues metodologies segons la localització del 
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pel xancre a la part sana de l’arbre (Fig. 2) 

o bé mitjançant fumigació amb conidis, si el 

xancre es trobava a les capçades o en indrets 

de difícil accessibilitat del castanyer.

Tot i que la determinació dels GCV dels fongs 

es varen realitzar a tres municipis, les inocula-

cions es varen fer a castanyers de 5 municipis 

de la zona: Capafonts, Mont-ral, Prades, Vall-

clara i Vilanova de Prades. Algunes d’aquests 

inoculacions, es varen repetir, ja que no havien 

tingut cap efecte positiu a l’arbre (Taula 1).

03 Resultats obtinguts

La detecció dels Grups de Compatibilitat 

Vegetativa (GCV) dels fongs es va desenvo-

lupar amb èxit al laboratori. És a partir de la 

detecció d’aquests grups que es varen poder 

decidir els fongs hipovirulents que es prepa-

rarien per combatre la malaltia del xancre als 

castanyers.

El resultat de les inoculacions no sempre ha es-

tat un èxit. Prova d’això és que, com es mos-

tra a la Taula 1, algunes de les inoculacions es 

varen repetir en anys successius. No obstant 

això, sí que s’han vist bons resultats en alguns 

arbres, observant l’aparició de la cicatrització 

del xancre (l’escorça es manté malmesa però 

només d’una forma externa, i s’aprecia com 

els teixits afectats es van regenerant formant 

un call molt característic). A la Figura 3, s’ob-

serva el xancre que afecta el castanyer (3a) i el 

xancre tractat i controlat per una soca hipovi-

rulenta (3b).

Després de totes aquestes actuacions es creu 

necessari aprofundir en l’aplicació de diferents 

metodologies per combatre el xancre, princi-

palment a les plantacions noves de castanyer 

que ja s’estan realitzant a la zona de les Mun-

tanyes de Prades.

04 Per saber-ne més

COBOS SUÁREZ, P. (1989). “Fitopatología del 

castaño”, Boletín de Sanidad Vegetal n. 16.

MANSILLA, J.P; OTERO, R.; PINTOS C; COBOS 

SUÁREZ, P., SALINERO C.; IGLESIAS C. (2003.) 

Plagas y enfermedades del castaño en Galicia. 

Xunta de Galicia - Consellería de Política Agroali-

mentaria e Desenvolupamento Rural.

MANSILLA, J.P.; OTERO R.; SABARÍS, M.; SA-

LINERO, C.; IGLESIAS, J.R. (2003). Medidas 

culturales preventivas para el control sanitario 

en árboles y arbustos: poda, cirugía arbórea e 

injerto. Xunta de Galicia - Consellería de Política 

Agroalimentaria e Desenvolupamento Rural.

Figura 1. Proporció dels Grups de Compatibilitat Vegetativa (GCV) a les muntanyes de Prades (CTFC).

Figura 2. Inoculació dels arbres amb fongs hipovirulents, mitjançant forats fets a l’escorça. Autor: SSV.
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Taula 1. Inoculacions realitzades a castanyers de les Muntanyes de Prades durant el període 2006-2012. 

* Repeticions

ANY MUNICIPI SUP.APROX (ha) Nre. ARBRES

2006 Vilanova de Prades 61 141

Vallclara 4 25

Prades 1 20

Total 2006 66 186

2007 Vilanova de Prades 21 146

Prades 8,5 138

Mont-Ral 11,5 90

Total 2007 41 374

2008 Vilanova de Prades 74 250

Capafonts 5,5 30

Vallclara 5,6 20

Total 2008 85,1 300

2009 Prades 12,5 80

Vilanova de Prades* 88 220

Total 2009 100,5 300

2010 Vilanova de Prades* 13,5 35

Prades* 1,3 18

Total 2010 14,8 53

2011 Vilanova de Prades* 8 25

Capafonts* 1 3

Prades* 6 20

Total 2011 15 48

2012 Vilanova de Prades 9,7 85

Prades 1 6

Total 2012 10,7 91

Total 333,1 1352

El control biològic de la 

malaltia es basa en la 

conversió dels xancres 

virulents gràcies al 

tractament amb miceli o 

conidis hipovirulents, és a 

dir, portadors de l’hipovirus 

CHV1. Un dels objectius del 

control biològic és el de 

reduir la quantitat d’inòcul 

virulent i iniciar la producció 

d’inòcul hipovirulent.

Figura 3. Xancre que afecta el castanyer (3a) i el xancre tractat i controlat per una soca hipovirulenta (3b). Autor: SSTT Tarragona.

Gonçal Barrios Sanromà
Servei de Sanitat Vegetal SSTT Tarragona-DAMM
gbarrios@gencat.cat

Jordi Mateu Pozuelo
Servei de Sanitat Vegetal SSTT Tarragona-DAMM
jordi.mateu@gencat.cat

Frederic Mallol Muller
Tècnic de l'Associació pel Desenvolupament Rural 
de les Muntanyes de Prades
fmallol@tinet.org

05 Autors primera i segona part
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Taula 1. Inoculacions realitzades a castanyers de les Muntanyes de Prades durant el període 2006-2012. 
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01 Introducció

Fruit d’anteriors treballs realitzats per tècnics 

de l’Associació per al desenvolupament rural 

de les muntanyes de Prades, s’han seleccio-

nat 4 arbres de castanyer de Prades i Vilanova 

de Prades: ‘Cella Ampla’ (Prades), ‘Pere An-

dreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’ (Vilanova de Pra-

des) (Foto 1). No tots els arbres seleccionats 

es troben en bones condicions sanitàries, fet 

que comporta que puguin desaparèixer en poc 

temps i calgui pensar a disposar d’un camp 

de peus mare on es conservi aquest material 

sa i degudament identificat.

El castanyer (Castanea sativa Mill.) és una 

espècie de biologia floral complexa. Presenta 

flors masculines i femenines en un mateix peu 

(espècie monoica). Al final del brot de l’any 

apareixen dos tipus d’inflorescències: aments 

masculins i aments andrògens (amb presèn-

cia de flors masculines i flors femenines). La 

pol·linització pot ser tant anemòfila (vent) com 

entomòfila (insectes).

L’obtenció de fruits de bona qualitat és de cab-

dal importància, ja que la castanya és el pro-

ducte que es vendrà i el que donarà beneficis a 

l’agricultor. Per a un consum en fresc o de taula, 

que el fruit sigui gran, de bon aspecte i color, 

són les qualitats que, en un primer moment, 

avalua el consumidor. També serà interessant 

que el fruit peli bé i que no hi hagi penetració 

del tegument dins de l’embrió. En referència a 

la transformació del fruit en diferents elaborats, 

les anàlisis en la composició de midó, sucres, 

fibra, proteïna i greix, diferenciaran la farina de 

castanya. Aquestes característiques poden ser 

un fet important a l’hora de vendre i comercia-

litzar aquesta fruita seca.

El pla d’actuació de l’IRTA del castanyer a les 

Muntanyes de Prades, durant els anys 2010-

2012, es resumeix en dos objectius principals: 

descripció i caracterització dels castanyers se-

leccionats (arbre, fruit, estudis de biologia floral 

i seguiment de la fenologia) i preparació del ma-

terial necessari per crear un camp de peus mare 

amb el material seleccionat que serà la base 

per establir un assaig comparatiu de diferents 

varietats de castanyer.

02 Materials i mètodes

02.01 Caracterització del material
Per dur a terme la caracterització dels casta-

nyers s’han utilitzat, principalment, els descrip-

tors internacionals de la UPOV establerts per a 

aquesta espècie l’any 1989, i altres caracterís-

tiques definides en diferents treballs de caracte-

rització del castanyer. S’han utilitzat més de 34 

caràcters, de l’arbre (port, amplada de la branca 

d’un any, llargada dels entrenusos, densitat de 

lenticel·les), de la flor (llargada dels aments, llar-

gada del filament de l’estam, època de floració 

masculina, època de floració femenina), de la 

fulla (coloració bronze de la part distal, mida, 

secció transversal, simetria, angle d’inserció) i 

del fruit (forma, mida, color, presència d’estries, 

àpex, color del gra), entre altres. També s’ha 

analitzat la composició de la farina de casta-

nya dels fruits de les 4 varietats seleccionades. 

Tots els caràcters s’han estudiat en un mínim de 

100 fruits/any. Per al seguiment de la fenologia 

dels arbres, un cop els castanyers han iniciat 

la borronada, s’han realitzat observacions cada 

setmana i s’ha anotat l’evolució dels diferents 

estadis florals (Foto 2). Paral·lelament, s’han dut 

a terme assajos de camp per comprovar l’au-

toincompatibilitat d’aquestes varietats. Sempre 

que ha estat possible els caràcters s’han estu-

diat durant els tres anys de durada de l’activitat, 

ja que molts d’ells depenen, o poden variar, de 

les condicions climàtiques de l’any.

02.02 Preparació del material per establir 
un assaig de varietats
Per tal de conservar aquest material seleccionat, 

es va crear un camp de peus mare a una finca 

de Farena, on es va empeltar material dels 4 

castanyers seleccionats. Els empelts es van rea-

litzar de diferents maneres: el primer any de l’ac-

tivitat (2010) es van comprar peus de Castanea 

hibrida per tal de poder-hi empeltar el material 

seleccionat. Els primers empelts es van realit-

zar a les instal·lacions de l’IRTA-Mas de Bover 

amb calor localitzat, utilitzant fusta recollida a 

l’hivern dels arbres seleccionats i conservada 

en càmera frigorífica a 4ºC. Aquestes plantes 

es varen plantar a la primavera a una finca de 

Farena, constituint d’aquesta manera el camp 

de peus mare de castanyer. Els anys successius 

(2011 i 2012), es varen anar empeltant els peus 

on l’empelt havia fallat o encara no s’havia fet, a 

causa de la mida de la planta. En aquest cas, els 

empelts es varen fer al terreny de “xip”, tant al 

setembre (amb material del moment) o al mes de 

maig (amb material d’hivern, conservat en fred) 

(Fotos 3 i 4). El material empeltat, així com els 4 

arbres seleccionats, es varen caracteritzar per 

marcadors moleculars per tenir la certesa que 

TREbALLS DE REcERcA A L'IRTA

Foto 1. Arbre de 'Cella Ampla'. Autor: IRTA.
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no s’havia produït cap error en la manipulació 

del material en el procés de recollida de fusta i 

el posterior empelt.

Serà, d’aquest material empeltat, d’on s’ob-

tindrà la fusta per a fer empelts a les noves 

plantacions de castanyer.

L’any 2013 es van comprar de nou peus de 

Castanea hibrida, i es van empeltar de “xip”, 

a Mas de Bover, les varietats seleccionades. 

Amb la intenció de mantenir aquest material 

fora de l’àrea del conreu del castanyer i poder 

garantir la disponibilitat d’aquest material sense 

risc d’infecció.

03 Resultats

03.01 Caracterització del material
Els castanyers seleccionats ‘Cella Ampla’, 

‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà, s’han ca-

racteritzat amb més de 34 caràcters diferents 

(arbre, fulla, flors i fruit). Les principals carac-

terístiques dels arbres es presenten a la Taula 

1 i les del fruit de les 4 varietats (Foto 5), a 

la Taula 2. Els resultats de composició de la 

farina de castanya, mostren que hi ha diferèn-

cies importants, segons l’any d’estudi (Taula 

3). El valors de fructosa i glucosa de la farina 

són indicadors de la dolçor de la castanya. En 

referència als estudis de biologia floral, s’ha 

demostrat que les 4 varietats estudiades són 

autoincompatibles, la qual cosa ens indica que 

necessiten pol·len d’altres varietats per a pol-

linitzar les flors i produir fruits. També s’ha ob-

servat que la varietat ‘Pere Andreu’, és andro-

estèril, els seus aments no produeixen pol·len. 

És una varietat que no es pot aconsellar com 

a pol·linitzadora. El seguiment de la floració 

dels arbres ha mostrat diferències en el període 

floral de les diferents varietats. Tot i que s’han 

observat diferències segons l’any d’estudi, la 

floració masculina acostuma a iniciar-se abans 

que la femenina, i la primera varietat que asso-

leix la floració és ‘Primerenc’, seguida de ‘Pere 

Andreu’ i ‘Tardà, i finalment, ‘Cella Ampla’. A la 

Taula 4 es mostren els períodes de floració de 

la mitjana dels tres anys d’estudi.

03.02 Preparació del material per establir 
un assaig de varietats
A Farena, s’hi ha establert un camp de Peus 

mare amb el material de castanyer seleccionat 

a Prades i a Vilanova de Prades. Actualment, 

hi ha 8 arbres de ‘Cella Ampla’, 4 de ‘Pere An-

dreu’, 4 de ‘Primerenc’ i 4 de ‘Tardà’. Les dades 

de caracterització per a marcadors moleculars 

confirmen que aquest material correspon als 

arbres seleccionats.

A la mateixa finca de Farena és on es vol instal-

lar un assaig comparatiu de les diferents varie-

tats. Els peus de Castanea hibrida ja estat plan-

tats des de l’hivern del 2013, i ja s’han realitzat 

els primers empelts.

Foto 3. Detall empelt castanyer. Autor: IRTA.

Foto 2. Flors de Castanyer: ament i flor femenina. Autor: IRTA.

S'han seleccionat i es 

conserven a una finca de 

Farena quatre varietats 

de castanyers de les 

muntanyes de Prades

Foto 4. Camp de peus mare. Autor: IRTA.

Dossier Tecnic_67_V3.indd   25 18/02/14   12:04



447446DOSSIERN67

DOSSIERTÈCNIC

24

01 Introducció

Fruit d’anteriors treballs realitzats per tècnics 

de l’Associació per al desenvolupament rural 

de les muntanyes de Prades, s’han seleccio-

nat 4 arbres de castanyer de Prades i Vilanova 

de Prades: ‘Cella Ampla’ (Prades), ‘Pere An-

dreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’ (Vilanova de Pra-

des) (Foto 1). No tots els arbres seleccionats 

es troben en bones condicions sanitàries, fet 

que comporta que puguin desaparèixer en poc 

temps i calgui pensar a disposar d’un camp 

de peus mare on es conservi aquest material 

sa i degudament identificat.

El castanyer (Castanea sativa Mill.) és una 

espècie de biologia floral complexa. Presenta 

flors masculines i femenines en un mateix peu 

(espècie monoica). Al final del brot de l’any 

apareixen dos tipus d’inflorescències: aments 

masculins i aments andrògens (amb presèn-

cia de flors masculines i flors femenines). La 

pol·linització pot ser tant anemòfila (vent) com 

entomòfila (insectes).

L’obtenció de fruits de bona qualitat és de cab-

dal importància, ja que la castanya és el pro-

ducte que es vendrà i el que donarà beneficis a 

l’agricultor. Per a un consum en fresc o de taula, 

que el fruit sigui gran, de bon aspecte i color, 

són les qualitats que, en un primer moment, 

avalua el consumidor. També serà interessant 

que el fruit peli bé i que no hi hagi penetració 

del tegument dins de l’embrió. En referència a 

la transformació del fruit en diferents elaborats, 

les anàlisis en la composició de midó, sucres, 

fibra, proteïna i greix, diferenciaran la farina de 

castanya. Aquestes característiques poden ser 

un fet important a l’hora de vendre i comercia-

litzar aquesta fruita seca.

El pla d’actuació de l’IRTA del castanyer a les 

Muntanyes de Prades, durant els anys 2010-

2012, es resumeix en dos objectius principals: 

descripció i caracterització dels castanyers se-

leccionats (arbre, fruit, estudis de biologia floral 

i seguiment de la fenologia) i preparació del ma-

terial necessari per crear un camp de peus mare 

amb el material seleccionat que serà la base 

per establir un assaig comparatiu de diferents 

varietats de castanyer.

02 Materials i mètodes

02.01 Caracterització del material
Per dur a terme la caracterització dels casta-

nyers s’han utilitzat, principalment, els descrip-

tors internacionals de la UPOV establerts per a 

aquesta espècie l’any 1989, i altres caracterís-

tiques definides en diferents treballs de caracte-

rització del castanyer. S’han utilitzat més de 34 

caràcters, de l’arbre (port, amplada de la branca 

d’un any, llargada dels entrenusos, densitat de 

lenticel·les), de la flor (llargada dels aments, llar-

gada del filament de l’estam, època de floració 

masculina, època de floració femenina), de la 

fulla (coloració bronze de la part distal, mida, 

secció transversal, simetria, angle d’inserció) i 

del fruit (forma, mida, color, presència d’estries, 

àpex, color del gra), entre altres. També s’ha 

analitzat la composició de la farina de casta-

nya dels fruits de les 4 varietats seleccionades. 

Tots els caràcters s’han estudiat en un mínim de 

100 fruits/any. Per al seguiment de la fenologia 

dels arbres, un cop els castanyers han iniciat 

la borronada, s’han realitzat observacions cada 

setmana i s’ha anotat l’evolució dels diferents 

estadis florals (Foto 2). Paral·lelament, s’han dut 

a terme assajos de camp per comprovar l’au-

toincompatibilitat d’aquestes varietats. Sempre 

que ha estat possible els caràcters s’han estu-

diat durant els tres anys de durada de l’activitat, 

ja que molts d’ells depenen, o poden variar, de 

les condicions climàtiques de l’any.

02.02 Preparació del material per establir 
un assaig de varietats
Per tal de conservar aquest material seleccionat, 

es va crear un camp de peus mare a una finca 

de Farena, on es va empeltar material dels 4 

castanyers seleccionats. Els empelts es van rea-

litzar de diferents maneres: el primer any de l’ac-

tivitat (2010) es van comprar peus de Castanea 

hibrida per tal de poder-hi empeltar el material 

seleccionat. Els primers empelts es van realit-

zar a les instal·lacions de l’IRTA-Mas de Bover 

amb calor localitzat, utilitzant fusta recollida a 

l’hivern dels arbres seleccionats i conservada 

en càmera frigorífica a 4ºC. Aquestes plantes 

es varen plantar a la primavera a una finca de 

Farena, constituint d’aquesta manera el camp 

de peus mare de castanyer. Els anys successius 

(2011 i 2012), es varen anar empeltant els peus 

on l’empelt havia fallat o encara no s’havia fet, a 

causa de la mida de la planta. En aquest cas, els 

empelts es varen fer al terreny de “xip”, tant al 

setembre (amb material del moment) o al mes de 

maig (amb material d’hivern, conservat en fred) 

(Fotos 3 i 4). El material empeltat, així com els 4 

arbres seleccionats, es varen caracteritzar per 

marcadors moleculars per tenir la certesa que 

TREbALLS DE REcERcA A L'IRTA

Foto 1. Arbre de 'Cella Ampla'. Autor: IRTA.
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no s’havia produït cap error en la manipulació 

del material en el procés de recollida de fusta i 

el posterior empelt.

Serà, d’aquest material empeltat, d’on s’ob-

tindrà la fusta per a fer empelts a les noves 

plantacions de castanyer.

L’any 2013 es van comprar de nou peus de 

Castanea hibrida, i es van empeltar de “xip”, 

a Mas de Bover, les varietats seleccionades. 

Amb la intenció de mantenir aquest material 

fora de l’àrea del conreu del castanyer i poder 

garantir la disponibilitat d’aquest material sense 

risc d’infecció.

03 Resultats

03.01 Caracterització del material
Els castanyers seleccionats ‘Cella Ampla’, 

‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà, s’han ca-

racteritzat amb més de 34 caràcters diferents 

(arbre, fulla, flors i fruit). Les principals carac-

terístiques dels arbres es presenten a la Taula 

1 i les del fruit de les 4 varietats (Foto 5), a 

la Taula 2. Els resultats de composició de la 

farina de castanya, mostren que hi ha diferèn-

cies importants, segons l’any d’estudi (Taula 

3). El valors de fructosa i glucosa de la farina 

són indicadors de la dolçor de la castanya. En 

referència als estudis de biologia floral, s’ha 

demostrat que les 4 varietats estudiades són 

autoincompatibles, la qual cosa ens indica que 

necessiten pol·len d’altres varietats per a pol-

linitzar les flors i produir fruits. També s’ha ob-

servat que la varietat ‘Pere Andreu’, és andro-

estèril, els seus aments no produeixen pol·len. 

És una varietat que no es pot aconsellar com 

a pol·linitzadora. El seguiment de la floració 

dels arbres ha mostrat diferències en el període 

floral de les diferents varietats. Tot i que s’han 

observat diferències segons l’any d’estudi, la 

floració masculina acostuma a iniciar-se abans 

que la femenina, i la primera varietat que asso-

leix la floració és ‘Primerenc’, seguida de ‘Pere 

Andreu’ i ‘Tardà, i finalment, ‘Cella Ampla’. A la 

Taula 4 es mostren els períodes de floració de 

la mitjana dels tres anys d’estudi.

03.02 Preparació del material per establir 
un assaig de varietats
A Farena, s’hi ha establert un camp de Peus 

mare amb el material de castanyer seleccionat 

a Prades i a Vilanova de Prades. Actualment, 

hi ha 8 arbres de ‘Cella Ampla’, 4 de ‘Pere An-

dreu’, 4 de ‘Primerenc’ i 4 de ‘Tardà’. Les dades 

de caracterització per a marcadors moleculars 

confirmen que aquest material correspon als 

arbres seleccionats.

A la mateixa finca de Farena és on es vol instal-

lar un assaig comparatiu de les diferents varie-

tats. Els peus de Castanea hibrida ja estat plan-

tats des de l’hivern del 2013, i ja s’han realitzat 

els primers empelts.

Foto 3. Detall empelt castanyer. Autor: IRTA.

Foto 2. Flors de Castanyer: ament i flor femenina. Autor: IRTA.

S'han seleccionat i es 

conserven a una finca de 

Farena quatre varietats 

de castanyers de les 

muntanyes de Prades

Foto 4. Camp de peus mare. Autor: IRTA.
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Paral·lelament, hi ha 7 agricultors de la zona de 

Prades interessants a disposar de les varietats 

seleccionades a les seves noves plantacions 

de castanyer. Actualment, hi ha uns 600 peus 

plantats que ja s’han començat a empeltar amb 

aquest material. 

04 Agraïments

Volem agrair la col·laboració dels propietaris dels 

castanyers seleccionats: Sr. Antoni Vilalta, Sr. 

Jaume Domènech i Sr. Antonio Anselmo. També 

al Sr. Jordi Baró que ha cedit part de les seves 

terres per instal·lar el camp de peus mare. Final-

ment, als Srs. Josep Vilalta i Artur Miró, alcaldes 

de Vilanova de Prades per haver-nos facilitat la 

feina realitzada durant l’activitat.

05 Per saber-ne més 

BERGOUGNOUX, F.; VERLACH, A.; BREISCH, 

H. I CHAPA, J. (1978). Le chataigner: production 

et culture. Invuflec, Paris. 192 p.

BREISCH, H. (1995). Chataignes et marrons. 

Ctifl, Paris. 239 p.

PAGLIETTA, R. I BOUNOUS, G. (1979). Il cas-

tagno da frutto. Edagricole. 189 p. 

PEREIRA-LORENZO, S. I FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 

J. (1997). Los cultivares autóctonos de castaño 

(Castanea sativa Mill.) en Galicia. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación-INIA. 505 p.

PEREIRA, L.; RÍOS, D.; GONZÁLEZ, A.J. I RA-

MON, A.M. (2007). Los castañeros de Canarias. 

CCBAT-CAP. 135 p.

UPOV (1989). Guidelines for the conduct of 

test for distincness, homogeneity and stability. 

Chestnut (Castanea sativa Mill.). 23 p.

Tot el treball realitzat a l'IRTA durant aquests 

tres anys (2010-1012) s'han publicat a les fitxes 

del PATT: 13 (https://www.ruralcat.net/c/docu-

ment_library/get_file?uuid=c2e3e57c-5d0a-

4275-9fe5-933ac6c3731f&groupId=10136), 

16 (https://www.ruralcat.net/c/document_li-

brary/get_file?uuid=9fd272ea-6d7f-4f43-b678-

219acd3bbec8&groupId=10136) i 31.

Taula 1. Característiques de l’arbre, fulles i flor de les 4 varietats de castanyer seleccionades: ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu, ‘Prime-
renc’ i ‘Tardà’.

CARACTERÍSTIQUES*
'CELLA 
AMPLA'

'PERE
ANDREU'

'PRIMERENC' 'TARDÀ'

Arbre: Port Obert Semi-erecte Semi-erecte Semi-erecte

Branca d’un any:
fil·lotaxi

2/5 2/5 2/5 1/2

Branca d’un any:
Coloració antociana de la part distal

Absent Present Absent Absent

Branca d’un any:
Llargada dels entrenusos

Curta Curta Curta Curta

Branca d’un any:
amplada

Prima Prima Prima Prima

Branca d’un any:
densitat de lenticel·les

Feble Densa Densa Mitjana

Fulla jove:
Coloració bronze part distal

Absent Present Present Present

Fulla desenvolupada:
mida

Gran Mitjana Mitjana Gran

Fulla desenvolupada:
simetria

Lleugerament 
asimètric

Lleugerament 
asimètric

Lleugerament 
asimètric

Lleugerament 
asimètric

Fulla desenvolupada:
proporció llargada-amplada

Petita Petita Petita Petita

Fulla desenvolupada:
forma de la base del limbe

Cordiforme Cordiforme Cordiforme Cordiforme

Fulla desenvolupada:
incisió del marge

Dentat Dentat Dentat Dentat

Fulla desenvolupada:
angle d’inserció

Erecte Erecte Horitzontal Erecte

Llargada dels aments unisexuats Llarg Curt Mitjà Mitjà

Taula 2. Característiques del fruit de les 4 varietats de castanyer seleccionades ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’.

CARACTERÍSTIQUES
'CELLA 
AMPLA'

'PERE 
ANDREU'

'PRIMERENC' 'TARDÀ'

Longitud espines del pelló Mitjana Mitjana Curta Llarga

Mida (nombre de fruits/kg)* Gran (56) Petita (105) Mitjana-gran (74) Petita (114)

Forma Aplanada Globular Globular Globular

Mida de l’hílum Gran Mitjà Petit Petit

Color a la collita Marró-vermellós Marró-vermellós Marró clar Marró 

Presència d’estries Moltes Moltes Moltes Moltes

Pilositat Poca Poca Molta Molta

Àpex Sense ombreres Sense ombreres Sense ombreres
Sense 

ombreres

Tegument: adherència 
del gra

Present Present Present Present

Gra: color de la carn Crema/blanc Crema/blanc Crema Crema

*Nombre fruits / kg. Categories: A: <60; B: 61-80; C: 81-99; D:>100 (segons classificació de Bergougnoux i col., 1978).

*Segons UPOV, 1989.
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Foto 5. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, fruits de ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc i ‘Tardà’. Autor: IRTA.

Taula 3. Composició de la farina de castanya de les 4 varietats seleccionades: ‘Cella Ampla, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’, els anys 2011 i 2012.

Taula 4. Períodes de floració de les 4 varietats de castanyer seleccionades: ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’. Mitjana de 3 anys (2010-1012).

DETERMINACIONS % 'CELLA AMPLA' 'PERE ANDREU' 'PRIMERENC' 'TARDÀ'

2011 2012 2011 2012 2011 2012* 2011 2012

Greix 7,06  3,8 6,88 4,37 9,38 6,83 3,5

Fibra bruta 3,69 4,08 3,54 3,77 3,96 3,26 3,73

Proteïna bruta 5,87 5,99 4,69 5,21 5,23 7,16 7,24

Sucres totals 20,66 16,73 19,86 17,72 21,53 21,89 22,88

Midó 49,93 48,22 52,01 54,45 47,27 46,95 50,42

Fructosa 0,81 1,08 1,06 >0,50 1,13 0,76 <0,50

Glucosa 1,23 3,45 1,13 >0,50 1,37 0,99 <0,50

Maltosa 1,19 <0,50 1,29 <0,50 0,88 1,73 1

Sacarosa 17,41 12,01 16,79 17,55 18,42 19,28 21,75

*L’any 2012 no es va fer l’analítica de la farina de castanya de la varietat ‘Primerenc’.

'CELLA AMPLA' 'PERE ANDREU' 'PRIMERENC' 'TARDÀ'

Ament 20 juny-9 juliol - 14-26 juny 18 juny-1 juliol

Ament flor andrògina 17-27 juliol - 3-10 juliol 5-15 juliol

Floració femenina 5-14 juliol 20 juny-1 juliol 17-27 juny 25 juny-5 juliol

- els aments de ‘Pere Andreu’ produeixen pol·len.

Mercè Rovira Cambra
IRTA-Mas de Bover
merce.rovira@irta.cat

Frederic Mallol Muller
Tècnic de l'Associació pel Desenvolupament Rural 
de les Muntanyes de Prades
fmallol@tinet.org

06 Autors tercera part
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plantats que ja s’han començat a empeltar amb 

aquest material. 
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Taula 1. Característiques de l’arbre, fulles i flor de les 4 varietats de castanyer seleccionades: ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu, ‘Prime-
renc’ i ‘Tardà’.
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Taula 2. Característiques del fruit de les 4 varietats de castanyer seleccionades ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’.

CARACTERÍSTIQUES
'CELLA 
AMPLA'
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ANDREU'

'PRIMERENC' 'TARDÀ'

Longitud espines del pelló Mitjana Mitjana Curta Llarga

Mida (nombre de fruits/kg)* Gran (56) Petita (105) Mitjana-gran (74) Petita (114)
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Mida de l’hílum Gran Mitjà Petit Petit
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Gra: color de la carn Crema/blanc Crema/blanc Crema Crema

*Nombre fruits / kg. Categories: A: <60; B: 61-80; C: 81-99; D:>100 (segons classificació de Bergougnoux i col., 1978).

*Segons UPOV, 1989.
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Foto 5. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, fruits de ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc i ‘Tardà’. Autor: IRTA.

Taula 3. Composició de la farina de castanya de les 4 varietats seleccionades: ‘Cella Ampla, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’, els anys 2011 i 2012.

Taula 4. Períodes de floració de les 4 varietats de castanyer seleccionades: ‘Cella Ampla’, ‘Pere Andreu’, ‘Primerenc’ i ‘Tardà’. Mitjana de 3 anys (2010-1012).

DETERMINACIONS % 'CELLA AMPLA' 'PERE ANDREU' 'PRIMERENC' 'TARDÀ'

2011 2012 2011 2012 2011 2012* 2011 2012

Greix 7,06  3,8 6,88 4,37 9,38 6,83 3,5

Fibra bruta 3,69 4,08 3,54 3,77 3,96 3,26 3,73

Proteïna bruta 5,87 5,99 4,69 5,21 5,23 7,16 7,24

Sucres totals 20,66 16,73 19,86 17,72 21,53 21,89 22,88

Midó 49,93 48,22 52,01 54,45 47,27 46,95 50,42

Fructosa 0,81 1,08 1,06 >0,50 1,13 0,76 <0,50

Glucosa 1,23 3,45 1,13 >0,50 1,37 0,99 <0,50

Maltosa 1,19 <0,50 1,29 <0,50 0,88 1,73 1

Sacarosa 17,41 12,01 16,79 17,55 18,42 19,28 21,75

*L’any 2012 no es va fer l’analítica de la farina de castanya de la varietat ‘Primerenc’.
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Ament 20 juny-9 juliol - 14-26 juny 18 juny-1 juliol

Ament flor andrògina 17-27 juliol - 3-10 juliol 5-15 juliol

Floració femenina 5-14 juliol 20 juny-1 juliol 17-27 juny 25 juny-5 juliol

- els aments de ‘Pere Andreu’ produeixen pol·len.

Mercè Rovira Cambra
IRTA-Mas de Bover
merce.rovira@irta.cat

Frederic Mallol Muller
Tècnic de l'Associació pel Desenvolupament Rural 
de les Muntanyes de Prades
fmallol@tinet.org

06 Autors tercera part
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L’Associació de Propietaris del Montseny té molt a 
dir i fer en la preservació del patrimoni econòmic, 
cultural, paisatgístic i ambiental del massís. Entre 
altres accions, col·labora en la recuperació de les 
castanyedes, que representen una massa forestal 
important i formen part de la història del Montseny. 

Quins són els objectius de l’Associació de 
Propietaris del Montseny?

Els estatuts de l’APMontseny en defineixen els ob-
jectius en quatre grans punts: agrupar la propietat 
per posar en valor el patrimoni humà i natural del 
massís; fer efectiva la seva planificació i potenciar 
la gestió agrària i forestal; representar els interessos 
comuns de la propietat davant de les administraci-
ons públiques i organitzacions privades, i difondre 
els beneficis socials, econòmics i ambientals de la 
gestió sostenible dels recursos del massís.

L’associació es va constituir l’any 2009 i és ober-
ta a totes les propietats en sòl rústic. Avui som 
uns 260 socis, que representem aproximadament 
unes 20.000 hectàrees i el 60% de la propietat 
del Montseny. 

Josep Mataró és enginyer tècnic agrí-

cola, diplomat forestal i president de 

l’Associació de Propietaris del Mont-

seny. Actualment, porta amb el seu 

fill l’empresa Foagma, dedicada a la 

gestió i comercialització de la finca 

forestal-agrícola d’El Mataró de Cer-

dans, en els termes municipals d'Ar-

búcies i Espinelves. Als anys noranta, 

també van reformar una antiga maso-

veria familiar per convertir-la en casa 

de colònies i aula d’entorn rural amb 

la finalitat de donar a conèixer sobre 

el mateix terreny el treball diari de la 

gent que hi viu i en viu. 

L’ENTREVISTA
“FA FAlTA CANvIAR I MIlloRAR El MoDEl DE GEsTIó DE lEs 
CAsTANyEDEs”

Josep Mataró i Clopés 
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Quina és la situació actual del castanyer al 
massís del Montseny?

El castanyer ha estat durant segles una de les es-
pècies forestals més productives del Montseny tant 
per l’aprofitament que se’n feia de la fusta com per la 
producció de fruit. La pèrdua d’importància de la cas-
tanya com a aliment, l’èxode rural, l’aparició d’algunes 
plagues i malalties, el rebuig de la indústria al roig de la 
fusta o el tancament de serradores l’han portat a una 
situació força crítica. Actualment, ens trobem amb 
importants masses forestals sense gestionar ni talar.

Quines perspectives hi ha d’incrementar-ne 
la utilització o l’aprofitament dels productes?

Les perspectives poden ser bones perquè, malgrat 
tot, és la segona espècie en importància al Montseny 
després de l’alzina, i per davant de sureres, fagedes 
i pinedes. No obstant això, primer se n’hauria d’in-
crementar la viabilitat econòmica. En aquest sentit, 
l’APMontseny ha realitzat i realitza accions per pro-
moure l’ús de la fusta i el consum de la castanya, 
tant amb empreses com amb consumidors finals i 
en col·laboració amb administracions. Els productes 
poden ser de qualitat però han de tenir un mercat clar.

Creieu que el model d’explotació ha fet un 
canvi i s’ha orientat més cap a la producció 
de fruit que de fusta?

El que és molt clar és que fa falta canviar i millorar 
el model de gestió de les castanyedes. La produc-
ció de fusta està molt limitada i canviar el model 
d’explotació per donar prioritat al fruit pot ser la 
solució per mantenir l’espècie, però implica canvis 
en l’estructura i la massa de les castanyedes, i això 
no és fàcil. La majoria són centenàries i una gran 
part provenen de plantacions destinades a la fusta 
per fer dogues i rodells per a bótes, barrils, etc. 
Alguns propietaris han emprès accions per afavorir 
la producció de fruit, però la manca d’un mercat 
estructurat no incentiva la inversió en aquest àmbit.

Quin és l’estat actual de les malalties del cas-
tanyer com per exemple el xancre o la tinta?

El xancre sembla que s’ha estabilitzat els darrers 
anys i els arbres tornen a presentar un bon aspec-

te. A les zones límit on van morir gairebé tots els 
castanyers, s’han plantant altres espècies. 

Quant a la tinta, mai va arribar a ser un problema 
generalitzat com el xancre i la situació no ha arribat 
a ser greu.

“les persones i les famílies que vivim i en vi-
vim del massís som una peça clau en el man-
teniment del territori. Ha estat així en el passat 
i ho serà en el futur”

l’APMontseny participa en cap projecte per 
a la recuperació de castanyedes o la millora 
de la producció de castanyes? 

L’Associació va participar en el projecte de Recerca i 
Desenvolupament de nous models productius i valo-
rització de la castanya al Montseny, iniciat l’any 2011 
dins el marc del Conveni de col·laboració i cooperació 
per a l’impuls de la gestió agroforestal al Parc del 
Montseny, amb la Diputació de Barcelona, la Dipu-
tació de Girona i el Centre de la Propietat Forestal.

El projecte va permetre identificar i caracteritzar les 
varietats de castanya que tenim al massís i avaluar 
l’estat sanitari de les castanyedes. També, en una 
segona fase, vam participar en la recuperació de 
castanyedes de fruit abandonades i en clar procés 
de degradació, a 8 parcel·les pilot. Vam millorar-ne 
l’estat sanitari i vam analitzar els costos dels treballs 
de recuperació, manteniment i recol·lecció, i també 
la seva viabilitat econòmica. 

D’altra banda, també hem participat en la recerca 
de nous models de gestió del castanyer com a 
arbre de fusta. Tradicionalment, es feia una primera 
aclarida de soques als 4 o 5 anys i una segona als 
8 o 10 anys, amb un torn final de 25 anys. Ara, 
l’objectiu ha estat allargar el torn d’aprofitament, 
amb una única aclarida als 18 o 20 anys per obtenir 
un torn de 30 o 35 anys amb un diàmetre més gros 
i que pugui ser més atractiu per a la indústria, a 
més de reduir costos.

L’any 2011, vam fer una publicació per donar a 
conèixer a un públic més ampli la situació del cas-
tanyer, i l’any 2012 vam participar a les jornades 
silvícoles Emili Garolera, entre altres actuacions. 
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