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El mes de març de 2005 va néixer Dossier Tècnic, nova línia editorial del Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de caràcter marcadament monogràfic amb un 

objectiu ben clar: apropar la recerca i la innovació al teixit agrari i agroalimentari captor 

de noves tecnologies, tècniques, processos i productes.

El balanç des del 2005 no ha pogut ser més positiu, tant en la rebuda per part del 

col·lectiu agrari i agroalimentari, com per la implicació dels centres d’investigació i recerca d’arreu de 

Catalunya i la resta de l’Estat en la generació dels seus continguts. 

La resposta per part dels subscriptors tant de la versió editada, com de la versió digital disponible al portal 

RuralCat, www.ruralcat.cat també ha estat molt satisfactòria. Tant és així, que 10 números s’han traduït al 

castellà atès l’interès despertat. Tendència que es mantindrà en el futur.

L’èxit de Dossier Tècnic es fonamenta, sense cap mena de dubte, en fer palès el diàleg existent entre el 

món de la recerca i de l’experimentació amb el de l’empresariat agrari i agroalimentari, del qual s’esdevé la 

transferència de coneixement i la capacitat de generar innovacions tècniques.

El present recull dels 25 primers Dossiers Tècnics editats són una mostra de la dinàmica en la temàtica, 

acció pretesa en la seva gènesi a fi d’abastir tots els sectors productius i àmbits d’interès per al conjunt del 

sector agrari i agroalimentari català.

Esperem en el futur continuar engrescant i aportant idees al teixit productiu del qual sorgeixin oportunitats 

empresarials innovadores. 

Joan Gené i Albesa

Director general d’Alimentació, 

Qualitat i Indústries Agroalimentàries
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Ens trobem davant del primer exemplar d’una 

nova sèrie de divulgació del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, destinada a 

difondre en el sector agroalimentari els aspec-

tes tècnics de màxima actualitat. Es tracta de 

la publicació titulada DOSSIER TÈCNIC que, 

amb caràcter monogràfi c, anirà abordant els 

aspectes més destacats de la producció i la 

transformació agràries a partir de les contribu-

cions dels especialistes del propi Departament 

i l’IRTA, les universitats i els experts del sector 

productiu.

Aquesta iniciativa forma part d’una nova línia 

editorial que ve a reforçar les actuacions en 

transferència de tecnologia i formació desti-

nades a fomentar la innovació tecnològica a 

les empreses del sector agrari. D’entre aques-

tes actuacions cal destacar el portal virtual 

RuralCat, que d’ençà l’inici de la seva actuació 

ha esdevingut un referent en el sector agroali-

mentari. El portal Ruralcat i la sèrie DOSSIER 

TÈCNIC actuen de forma complementària 

potenciant aquest servei de transmissió de 

coneixement.

Aquest  primer exemplar, que teniu a les mans, 

està dedicat a la producció del panís, un pro-

ducte molt important energèticament, destinat 

majorment a l’alimentació animal i al qual es 

dediquen al voltant de 45.000 hectàrees de 

regadiu de tot Catalunya. Del  cultiu del panís 

s’assoleixen a les nostres comarques produc-

cions al voltant de 12-15 tones de gra per hec-

tàrea, i sobre el doble de biomassa de farratge; 

essent d’elevat potencial productiu. 

Per contra, però, és un cultiu molt exigent en 

nutrients i en aigua, i requereix sòls profunds, 

amb textura mitjana, amb elevada capacitat de 

retenció d’aigua i una important fertilització. 

Aquests aspectes, juntament amb el del con-

trol de males herbes, fan que en la gestió de 

la seva producció s’hagin de tenir molt clares 

les bones pràctiques agrícoles, per tal de no 

trencar l’equilibri cap al que hem de tendir. En 

aquest primer DOSSIER TÈCNIC, totes aques-

tes qüestions estan degudament tractades 

pels millors especialistes en la matèria.

D’altra banda, i com a informació complemen-

tària a aquest dossier, sapigueu que podeu tro-

bar al web de l’IRTA (www.irta.es) els resultats 

de les experimentacions en varietats de panís, 

que cada any porta a terme aquest institut. Al 

web de RuralCat (www.ruralcat.net) també 

podeu accedir a eines d’assessorament en reg 

i de fertilització, que us poden ser molt útils.

El nostre desig és que la publicació DOSSIER 

TÈCNIC que avui iniciem esdevingui una bona 

ajuda per als agricultors, empresaris, tècnics i 

especialistes de Catalunya. 

NOTA DE L’EDITOR: Hem optat per emprar en el text la paraula 

“panís”, forma amb la qual es coneix el cultiu a les comarques 

de Lleida, tot reconeixent l’existència d’altres formes com “blat 

de moro” o “moresc”, amb les quals es reconeix la mateixa 

planta en altres comarques. S’ha escollit aquesta opció, atesa 

la rellevància que té aquest cultiu a la plana de Lleida.

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 

Agroalimentàries del DARP.

dossier@ruralcat.net   
www.ruralcat.net  

www.gencat.net/darp
Foto portada: J. Rufat 

Salvador Puig i Rodríguez
Director General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

PRESENTACIÓ
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Vista general d’un camp de panís. Foto: A. Taberner

CAL SELECCIONAR EL TIPUS 
HERBICIDES EN FUNCIÓ 
DE LA FLORA INFESTANT

01 Estratègies possibles 
de control de males herbes

Hi ha diferents factors que afavoreixen la 

presència de males herbes en els camps de 

panís. En primer lloc, la repetició del cultiu en 

un mateix camp. Després, l’avançament de la 

sembra, que només es pot fer en camps sense 

problemes de males herbes. I, fi nalment, el reg 

i l’adobat, que en aquest tipus de cultiu són 

especialment necessaris.

Per tal de realitzar un control de males herbes 

hi ha diferents possibilitats. Així, es pot utilitzar 

mètodes no químics, que es descriuen més 

endavant, o bé es pot utilitzar herbicides, que 

és el sistema més habitual.

D’entrada, s’ha de distingir entre els camps 

que estiguin bruts de males herbes i sobre els 

quals caldrà adequar un sistema de cultiu per 

tal de no afavorir-les més, i els camps que es-

tiguin nets, els quals permetran de forçar més 

el sistema de cultiu a fi  de buscar millors rendi-

ments. És molt important tenir això en compte, 

sobretot quan se sap que el camp està brut de 

males herbes especialment difícils de controlar, 

com ara soja borda (Abutilon teophrasti), 

canyota (Sorghum halepense), gramínies 

anuals (Setaria sp., Echinochloa cruss-

galli), entre d’altres. En aquests casos no s’ha 

d’avançar gaire la data de sembra, que sempre 

afavoreix la presència de les males herbes.

02 Control amb mètodes 
no químics

El control de males herbes amb mètodes no 

químics és possible; per fer-ho, cal integrar 

un l’ús de mètodes mecànics, com poden 

ser el pas de cultivadors entre les fileres 

o, fins i tot, l’ús de la grada de pues. En 

aquest cas, cal fer una rotació sense repetir 

el cultiu de panís, treballar bé el guaret del 

cultiu anterior, no avançar excessivament la 

sembra del panís i, sense perjudicar el cultiu, 

adequar la data del primer reg de manera 

que no s’afavoreixi la naixença de les males 

herbes.

Atès que hi ha aquesta possibilitat de con-

trol mecànic, es pot pensar a integrar els 

mètodes mecànics i l’ús d’herbicides. Així, 

es poden establir programes de control en 

els quals s’apliquin herbicides en bandes a 

la fi la del cultiu i la resta es treballi mecàni-

cament, o bé es mantinguin les entrefi leres 

netes mentre el cultiu ho permeti i després 

es facin aplicacions d’herbicides en post-

emergència.

03 Maneig d’herbicides segons 
l’època de fer el tractament

Quan s’utilitzin herbicides, hi ha diferents 

possibilitats pel que fa a l’època d’aplicació 

respecte al cultiu:

03.01 Aplicacions en pre-sembra 

En aquest moment és quan s’utilitzen, per 

exemple, productes pel control de la xufl a 

(Cyperus rotundus). La majoria dels herbi-

cides aplicats després de sembrar, també es 

poden aplicar abans de la sembra, amb una 

incorporació superfi cial i un lleuger augment de 

la seva dosi; d’aquesta manera minva la seva 

dependència de la humitat del terreny.

03.02 Aplicacions en preemergència

Abans de la naixença del cultiu és quan es fan 

la majoria d’aplicacions. És el moment d’em-

prar productes com les acetanilides (acetoclor, 

alaclor i metolaclor) barrejades amb atrazina. 

Són productes utilitzats per combatre gramí-

nies i dicotiledònies. També en aquest moment 

es pot fer servir  isoxafl utol per combatre la soja 

borda (Abutilon teophrasti).

03.03 Aplicacions en postemergència

Si bé és més aconsellable fer-ho en preemer-

gència o en pre-sembra, un cop ha nascut el 

panís i abans que es desenvolupi la tercera 

fulla, encara es poden aplicar els productes 

abans esmentats. En plena postemergència es 

poden aplicar les sulfonilurees per al control de 

canyota (Sorghum halepense). També és un 

moment adient per aplicar herbicides de tipus 

hormonal i combatre només les dicotiledònies.

CONTROL DE MALES HERBES 
EN PANÍS

03

Camp de panís infestat de canyota (Sorghum halepense). 
Foto: A. Taberner 

Infestació de blet blanc (Chenopodium album), en un camp de 
panís.  Foto: A. Taberner
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04 Maneig d’herbicides segons 
la fl ora infestant

Cal seleccionar el tipus d’herbicides en funció 

de la fl ora infestant. En primer lloc, si les males 

herbes només són dicotiledònies, es poden 

aplicar matèries actives en postemergència del 

grup dels hidroxibenzonitrils, com bromoxinil, o 

dels herbicides auxínics, com MCPA.

Si la mala herba predominant, tot i ser dicoti-

ledònia, és soja borda (Abutilon teophrasti), 

caldrà emprar herbicides en preemergència 

que controlin aquesta mala herba, com ara 

isoxafl utol.

Si les males herbes són gramínies, cal distingir 

bàsicament entre les anuals, que són sobretot 

panissola (Echinochloa cruss-galli) i cua 

de rata (Setaria sp.), i les perennes, canyota 

(Sorghum halepense). En ambdós casos es 

poden emprar herbicides del grup de les sulfo-

nilurees per al seu control, si bé caldrà matisar 

lleugerament el moment de tractament. En el 

cas de gramínies anuals, s’ha de tractar un 

cop han emergit i encara es troben en estat 

de plàntula, abans de l’afi llolat. En el cas de 

canyota, cal fer l’aplicació una mica més tard, 

assegurant-se que no hi ha rebrots posteriors 

que no hagin rebut el tractament.

05 Problemàtica amb l’ús 
de l’atrazina

La presència de residus de triazines en les 

aigües i de poblacions resistents fa que l’ús

d’aquestes matèries actives estigui en cons-

tant revisió. 

En el cas del panís, l’atrazina ha estat fi ns ara 

l’herbicida clau sobre el que es plantegen la 

resta de tractaments. Cal, però, pensar en la 

seva substitució per altres matèries actives, 

ja que només estarà disponible fi ns al 2007. 

Aquesta substitució éspossible encara que el 

cost augmenti considerablement. Hi ha diver-

ses possibilitats de substitució, que cal raonar 

en funció de la infestació present a la fi nca.

En cas d’infestacions mitjanes o febles, es 

pot anar directament a la postemergència del 

panís, sense aplicació de preemergència del 

cultiu, ja que hi ha sufi cients matèries actives 

que poden assegurar una bona efi càcia.

Si la infestació de males herbes és molt 

important, en primer lloc cal plantejar-se fer 

una rotació de cultius que en disminueixi la 

importància. Si amb tot s’ha de tractar, pri-

mer cal preveure realitzar un tractament de 

preemergència i després, si cal, un repàs en 

postemergència.

06 Resistència de les males 
herbes als herbicides

La resistència  és un dels principals problemes 

que està tenint el panís des del punt de vista 

de control de males herbes. Les espècies que 

estan donant més problemes actualment són: 

blet blanc (Chenopodium album), blets (Ama-

ranthus sp) i morella (Solanum nigrum), totes 

resistents a l’atrazina i la simazina.

Cal tenir en compte, però, que el panís pot su-

portar una lleugera infestació de males herbes 

sense que se’n ressenteixi la producció i per 

aquest motiu, d’entrada, es pot pensar en una 

reducció de la pressió d’ús dels herbicides.

D’altra banda, sempre que sigui possible, 

caldrà combinar els mètodes de control; 

d’aquesta manera es diversifi ca la lluita contra 

les males herbes.

Finalment, com que disposem de nombroses 

possibilitats en l’ús d’herbicides, és aconsellable  

utilitzar-les totes i fer-ne alternança, de manera 

que es pugui retardar i gestionar alternativament 

el problema de la resistència de les males her-

bes. A mode de guia,  s’inclou en la taula 2 una 

columna amb la classifi cació de cada matèria 

activa segons el grup de treball HRAC (Herbi-

cides Resistance Action Committee). Vegeu el 

web www.plantprotection.org/hrac 

07 Control de soja borda (Abutilon 
teophrasti) i Sicyos angulatus L

Tot i que les males herbes en panís no són 

fàcils de controlar, hi ha dos casos que es 

poden considerar especials: soja borda

Abutilon teophrasti), perquè és molt freqüent 

i abundant , i Sicyos angulatus L, per la seva 

recent introducció en aquest cultiu.

La soja borda es caracteritza per la seva gran 

producció de llavors. Cal vetllar, tant com sigui 

possible, per evitar la introducció de llavors a la 

parcel·la. Amb herbicides es pot controlar en 

pre-emergencia amb aquells que continguin 

isoxafl utol, i en postemergencia amb mestriona 

i fl uroxipir, com a matèries actives efi caces.

Sicyos angulatus L és una carabassera de 

nova introducció a la zona. S’ha detectat fi ns 

avui en cinc camps, i s’ha considerat com a 

mala herba de quarantena, per intentar evitar la 

seva expansió. És una mala herba de naixen-

ça molt esglaonada, des de començaments 

d’estiu fi ns a la tardor. A més a més, com que 

té un creixement molt ràpid, escapa a l’acció 

dels herbicides amb facilitat, sobretot dels de 

postemergència, amb els quals cal fer diverses 

aplicacions. 

És necessari avisar si es troba aquesta mala 

herba en un camp de panís a l’ADV de 

Miralcamp/Torregrossa o al Servei de Sanitat 

Vegetal. Podeu trobar més informació al web 

www.gencat.net/darp, a l’apartat de Mal-

herbologia.

LES ESPÈCIES QUE ESTAN 
DONANT MÉS PROBLEMES 
ACTUALMENT SÓN: BLET BLANC 
(CHENOPODIUM ALBUM) 
I BLETS (AMARANTHUS SP), 
AMB POBLACIONS RESISTENTS 
A L’ATRAZINA I SIMAZINA
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Detall de la fl or femenina de Sicyos angulatus L. Foto: A. Taberner

Plàntula de Sicyos angulatus L amb els cotiledons i les primeres 
fulles. Foto: A. Taberner

Infestació de Sicyos angulatus L, tombant el panís. Foto: A. Taberner
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Composició Echinochloa 
scrus-galli

Setaria spp
Sorhum 

halepensis
Gramínies 

anuals
Portulaca 
oleracea

Chenopodium 
album

Amaranthus 
spp

Dicotiledònies 
anuals

Abutilon 
teophrasti

Cyperus 
rotundus

Sicyos 
angulatus          

Diquat 20% (Bromuro) S S I S MS S S S MS I I

Diquat + Paraquat S S I S MS S S S MS I I

Glifosat sal isopropilamina 36% S S S S MS S S S MS S S

Glifosat sal isop. 18% 
+ MCPA  sal isop.18% S S S S S S S S S S

Glufosinato amonico S S I S S S S S S

Paraquat 10% o 20 % S S I S MS S S S MS I

Acetoclor 35% + Atrazina 20% 
+ Diclormid 5,8% S S I S S I I

Acetoclor 84% S S I MS MS I I

Aclonifen 50% + Isoxafl utol 7,5% S MS I S S S S S S I

Alaclor 30% + Atrazina 18% S S I S S S S S I I

Alaclor 35% + Atrazina 20% S S I S S I I

Alaclor 48% S S I S MS MS MS I I I

Atrazina 20% 
+ Bentazona (sal sòdica) 20% I I I I MS S S S S I

Atrazina 50% MI MI I MI MS S S S I I S

Atrazina 50% + Isoxafl utol 3,75% MS MS I MS S S S S S I

Bentazona (sal sòdica) 48% I I I I MI S S S MS

Bromoxinil (éster octanoic) 24% I I I I S S S S S I MS

Clopiralida (sal amina) 42,5% I I I I I I I MS I I

Dicamba (sal dimetilamina) 48% I I I I MS S S S MS I

Dimetenamida 90% S S S S I MI S MI I I

Etalfl uralina 33% S S I S S S S S I I

Fluazifop-p-butil (éster) 12,5% S S S S I I I I I I

Fluroxipir 20% I I I I I I I S S I

Isoxafl utol 75% MS MS I MS S S S S I

Linuron 50% S S I S S S S S I

MCPA (sal amina) 60% I I I I S S S S MS MI

MCPP 57,5% I I I I S S S S MS MI

Mesotriona 10% I MI I I S S S S S S S

Nicosulfuron 4% S S S S MI MI MI MI I I S

Pendimetalina 33% S S I S S MS MS S I I

Rimsulfuron 25% S S I S I I S S I I

S-Metolaclor 96% S S I S S MI MI MI I I

Sulcotriona 30% S S I S I I I I MS S S

Terbutilazina 30% 
+ Bromoxinil 20% I I I I S S S S S I

Tifensulfuron 75% I I I I I MS I MS I I

Terbutilazina  50% I I I I S S S S I I

08 Sensibilitat de les males herbes

A les taules següents s’ofereix una relació dels 

herbicides autoritzats en panís i la sensibilitat de 

les principals males herbes que l’afecten.

Quant als herbicides, se’n proporciona el nom 

comercial, la composició, la formulació i la dosi 

d’ús. També s’hi afegeixen observacions sobre 

la seva utilització. Pel que fa a la classifi cació 

toxicològica, es dóna un índex adoptat pel 

Grup de Treball del Ministeri d’Agricultura. 

Amb tot, actualment, com que s’està en fase 

de revisió de tots els formulats, la classifi -

cació toxicològica per a l’home i per a medi 

ambient cal consultar-la per a cada formulat 

en concret al web del Ministeri d’Agricultura: 

www.mapya.es

La sensibilitat de les males herbes s’indica de 

forma orientativa per a cada producte, ja que  

depèn molt de les condicions en què s’utilitzi i 

de l’estat de la mala herba.

Andreu Taberner i Palou. Unitat de Malherbologia i Fitoreguladors. 
Servei de Sanitat Vegetal. atabernet@gencat.net

05

HI HA DOS CASOS DE MALES 
HERBES QUE ES PODEN 
CONSIDERAR ESPECIALS: SOJA 
BORDA (ABUTILON TEOPHRASTI), 
PERQUÈ ÉS MOLT FREQÜENT I 
ABUNDANT; I SICYOS ANGULATUS, 
PER LA SEVA RECENT 
INTRODUCCIÓ EN AQUEST CULTIU
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06

PRINCIPALS HERBICIDES UTILITZATS EN EL CULTIU DEL PANÍS

Composició Formulació
Grup 
HRAC

Impacte 
Ambiental 

 Nom Casa comercial
Dosi/ha, 

l o kg
Comentari

HERBICIDES A APLICAR EN PRE SEMBRA  DEL CULTIU

Diquat 20% (Bromuro) SL D A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 2-3 l/ha Aquests herbicides estan autoritzats per aplicar abans de 

sembrar el cultiu. Al no ser selectius del panis si entren en 

contacte amb el cultiu, cal ajustar la dosis segons les males 

herbes que hi hagi. De cada materia activa hi han, a vegades, 

nombroses formulacions amb composició lleugeramente diferent. 

Cal llegir l’etiqueta per utilitzar-los correctament. 

Diquat + Paraquat SL D A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1,5-3 l/ha

Glifosat sal isopropilamina 36% SL G B DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1,5-6 l/ha

Glifosat sal trimesica 32% SL G M TOUCH DOWN SYNGENTA AGRO 2,25-9 l/ha

Glifosat sal trimesica 33% SL G M TERMINO BAYER 1,5-6 l/ha

Glifosat sal amonica 68% SG G ND ROUNDUP TRANSORB MONSANTO 1,5-2,5 kg/ha

Glifosat sal isop. 18% + MCPA  sal isop.18% SL G - O B DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 3 l/ha

Glufosinato amonico SL G B FINALE BAYER 3-10 l/ha

Paraquat 10% o 20 % SL D A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 2-3 l/ha

HERBICIDES A APLICAR EN PRE SEMBRA O PRE EMERGENCIA DEL CULTIU

Alaclor 30% + Atrazina 18% SC K3+C1 A LASSO MT MONSANTO 5-7 l/ha No sembrar d’altres cultius fi ns a 4-5 mesos després de l’aplicació.

Alaclor 35% + Atrazina 20% SC K3+C1 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 4-7,5 l/ha En pre-sembra: 5-7,5 l/ha; en pre-emergència o post-emergència a 4-6 l/ha.

Alaclor 48% CS K3 A LAZO MICRO-TECH MONSANTO 4-6 l/ha
Aplicar a 6 l/ha en pre-sembra amb incorporació o a 4-6 l/ha en 
post-emergència.

Alaclor 48% EC K3 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 5-6 l/ha
Aplicar sobre sòl humit. No aplicar amb fred. Pre-sembra: incorporar i 
aplicar a 6 l/ha. Pre-emergència: 5 l/ha.

Atrazina 47,5% SC C1 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 2-3 l/ha No sembrar altres cultius abans de 5 mesos després de l’aplicació.

Etalfl uralina 33% EC K1 A SONALEN DOWAGROSCIENCES 3 l/ha
S’aconsella barrejar amb atrazina. Aplicar entre els 10 dies abans de 
sembrar o transplantar. Considerar els plaços de seguretat a l’etiqueta.

Linuron 45% SC C2 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1-3 l/ha
No aplicar en sòls molt lleugers. Si s’aplica en post-emergència cal 
que el cultiu tingui més de 40 cm d’alçada.

Linuron 50% WP C2 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1-3 kg/ha
Cal que el cultiu tingui com a mínim 40 cm d’alçada. No aplicar en 
sòls molt lleugers. Considerar la persistència de 3-4 mesos.

Pendimetalina 33% EC C2 A DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 4-6 l/ha
Cal incorporar l’herbicida. Considerar que la persistència del 
producte al sòl és d’uns 3 mesos.

S-Metolaclor 96% EC K3 M DUAL GOLD SYNGENTA AGRO 0,5-2 l/ha Aplicar un màxim d’un tractament per campanya.

HERBICIDES A APLICAR EN PRE EMERGENCIA DEL CULTIU

Acetoclor 35% + Atrazina 20% + Diclormid 5,8% SC K3+C1 A TROPHY SUPER DOWAGROSCIENCES 4-7 l/ha Aplicar sobre sòl humit a baixa pressió.

Acetoclor 84% EC K3 A HARNESS Plus MONSANTO 2-2,5 l/ha Cal que el terreny estigui humit.

Aclonifen 50% + Isoxafl utol 7,5% SC E+F2 B LAGON BAYER 1 l/ha Consultar l’etiqueta per a considerar cultius succesius.

Atrazina 50% + Isoxafl utol 3,75% SC C1+F2 B ATOLL BAYER 1,5-2,5 l/ha No emprar sobre panís destinat a multiplicació de llavors.

Bromoxinil 60% + Prosulfuron 3% WG C3+B B ECLAT 63 WG SYNGENTA AGRO 0,4 kg/ha
Utilitzar nomes en panis hibrid i llegir l’etiqueta pel que fa a les 
condicions d’aplicació i a les restriccion dels cultius en l’alternativa

Dimetenamida 90% LE K3 A FRONTIER BASF 1,2-2 l/ha Aplicar amb un volum de brou de més de 300 l/ha sobre terrenys humits.

Isoxafl utol 75% WG F2 B SPADE BAYER 70-135 g/ha Aplicar amb 200-500 l de brou/ha.

HERBICIDES A APLICAR EN POST EMERGENCIA DEL CULTIU

Atrazina 20% + Bentazona (sal sòdica) 20% SC C1 A LADDOK BASF 3,5-4,5 l/ha
Respectar un plaç de 5 mesos com a mínim per a sembrar d’altres 
cultius.

Atrazina 50% WP C1 A HERTRAZIN-50 SAPEC 2-3 kg/ha No sembrar d’altres cultius abans de 5 mesos després del tractament.

Bentazona (sal sòdica) 48% SL C3 B BASAGRAN L BASF 2-3,125 l/ha Aplicar quan el cutliu tingui com a mínim uns 10 cm d’alçada.

Bentazona 87% WG C3 B BASAGRAN SG BASF 1-1,725 kg/ha Aplicar quan el cultiu tingui més de 10 cm d’alçada.

Bromoxinil (éster octanoic) 24% EC C3 B DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1-2 l/ha Aplicar entre els estadis de 2-4 fulles i 6-8 fulles del cultiu.

Bromoxinil (octanoat) 20% WP C3 M EMBLEM NUFARM 2-2,25 kg/ha
Considerar les indicacions  l’etiqueta sobre possibles fi totoxicitats 
varietals.

Clopiralida (sal amina) 42,5% SL O B LONTREL SUPER DOWAGROSCIENCES 250-300 ml/ha Aplicar quan el cultiu tingui de 3-8 fulles.

Dicamba (sal dimetilamina) 48% SL O B BANVEL-D SYNGENTA AGRO 600-750 ml/ha Considerar els comentaris a l’etiqueta.

Fluroxipir 20% EC O B STARANE 20 DOWAGROSCIENCES 0,75-1 l/ha Aplicar amb 3-5 fulles del cultiu.

Imazamox 4% SL B ND PULSAR 40 BASF ESPAÑOLA SA
1,25-1,76 

l/ha
Aplicar nomes en varietats de panis Clearfi eld: Llegir l’etiqueta pel 
risc per a cultius següents en l’alternativa

Imazamox 1,67% + Pendimetalina 25% EC B+K1 A MUTUAL BASF ESPAÑOLA SA 3-4 lt/ha
Aplicar nomes en varietats de panis Clearfi eld: Llegir l’etiqueta pel 
risc per a cultius següents en l’alternativa

MCPA (sal amina) 40% SL O B DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1,5-2 l/ha Aplicar quan el cultiu tingui 4 fulles amb temperatures entre 12 i 20ºC.

MCPA (sal amina) 60% SL O B DICOPUR DMA NUFARM 1-1,75 l/ha Aplicar a partir de 4 fulles del cultiu amb una temperatura entre 12 i 20ºC.

MCPA (sal potàssica) 40% SL O B DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 1,5-3 l/ha Aplicar en l’estadi de 4 fulles del cultiu amb temperatures entre 12 i 20ºC.

MCPP 57,5% SL O A HERBIMUR FORTE SARABIA 2-4 l/ha Aplicar quan el cultiu tingui entre 5 i 20 cm d’alçada.

Mesotriona 10% SC F2 B CALLISTO SYNGENTA AGRO 0,75-1,5 l/ha Aplicar fi ns a 8 fulles del panís amb un brou de més de 200 l/ha.

Nicosulfuron 4% SC B B ELITE M BAYER 1-1,5 l/ha Aplicar a partir de 3-4 fulles emprant 300-400 l de brou/ha.

Nicosulfuron 4% SC B B SAMSON SYNGENTA AGRO 1-1,5 l/ha Aplicar a partir de 3-4 fulles del panís.

Rimsulfuron 25% WG B B TITUS DUPONT 30-60 g/ha Tractar abans d’aparéixer la vuitena fulla.

Sulcotriona 30% SC F2 A MIKADO BAYER 1,25-2,5 l/ha Es pot barrejar amb atrazina.

Terbutilazina 50% SC C1 A CUÑA SIPCAM INAGRA SA 4-5 l/ha
Es contempla com a substitut de l’atrazina. Cal aplicar-lo amb cura 
per evitat els mateixos problemes 

Terbutilazina 30% + Bromoxinil 20% SC C1+C3 A ARPIX TER /DUVASTER P ARAGRO / C.Q. MASSÓ 2-3 l/ha
Aplicar entre 3 i 6 fulles del cultiu. Consultar les indicacions de 
l’etiqueta sobre la sensibilitat de varietats.

Tifensulfuron 75% WG B B HARMONY DUPONT 10-20 g/ha Aplicar a partir del desenvolupament de la segona fulla del cultiu.

Grup HRAC = Classifi cació dels herbicides segons el seu mode d’acció. 

Impacte ambiental = Valoració, pel Grup de Treball Males Herbes i Herbicides, dins d’un impacte ambiental acceptable, de l’impacte de cada un dels herbicides utilitzats en panís. 
A, alt. M, mitjà, B, Baix, ND no determinat encara. La classifi cació toxicologica concreta de cada formulat tant per la perillositat humana com ambiental, cal consultar-la al web www.mapya.es
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01 Introducció

El panís per a gra és un dels cultius més pro-

ductius als nostres regadius, amb rendiments 

de 12 a 14 tones/ha de gra (14% d’humitat)/

ha. Aquesta elevada productivitat fa que sigui 

molt exigent en sòls, fertilització i aigua de reg, 

alhora que té un elevat cost de producció.

Les majors produccions de panís s’obtenen 

quan es fa un bon maneig als sòls profunds 

(més d’un metre de fondària arrelable), no sa-

lins, que no s’entollin, de textura mitjana, amb 

una elevada capacitat de retenció d’aigua, i 

amb una bona fertilitat: bons nivells de matèria 

orgànica, fòsfor i potassi.

Els costos de la fertilització són, d’altra ban-

da, un dels pocs aspectes on és possible 

un cert estalvi. Això, juntament amb el fet 

que una defi cient fertilització (tant per excés 

com per defecte o en el moment d’aplicació) 

pot tenir un signifi catiu impacte econòmic 

i medi ambiental fa que l’adobat del panís 

-sobretot pel que respecta al nitrogen- sigui un 

dels aspectes clau del cultiu.

02 Extracció de nutrients pel cultiu

El panís extreu per 1 tona de gra (14% humitat), 

de mitjana, al voltant de:

 · 23 kg (22-27) de nitrogen (N)

 · 10 kg (9-11) de fòsfor (P2O5)

 · 22 kg (20-25) de potassi (K2O)

Entre parèntesis, l’interval de valors observat a les nostres condicions.

Aquestes quantitats extretes per la planta es 

reparteixen aproximadament així:

Entre parèntesi l’interval de valors observat a les nostres condicions

Això vol dir que per a una producció de 

13 tones/ha de gra (14% humitat) s’extreuen 

aproximadament:

· 300 kg nitrogen (N)/ha

 · 130 kg fòsfor (P2O5)/ha

 · 280 kg potassi (K2O)/ha

Si es retornen al sòl els canyots les quantitats 

exportades es redueixen a:

 · 200 kg nitrogen (N)/ha

 · 90 kg fòsfor (P2O5)/ha

 · 110 kg potassi (K2O)/ha

Els nutrients s’absorbeixen al llarg del cicle del 

cultiu de manera diferent: a partir dels 20-30 

dies de l’emergència comença un període 

de ràpida absorció més o menys paral·lel a 

l’acumulació de biomassa, però avançat en el 

temps. Així, durant les setmanes de la 4 a la 12 

s’absorbeix:

· el 75% del nitrogen, el 75% del total 

abans de fl oració

 · el 55% del fòsfor 

 · el 95% del potassi 

Els nutrients que la planta necessita són sub-

ministrats majoritàriament per:

 · les reserves del sòl

 · les restes de collita anteriors

 · els adobs: orgànics i minerals

 · per l’aigua de reg en algunes zones

L’adobat del panís es centra bàsicament en 

el nitrogen, fòsfor i potassi, amb estratègies 

diferenciades per a cada nutrient. La resta 

de nutrients, encara que absorbits en gran 

quantitat pel cultiu, són subministrats pel sòl 

i rara vegada cal fertilitzar, llevat de situacions 

excepcionals: monocultiu prolongat, estrès 

divers, etc.

Les quantitats fi nals de fertilitzant a aportar 

varien segons:

 · rotació de cultius: 

  panís–panís; alfals–panís–blat; 

  hortícoles–blat–panís, etc.

 · destí dels canyots: 

  enterrats o exportats

 · fertilització orgànica, mineral o mixta 

(orgànica-mineral)

En qualsevol cas, la utilització de fems i purins, 
l’enterratge dels canyots o un antecedent de 

Gra Canyots i restes de collita

Nitrogen (N) 65 % (50-80) 35%

Fòsfor (P2O5) 70 % (60-80) 25%

Potassi (K2O) 40 % (25-45) 60%

LA FERTILITZACIÓ 
EN EL PANÍS

07

UNA DEFICIENT FERTILITZACIÓ, 
TANT PER EXCÉS COM 
PER DEFECTE, POT TENIR 
UN SIGNIFICATIU IMPACTE 
ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL, 
QUE FA QUE L’ADOBAT SIGUI 
UN ASPECTE CLAU DEL CULTIU

Sonda de succió en camp de panís. Foto: J. Lloveras Camp de panís. Foto: E. Martínez Detall del cultiu de panís. Foto: E. Martínez 
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lleguminoses, com per exemple l’alfals, o hor-

tícoles obliga a disminuir molt substancialment 

la quantitat d’adobs minerals a aplicar.

 

03 Càlcul de la fertilització

La fertilització s’ha de fer sobre la base de: 

· un bon coneixement de la fertilitat  

del sòl, a partir de: 

 - l’anàlisi de sòl

 - les pràctiques agronòmiques a    

         nivell de parcel·la 

· la planifi cació de la fertilització  

(plans d’adobat), i 

· la conservació dels registres del  que 

s’ha fet.

El primer pas per a una bona fertilització és 

l’anàlisi del sòl. Un segon pas molt im-

portant és fer una previsió de la producció 

esperable, el màxim de realista, i a partir 

d’aquesta planifi car l’adobat. Cal tenir molt 

clar que va lligada a la capacitat productiva del 

sòl, al reg i al maneig.

03.01 Anàlisis de sòl

Les anàlisis a realitzar i el moment de mostreig 

són diferents pel cas del nitrogen que pel fòsfor 

i el potassi.

a/ L’anàlisi de nitrats al sòl, 

mètode del Nmin

El mètode Nmin per estimar les disponibilitats 

de nitrogen consisteix en mesurar el contingut 

de nitrats abans de sembrar el panís, o quan 

les plantes de panís tenen entre 15 i 30 cm 

d’altura. Utilitzar un moment o altre tindrà lògi-

cament una interpretació diferent. En el segon 

cas, és possible afi nar millor les dosis necessà-

ries en estar més pròxim el període d’absorció. 

Aquest moment de mostratge és més precís i 

és de major utilitat en zones d’alta pluviometria 

o en sòls de drenatge molt ràpid.

A continuació, presentem les recomanacions 

de nitrogen adaptades a les condicions de la 

vall de l’Ebre per al cultiu del panís, que s’ajus-

ten a produccions mitjanes al voltant 12-14 

t/ha. Cal realitzar ajusts per produccions fora 

de l’interval.

Interpretació de l’anàlisi de Nmin abans de 

sembrar

b/ Fòsfor i potassi

Per al fòsfor i potassi cal realitzar anàlisis de sòl 

dels primers 20-30 cm del sòl, cada 4-5 anys, 

per fer-ne la recomanació i el seguiment. La 

interpretació és la dels quadres següents:

Interpretacions dels continguts de fòsfor al 

sòl adaptades al cultiu del panís

(*) En nivells alts de fòsfor, no cal fertilitzar si s’enterren els canyots

Per la fertilització en potassi tenim:

Interpretacions dels continguts de potassi 

al sòl adaptades al cultiu del panís

(*) En el cas d’extracció del canyots. (**) En el cas d’incorporar els canyots.

En nivells alts no cal fertilitzar amb fòsfor i potassi si s’enterren els canyots.

08

Moment de
recomanació

Mètode usat/Resultat que s’obté 
(unitats)

Variables considerades Paràmetres que hi infl ueixen Criteris de recomanació

Abans de la sembra Balanç de N del cultiu precedent · N mineralitzat l’any anterior Zona agroclimàtica Si N-MARÇ > 50
  Recomanació: 
  No adobar
 
Si N-MARÇ<50
  Recomanació:  
  Aport de màxim 40
  Kg N/ha

· N aportat amb l’adob mineral

N-MARÇ (Kg N/ha) =  
N romanent en el sòl a inicis de març 

· N aportat amb adobs orgànics               
en anys anteriors

Tipus d’adob, moment i freqüència 
d’aplicació

· N degut a prats i lleguminoses Tipus de prat o cultiu i temps des de 
l’enterrat

· N aportat amb l’aigua de reg Tipus de sòl, sistema de reg, volum 
aportat i contingut en N

· N consumit pel cultiu Producció, cultiu i aprofi tament

· Rentat hivernal Tipus de sòl, pluges hivernals i cultiu 
precedent

Estadi de 6 fulles 
desenvolupades

Balanç de N pel cultiu actual · N romanent en el sòl a inicis  de març Balanç de N pel cultiu precedent Si N-ADOB < 0
  Recomanació: No adobar

Si N-ADOB > 0
  Recomanació: 
Aportar el 60 % de 
N-ADOB si possible 
corregir més tard 
(a través de reg,...).
  Aportar el 100 % de 
N-ADOB si no es pot 
aplicar N més tard.

· Rentat entre març i maig Tipus de sòl, pluges març-maig i cultiu 
precedent

N-ADOB (Kg N/ha) = 
Quantitat de N que cal 
aportar al cultiu = 
(Necessitats del cultiu 
- Aportacions del sòl) X 
Efi ciència del sistema

· N mineralitzable durant el cultiu Zona agroclimàtica

· N aportat amb adobs orgànics               
en anys anteriors

Tipus d’adob, moment i freqüència 
d’aplicació

· N degut a prats i lleguminoses Tipus de prat o cultiu i temps des de 
l’enterrat

· N aportat amb l’aigua de reg Tipus de sòl, sistema de reg, volum  
aportat i contingut en N

· Necessitats del cultiu Producció, cultiu i aprofi tament

· Efi ciència del sistema Tipus de sòl, tipus i efi ciència del reg, 
sistema distribució adobs orgànics

03.02 Mètode del balanç

El balanç de nitrogen disponible és una tècnica 

molt emprada i que s’ha utilitzat al Baix Empordà

en el marc del Pla pilot per a la millora de la 

fertilització nitrogenada com una de les eines 

bàsiques en l’estratègia global de recomanació 

de l’adobat. El balanç considera el maneig que 

s’ha fet del cultiu anterior, l’historial d’aplicaci-

ons d’adobs orgànics, els cultius de llegumi-

noses que s’han produït en la parcel·la i el ma-

neig que es fa en el cultiu actual, entre altres. 

Contingut de nitrogen nítric 
(N-NO3) (ppm) (0-30 cm)

Recomanació nitrogen 
(kg/ha)

< 10 250
10 – 20 200
20 – 30 150
30 – 40 100

> 40 0

Contingut de fòsfor 
(P Olsen) (ppm) Interpretació Recomanació P2O5 

(kg/ha) (*)
< 6 Molt baix 150

6 – 12 Baix 125
12 – 25 Mitjà 80
25 – 35 Alt 40

> 40 Molt alt 0

Contingut 
de potassi 

(extret acetat 
amònic) (ppm)

Interpretació Recomanació(*) 
K2O (kg/ha)

Recomanació(**) 
K2O (kg/ha)

< 80 Molt baix 225 200
80 – 125 Baix 200 150
125 – 175 Mitjà 175 100
175 – 300 Alt 100 50

> 300 Molt alt 0 0
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04 Distribució de l’adobat 
nitrogenat

Sempre que es pugui s’ha de fraccionar l’ado-

bat, aplicant-ne una part en cobertera.

Les coberteres s’han d’efectuar en els primers 

estadis de desenvolupament del cultiu: p.e., 

5-6 fulles, moment en el qual encara és possi-

ble el pas de la maquinària.

05 Reg

El maneig del reg és crític en el cultiu del panís, 

tant pel que fa a producció com als aspec-

tes de contaminació. És necessari optimitzar 

el reg, assolint efi ciències de reg al més altes 

possible. Per això hi ha diverses eines, varia-

bles en funció del tipus de reg i de sòls.

Quan és possible l’aplicació de nitrogen a tra-

vés del sistema de reg (aspersió: pivot, cober-

tera, total,...), és recomanable fraccionar les 

aplicacions d’aquest element fi ns a estadis 

propers a la fl oració del cultiu.

En regs a tesa o inundació, cal utilitzar cabals 

elevats per assolir temps de reg curts que aju-

den a una distribució homogènia de l’aigua 

de reg en la parcel·la. Aquesta pràctica és 

especialment important en el cas de sòls poc 

profunds i graverosos, per evitar un drenatge 

excessiu amb el rentat dels nitrats.

06 Aspectes mediambientals

Per tal d’evitar possibles pèrdues per ren-

tat dels nitrats que hi pugui haver en excés 

al sòl després de la collita (baixa producció, 

sobrefertilització, etc.), pot ser convenient la 

implantació d’un cultiu captador de nitrogen, 

que absorbeixi el nitrogen del sòl durant la 

tardor-hivern. Així es disminuirà el rentat de 

nitrats durant aquest període, especialment si 

les pluges són abundants.

Aquest cultiu s’enterrarà abans de la sembra 

del panís i, en descompondre’s, subministrarà 

nitrogen. També es pot aprofi tar com a farrat-

ge, segons l’espècie implantada. En aquest 

cas, però, i per complir l’objectiu pel qual s’im-

planten aquests cultius, no han de rebre fertilit-

zants orgànics ni minerals durant el seu cicle.

Els cultius que es poden utilitzar són diversos, 

però interessen espècies que puguin créixer i 

produir biomassa durant la tardor-hivern (tem-

peratures baixes) i que absorbeixin quantitats 

importants de nitrogen, com poden ser la col-

za farratgera, el rai-gràs i la civada.

07 Recomanació fi nal

La fertilització s’ha de fonamentar en el co-

neixement de nutrients al sòl, bàsicament a 

partir de les anàlisis de sòls. A més cal tenir 

en compte:

· plantejar una producció objectiu de panís 

realista

· considerar els antecedents de collita, les 

aportacions orgàniques, lleguminoses de 

l’any anterior, maneig dels canyots, etc., 

disminuint la dosi en funció dels antece-

dents (especialment si s’aplica fems, pu-

rins, reg amb aigua de desguàs, etc.) i del 

maneig

· fraccionar l’adobat nitrogenat; minimitzar 

l’aplicació en fons aplicant sempre que si-

gui possible en cobertera

· Cal analitzar el sòl cada 4-5 anys per co-

nèixer la seva situació pel que fa a fòsfor, 

potassi, matèria orgànica, salinitat, etc

· Si es fa conreu de conservació, pot ser 

convenient incrementar un 10% les dosis 

d’adobat els primers anys

Recordeu que:

· 10 tones de purí de porc d’engreix aporten 

de l’ordre de 55 kg  de N, 50 kg de P2O5 i 

36 kg de K2O

· 10 tones de fem de boví aporten de l’ordre de 

50 kg de N, 25 kg de P2O5 i 70 kg de K2O

· 10 tones de gallinassa aporten de l’ordre 

de 200 kg de N, 100 kg de P2O5 i 170 kg 

de K2O

07.01 Nitrogen

Assaigs portats a terme al Pla de Lleida du-

rant els darrers 10 anys indiquen que sovint 

la dosi òptima per una fertilització amb adobs 

minerals es situa entre 100-150 kg de N/ha, 

tot i que sovint no es troba resposta a la ferti-

lització; tan sols alguna vegada s’ha obtingut 

resposta a dosis de 300 kg N/ha. A Girona, de 

forma similar, la dosi òptima de nitrogen per 

una fertilització amb adobs minerals i produc-

cions properes a les 15 tones/ha, no supera 

en molts casos els 100-150 kg de N/ha. 

Tant a Girona com a Lleida, quan s’utilitzen 

adobs orgànics en dosis agronòmiques, ra-

rament s’obtenen increments de producció 

amb l’aplicació complementària de fertilitzants 

minerals.

En rotacions de panís darrera panís l’òptim es 

situa entre 200-250 kg de N/ha.

07.02 Fòsfor i potassi

Si s’apliquen adobs orgànics, es pot prescin-

dir de la fertilització fosfatada. També es pot 

prescindir de la potàssica si s’enterren els ca-

nyots o, si no s’enterren, es pot reduir entre 

un 40% (si s’apliquen adobs orgànics sense 

jaç –o purins) i un 80% (si s’apliquen adobs 

orgànics amb jaç –o fems).

Quan no s’apliquen adobs orgànics, en cas 

d’enterrar els canyots, es pot reduir l’aportació 

fosfòrica en un 20% i la potàssica en un 40%.

La recomanació és que no hi ha una recomana-

ció o una dosi estàndard.

L’exemple següent es pot utilitzar com a guia 

quan no es disposi d’altra informació.

Exemple de recomanació d’adobat per pa-

nís en diferents tipus de rotació de cultius. 

Producció esperada: 13 tones/ha (14%).

Cal recordar que:

La millor pràctica agronòmica és sovint també la 

millor pràctica mediambiental, i l’excés d’adobat 

redueix el benefi ci econòmic del conreu.
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Jaume Boixadera Llobet. Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. 
DARP. jaume.boixadera@gencat.net 
Josep M. Villar i Mir. Universitat de Lleida (UdL). 
jmvillar@macs.udl.es 
Jaume Lloveras Vilamanyà. Centre UdL-IRTA.  
jaume.lloveras@irta.es 
Miquel Aran Mayoral. Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat (LAF). 
maran@lafsols.com 
Pere Villar i Mir. Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat (LAF). 
pvillar@lafsols.com 
Francesc Domingo Olivé. Pla pilot. IRTA-Fundació Mas Badia. 
Francesc.Domingo@irta.es 
Àngela D. Bosch Serra. Universitat de Lleida (UdL). 
angela.bosch@macs.udl.es 
Narcís Teixidor Albert. Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. 
DARP. narcis.teixidor@irta.es 
Joan Serra Gironella. IRTA-Fundació Mas Badia. 
joan.serra@irta.es 

LA MILLOR PRÀCTICA 
AGRONÒMICA SOVINT ÉS 
TAMBÉ LA MILLOR PRÀCTICA 
MEDIAMBIENTAL, I L’EXCÉS 
D’ADOBAT REDUEIX EL BENEFICI 
ECONÒMIC DEL CONREU

Situació o 
rotació

Unitats fertilitzants a aplicar

N P2O5 K2O
Panís-panís 
(molts anys)

  Primers anys
250-300

150

110 
(80 si no es 
treuen els 
canyots)

200 
(110 si no 

es treuen els 
canyots)

Amb aplicació 
de 30 m3/purí 

o 20 t de fem o 
10 t gallinassa

100 0 0

Darrera alfals 100 130 200
Darrera blat 150 130 200
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ÉS MOLT IMPORTANT PROGRAMAR 
AMB VALORS DE ETo I DE Pe, PER TAL 
D’APROXIMAR-NOS AL MÀXIM A LA 
DOSIS D’AIGUA QUE CAL APLICAR

01 Introducció

El panís és un cultiu on s’intenta maximitzar 

la creació de biomassa. Per aquesta raó, és 

important aportar l’aigua necessària que en 

permeti el correcte desenvolupament.

Per aplicar correctament l’aigua de reg al panís 

es pot utilitzar el mètode del balanç hídric, on 

les necessitats de reg es determinen en base a 

l’evapotranspiració de referència (ETo). Aquests 

valors els podem obtenir de les estacions 

pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de 

Catalunya (XAC). 

02 Demanda hídrica del blat de 
moro 

Les necessitats hídriques del cultiu depenen de 

l’ETo que es produeixi. Per conèixer aquesta 

demanda, caldrà multiplicar el valor de l’ETo 

pel coefi cient de cultiu (Kc) que correspongui 

en cada moment del cicle.

Els valors de Kc per al panís en les condicions 

agroclimàtiques de Catalunya segueixen una 

evolució com la que es mostra a la fi gura 1:

Amb els valors d’ETo i de Kc coneixerem la 

demanda hídrica del panís (ETc).

ETc = ETo × Kc

03 Necessitats de reg

Les necessitats d’aigua de reg (NR) es 

troben com a diferència entre la demanda 

evapotranspirativa (ETc) i la pluja efectiva (Pe) 

per a cada període concret.

NR = ETc - Pe

Un cop es coneixen les necessitats d’aigua de 

reg del panís és necessari conèixer  l’efi ciència 

del sistema de reg (Efs), per tal que no hi hagi 

una part de la fi nca que sofreixi una manca 

d’aigua. D’aquí, obtindrem les necessitats 

netes de reg (NNR), que són el volum d’aigua 

que s’ha d’acabar aplicant: 

NNR = NR / Efs 

Com a valors de referència per l’Efs, es pot 

emprar un valor de 0,6 pels regs per inundació 

i 0,7-0,8 pels regs per aspersió. Però es 

convenient mirar de conèixer l’Efs pròpia de la 

nostra parcel·la.

04 Programació de reg

És molt important programar amb valors 

d’ETo i de Pe, per tal d’aproximar-nos al 

màxim a la dosi d’aigua que cal aplicar. I 

això adquireix una major importància en un 

país com el nostre on hi ha una elevada 

variabilitat interanual. A la fi gura 2 es mostra 

una comparativa entre el que seria un reg 

amb els valors mitjans i un altre amb els 

valors reals de l’any 2004 prenent les dades 

de l’estació meteorològica de Raïmat. El que 

es pot observar a la gràfi ca és que, amb una 

correcta programació del reg amb valors 

mitjans, s’hauria aportat més aigua de la 

necessària a l’inici del cicle, mentre que al fi nal 

del cicle s’hauria produït un dèfi cit hídric.

El mateix es pot apreciar a la fi gura 3 respecte 

a les necessitats de reg, de forma acumulada, 

en un any mitjà i en les campanyes de reg 

dels anys 1994 i 1996, amb l’excés i el dèfi cit 

que s’hauria produït respecte a aquest reg 

mitjà.

EL REG
EN EL PANÍS

Sembra

Collita

1,2

0,4

1

0,2

0

kc
0,6

0,8

1-maig 1-juny 1-jul 1-ago 1-set 1-oct 1-nov1-abr
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Figura 1.- Valors del Coefi cient de Cultiu (Kc) per al cultiu del panís amb les condicions agroclimàtiques de Catalunya.

Reg per aspersió, amb cobertura total. Foto: P. Oromí.Reg per inundació en panís.  Foto: E. Martínez

Reg per aspersió en panís, amb sistema de pivot. Foto: P. Oromí

18



EL PANÍS

DOSSIERN01

05 Assaig de diferents sistemes 
de reg

En el marc del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica, fa 4 anys que es porta a terme 
a Linyola una experiència de camp per tal 
d’estudiar l’efecte productiu i de rendiment 
de dos sistemes de reg sobre el panís. 
Aquesta experiència ha estat executada per 
l’Àrea de Tecnologia Fructícola del Centre 
UdL-IRTA, amb la col·laboració de REGSA 
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca.

Any 2004

En la passada campanya de reg es va 
assajar la varietat Eleonora. En el quadre 
següent es mostren les dates de sembra, 
recol·lecció i d’inici de la campanya de reg 
per a cadascun dels sistemes de reg:

(1) Les dates corresponen als diferents sistemes de reg: 26 maig per 

l’aspersió i 12 de juny pel reg a manta.

Resultats

Els resultats obtinguts en aquest assaig 
són els que es mostren a la fi gura 4, on 
s’observa d’una forma evident que amb el 
reg per aspersió s’ha assolit una producció 
al voltant de 2.500 kg/ha superior, respecte 
al reg per inundació.  

A més a més, si calculem l’efi ciència 
productiva obtinguda a partir de la quantitat 
d’aigua de reg aplicada es veu que ha estat

 un 50% més elevada en el reg per aspersió, 
que amb l’altre sistema.

06 Ruralcat. 
Recomanacions de reg

Per facilitar la programació del reg a nivell 
de parcel·la, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) ha desenvolupat 
una eina de lliure accés per tothom i 
gratuïta. Aquesta eina es troba disponible al 
portal Ruralcat www.ruralcat.net i permet 
el càlcul de les necessitats hídriques a partir 
de les dades meteorològiques mesurades 
al llarg de la setmana anterior per l’estació 
de referència que esculli l’usuari en el 
moment de confi gurar les característiques 
de la seva explotació.

Per poder confi gurar el panís tan sols cal 
conèixer 2 dates del seu cicle (la data de 
naixença i la que s’inicia el gra pastós), ja 
que la resta de paràmetres que demana 
l’eina fan referència a la ubicació del cultiu i 
al sistema de reg que hi ha instal·lat. 

Un cop l’usuari ha confi gurat el cultiu, rebrà 
setmanalment al seu correu electrònic la 
recomanació de reg. A més a més, a partir 
de la present campanya 2005 els usuaris 
d’aquesta eina poden rebre la recomanació 
de reg per missatge de text (SMS).

A més del panís, l’eina de Ruralcat realitza 
el càlcul de recomanacions de reg per a 39 
cultius més. 

Sistema 
de reg

Data 
sembra

Data 
recol·lecció 

Inici 
campanya reg (1)

Aspersió

Inundació
16 maig 22 octubre

26 maig

12 juny    

Joan Baldrich Badia. Servei de transferència tecnològica.
jbaldrich@gencat.net

0
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Excés

Excés
Dèfi cit

100

200

300

400

500

600

700

800

m
3
/h

a
 c

a
d

a
 1

0
 d

ie
s

Figura 2.- Calendari de reg del panís al 2004 al Segrià, comparat amb un any mitjà.
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Figura 3.- Comparació de necessitats de reg acumulades, per any mig, i pels anys 1994 i 1996 amb les dades subministrades 
per la estació meteorològica de Raïmat.
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Figura 4.- Comparacions de la producció respecte de l’aigua de reg aplicada, i efi ciència productiva. Assaig Linyola. 2004.
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EL DARP HA DESENVOLUPAT 
UNA EINA DE LLIURE ACCÉS 
PER TOTHOM I GRATUÏTA PER 
A PROGRAMAR EL REG.
ES TROBA DISPONIBLE AL PORTAL 
RURALCAT  WWW.RURALCAT.NET 
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LA COOPERATIVA ESDEVÉ UN BON NEXE 

D’UNIÓ PER TENIR MÉS FORÇA I PODER 

COMPETIR MILLOR AL MERCAT.

L’ENTREVISTA Antoni Ortiz
Soci de la Cooperativa del Camp de Linyola

Quins tipus de productes gestiones en les 

teves explotacions?

Produïm bàsicament panís, blat i alfals amb 

uns rendiments que varien segons alguns 

factors, com el tipus de terra o la climatologia. 

Així doncs, si parlem de panís, una bona collita 

està entre els 12.000 i els 14.000 kgs. secs 

per ha., però és habitual recollir entre 10.000 i 

12.000 kgs. En blat, les collites oscil·len entre 

els 5.500 i els 7.000 kgs./ha., i en alfals entre 

els 11.000 i els 17.000 kgs./ha.

De les diverses varietats de blat de moro 

existents al mercat quines estan presents 

en els teus conreus i per què? 

Combino diferents varietats segons els tipus 

de terres. Si el terreny és difícil i irregular, 

s’utilitzen cicles curts, com CECILIA o 34N43. 

Aquestes varietats ens permeten avançar la 

collita abans que les pluges de tardor ens difi -

cultin aquesta feina i, també, per preparar les 

terres per la següent campanya. D’altra banda, 

en terres més bones, fem servir altres varietats 

amb més potencial productiu, com ELEONO-

RA o 32R42.

Quan és adequat aplicar l’adobat nitroge-

nat de cobertura?

Depenent del tipus de sòl, si s’ha aplicat purins 

o fems, de la previsió de collita, del cultiu del 

any anterior, etc. Normalment s’aplica en pre-

sembra un compost o un blending amb poc 

nitrogen per evitar pèrdues, i es complementa 

en cobertera amb urea o nitramònics granu-

lats, o amb solució nitrogenada al regar, per tal 

que la planta disposi de nitrogen quan més el 

necessita.

Com comercialitzes les produccions de la 

teva explotació?

Portem tots els productes a la cooperativa del 

Camp de Linyola. Crec que el pagès no pot 

comercialitzar tot sol la seva producció, i la co-

operativa esdevé un bon nexe d’unió per tenir 

més força i poder competir millor al mercat.

Quins avantatges més destacaries d’aques-

ta opció?

La cooperativa em dóna la tranquil·litat, el marge 

comercial no cau en mans de cap intermediari 

particular, sinó que reverteix als socis. A més, la 

cooperativa ens facilita enormement l’adquisició 

d’adobs, fi tosanitaris, llavors, etc. a millor preu. 

I, d’altra banda, crec que cal valorar l’assesso-

rament, la formació, la seguretat i la representa-

tivitat social, que ens aporta als socis. 

Com es tenen en compte i com es seguei-

xen les mesures ambientals?

Cada dia hi donem més importància, sabedors 

del ressò que té a la societat i de la insistència 

de les administracions. Nosaltres, per exem-

ple, estem adscrits al pla de dejeccions rama-

deres de la cooperativa de Linyola i tenim molta 

cura de respectar les normes en aplicació de 

fi tosanitaris, anivellem les fi nques per estalviar 

aigua, mantenim en bon estat les terres de 

retirada, etc.

En tot aquest procés, com integres les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació) per gestionar la productivitat i el 

rendiment de les teves explotacions?

Actualment, els telèfons mòbils i els ordinadors 

han passat a formar part de la gestió agrícola, 

com més estrets són els marges de negoci, 

més imprescindible es fa el control rigorós 

de les despeses i la producció. D’altra banda, 

Internet està adquirint cada cop més impor-

tància en la comunicació sobre alertes de pla-

gues, informació meteorològica, mercats, etc. 

El despatx és un espai que cada dia adquireix 

més importància dins l’agricultura.

Com veus l’actual modernització del 

sector?

Estem vivint un moment de canvi. L’increment 

constant de costos i l’anunci de reforma de la 

PAC ha creat una certa incertesa al sector, i la 

sensació que en els propers anys hi ha d’haver 

molts canvis. Caldrà, doncs, tenir una mentalitat 

oberta i saber evolucionar. És hora que el pagès 

comenci a pensar com a empresari. Caldrà 

deslligar-nos de sistemes productius i maneres 

de fer antigues i adoptar noves tècniques, nous 

sistemes de rec, nous cultius. En defi nitiva, es 

tracta de saber aprofi tar al màxim els avantatges 

que les noves tecnologies ens proporcionen.

“És hora que el pagés comenci a 

pensar com a empresari”. Antoni Ortiz 

gestiona una explotación agrícola a Linyola 

(el Pla d’Urgell), on combina el cultiu de 

diverses varietats de blat de moro i farratges 

amb serveis agrícoles a tercers. Soci de la 

Cooperativa del Camp de Linyola, es 

declara defensor de l’aplicació de les noves 

tecnologies a la professió.

ELS TELÈFONS MÒBILS I ELS ORDINA-

DORS HAN PASSAT A FORMAR PART DE 

LA GESTIÓ AGRÍCOLA.

www.ruralcat.net
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Amb la publicació d’aquest DOSSIER TÈCNIC 

sobre la traçabilitat en el sector agroalimentari, 

pretenem donar resposta a les inquietuds 

plantejades pels pagesos, ramaders i pesca-

dors catalans davant l’entrada en vigor, aquest 

passat mes de gener, del Reglament (CE) 

178/2002, pel qual s’estableixen els principis 

i els requisits generals de la legislació alimen-

tària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària i es fi xen els procediments relatius 

a la seguretat alimentària.

Aquest sector té una gran importància estra-

tègica per al nostre país, tant des del punt de 

vista de generació de riquesa i les produccions 

que n’obtenim, com per la contribució que 

realitza al manteniment de l’equilibri territorial, 

fi xant la població a zones rurals i de muntanya. 

No hem d’oblidar que a Catalunya -per citar 

només algun exemple- produïm més del 50% 

de la producció de peres i de pomes de l’Estat, 

o el 28% del porcí o del 30% de la carn de 

boví, i l’agroindústria factura aproximadament 

el 24% de les vendes del sector a nivell es-

tatal.

Per tant, des de la Conselleria d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca estem fent els esforços 

necessaris per a ajudar el sector a produir allò 

que els consumidors demanen i que no és altra 

cosa que uns productes segurs i de la màxima 

qualitat. Els consumidors poden tenir la certesa 

que si  en qualsevol moment es produeix una 

alarma sanitària relacionada amb els aliments, 

aquests seran retirats immediatament del mer-

cat, i per tant que si compren i consumeixen 

productes catalans no hi haurà cap risc per a 

la salut. Evitarem, d’aquesta manera, els greus 

perjudicis per a tot el sector que pot provocar 

una alarma sanitària. 

Desitjo que aquest DOSSIER TÈCNIC els sigui 

d’utilitat, contribueixi a aclarir dubtes que la 

nova normativa pugui plantejar i col·labori amb 

els productors per a fer-ne, d’aquesta, una 

oportunitat per reforçar la nostra producció a 

la cadena agroalimentària i millorar la confi ança 

dels consumidors.

Textos: Aquests textos han estat recopilats i elaborats 

per Alfons Vilarrasa i Cagigós. Departament Agricultura, 

Ramaderia i Pesca.  avilarrasa@gencat.net

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústri-

es Agroalimentàries del DARP.

dossier@ruralcat.net   

www.ruralcat.net  

www.gencat.net/darp

PRESENTACIÓ

Antoni Siurana i Zaragoza
Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Què és la traçabilitat?

“És la possibilitat de trobar i seguir el rastre, 

a través de totes les etapes de la producció, 

la transformació i la distribució d’un aliment, 

un pinso, un animal destinat a la producció 

d’aliments o una substància destinada a 

ser incorporada  als aliments o als pinsos o 

amb probabilitat de ser-ho” (Reglament (CE) 

178/2002).

Per implantar la traçabilitat, en primer lloc, hau-

rem d’establir un sistema d’identifi cació dels 

productes i l’establiment d’una relació inequí-

voca entre les primeres matèries i el seu origen, 

el procés d’elaboració i la seva distribució.

És un requisit fonamental en l’empresa ali-

mentària i la de pinsos. Cal que cada empresa 

alimentària estableixi un procediment per a 

identifi car qualsevol producte que està sota la 

seva responsabilitat; i això per a cada operador 

de la cadena. 

La Llei 20/2002, de seguretat alimentària, esta-

bleix la traçabilitat com un dels principis de la 

política de seguretat alimentària.

Què s’entén per aliment o produc-
te alimentari?

“Qualsevol substància  o producte destinat a 

ser ingerit per l’ésser humà o amb probabilitats 

raonables de ser-ho, tant si ha estat transfor-

mat sencera o parcialment, com si no.” No 

inclou els pinsos.

Què s’entén per pinso?

Qualsevol substància o producte, incloent els 

additius, destinats a l’alimentació per via oral 

dels animals, tant si ha estat transformat sen-

cera o parcialment, com si no.   

Què s’entén per empresa alimentària? 

Tota empresa pública o privada que, amb o 

sense ànim de lucre, realitzi qualsevol activi-

tat relacionada amb alguna de les etapes de 

la producció, la transformació o la distribució 

d’aliments o pinsos.

Què és l’etiquetatge?

L’etiquetatge és el conjunt d’indicacions i 

mencions que fan referència a un producte de-

terminat i permeten d’informar el consumidor 

sobre la composició del producte, el procés de 

fabricació, el lloc de fabricació…  

Què s’entén per producció primària?

La producció, cria o cultiu de productes primaris.

També inclou la caça, la pesca i la recol·lecció 

de productes silvestres.

Què s’entén per consumidor fi nal?

El consumidor darrer d’un producte alimentici 

que no utilitzarà aquest  aliment com a part de 

cap operació o activitat mercantil en el sector 

de l’alimentació.

DEFINICIONS

03

MAI NO HI HAVIA HAGUT TANTA 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
A LA UNIÓ EUROPEA
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Des de quan és obligatori portar 
la traçabilitat dels aliments i dels 
pinsos?   

El Reglament (CE) 178/2002, del Parlament 

Europeu i del Consell, publicat el gener de l’any 

2002, estableix que serà obligatori a partir de 

l’1 de gener de 2005.

Confi rma que els empresaris són els responsa-

bles de la seguretat dels aliments.

No obstant això, a Catalunya, la Llei de Qualitat 

agroalimentària ja establia  l’obligació de portar 

la traçabilitat en les indústries agroalimentàries, 

des del juliol de 2003.

També hi ha normativa vertical anterior a 

aquestes dates, per a seguir la traçabilitat en la 

carn de boví, ous, producció integrada…

Per a què serveix la traçabilitat?

Per a donar confi ança al consumidor sobre 

els aliments que adquireix, ja que li permet 

conèixer l’origen de l’aliment, i per tant poder 

exigir responsabilitats al llarg de tota la cadena 

alimentària.

Permet, també, que en el cas que un empre-

sari alimentari o de pinsos detecti un aliment 

o un pinso que no reuneixi els requisits de 

seguretat alimentària, el pugui retirar immedi-

atament del mercat i informar a les autoritats 

competents.

Qui està obligat a realitzar-la?

Totes les empreses alimentàries i de pinsos 

relacionades amb qualsevol de les etapes de la 

producció, la transformació o la distribució, per 

a garantir que en totes les fases de la cadena, 

els aliments o els pinsos són segurs.

També estan obligats a verifi car que es com-

pleixen aquests requisits.

Per això és necessari que identifi quin totes 

les empreses a les quals hagin subministrat el 

seus productes, i que els etiquetin adequada-

ment per a facilitar-ne la traçabilitat. 

Característiques dels sistemes de 
traçabilitat:

No hi ha un sistema predeterminat de traçabilitat.

Cada empresa pot adaptar el que li sigui més 

útil i que s’adapti millor a les característiques 

del seu sistema de producció.

Es poden utilitzar des de sistemes de control 

manual sobre paper, tecnologies amb suport 

informàtic, fi ns a sistemes electrònics, de radi-

ofreqüències, etc.

Qualsevol empresa alimentària i de pinsos ha 

de poder identifi car les empreses i les per-

sones que els han subministrat un aliment, 

un pinso, un animal destinat a la producció 

d’aliments o qualsevol substància destinada a 

ser incorporada en un aliment, un pinso, o amb 

probabilitats de ser-ho. 

Per això és necessari que totes les empreses 

alimentàries disposin d’uns arxius o registres 

i d’un sistema d’identifi cació que permeti en 

tot moment saber l’origen i el destí dels pro-

ductes alimentaris i de les matèries primeres 

que el componen.

Per què és obligatori portar 
la traçabilitat dels aliments i els 
pinsos? 
 

· Per les darreres crisis sanitàries europees, 

relacionades amb els aliments.

· Publicació del Llibre blanc de la Seguretat 

Alimentària (gener, 2000). 

 http://europa.eu.int/comm/dgs/health_

consumer/library/pub/pub06_es.pdf

· Principi de seguretat dels aliments: “de la 

granja a la taula”.

Les darreres crisis alimentàries es van iniciar 

amb l’anunci l’any 1996 de la relació entre 

l’Encefalopatia espongiforme bovina, conegu-

da com la malaltia de les vaques boges, i una 

nova variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob 

en els humans. Posteriorment, l’any 1999, la 

contaminació per dioxines i bifenils policlorats 

de pinsos d’aus d’un gran nombre d’explotaci-

ons de Bèlgica, o els casos d’intoxicacions per 

consum de carn amb clenbuterol, va provocar 

que  l’opinió pública de la UE tingués una crisi 

de confi ança sobre la seguretat dels aliments. 

Va provocar que la UE redissenyés la política 

de seguretat alimentària, publicant el Llibre 

blanc de seguretat alimentària de la Comissió 

Europea.

 

IMPORTÀNCIA 
DE LA TRAÇABILITAT

LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS 
ES BASA EN LA TRANSPARÈNCIA 
INFORMATIVA
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LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
INCLOU TOTES LES ETAPES DE LA 
PRODUCCIÓ, LA TRANSFORMACIÓ 
I LA DISTRIBUCIÓ (DE LA GRANJA 
A LA TAULA)

NORMATIVA 
REGULADORA

El Llibre blanc enumera els principis i les ac-

cions que han de caracteritzar la política  de 

seguretat alimentaria  de la UE. Estableix que 

s’apliquin mesures preventives al llarg de tota la 

cadena alimentària des de la producció primària 

fi ns al subministrament al consumidor fi nal; és 

a dir, la seguretat de l’aliment des de la granja 

fi ns a la taula, establint la responsabilitat de tots 

els participants en el procés, amb l’objectiu de 

la protecció de la salut pública, i defi nint com a 

principals responsables de la seguretat alimen-

tària els fabricants de pinsos, els agricultors i 

ramaders i la indústria agroalimentària. 

Enumera fi ns a 84 accions que s’hauran de 

desenvolupar en els propers anys, per a mi-

llorar les normes sobre seguretat alimentària, 

destacant la de la  transparència com la prin-

cipal acció per a augmentar la confi ança dels 

consumidors en la política europea  en aquesta 

matèria.

El Reglament (CE) 178/2002 defi neix el principi 

de traçabilitat i l’obligació de disposar de siste-

mes d’autocontrols per part de les empreses 

alimentàries.

· Normativa europea 

- Reglament (CE) 178/2002, del Parlament 

i del Consell, sobre els principis i requisits 

generals de la seguretat alimentària. 

- Reglament (CE) 852/2004, relatiu a la higi-

ene dels productes alimentaris.

- Reglament (CE) 853/2004, pel qual s’esta-

bleixen mesures específi ques d’higiene dels 

productes d’origen animal.

- Reglament (CE) 854/2004, pel qual s’esta-

bleixen normes específi ques per a l’orga-

nització de controls ofi cials de productes 

d’origen animal destinats al consum humà.

· Normativa estatal 

  (per cada tipus de producte)

- Normes d’etiquetatge 

- Normes d’identifi cació de productes de la 

pesca, dels ous, llet, carn de boví, OGM…

· Normativa catalana 

- Llei 20/2002, de seguretat alimentària.

- Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària.

Guies de Pràctiques Correctes

El sector primari no està obligat a portar el 

Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control 

Crític (APPCC), però podrà elaborar guies de 

pràctiques correctes d’higiene, que seran re-

comanacions de caràcter voluntari.

Els Estats membres revisaran les Guies ela-

borades pels diferents sectors productius i les 

trametran a la Comissió, que les publicarà al 

DOUE, Diari Ofi cial de la Unió Europea (Regla-

ment (CE) 852/2004) .

Etiqueta Carn

INDÚSTRIA CÀRNICA SA
Adreça, població, telèfon i fax

CARN DE VEDELLA /MITJANA

Nascut a: Espanya
Engreixat a: Espanya, 
Sacrifi cat a: Espanya, 10.0000/B
Especejat a: Espanya, 10.1111/B
Número d’animal: ES090902622445

Pes: 4 kg
Data caducitat: 01/06/2005

Conservar entre 0o C i 5o C

ESPAÑA
10.1111/B

CEE
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Requisits per crear un sistema de 
traçabilitat:

1. Estudiar els arxius existents prèviament a l’em-

presa i que ens puguin servir per a portar la traça-

bilitat, sense necessitat de crear registres nous.

2. Consultar amb proveïdors i clients prèvia-

ment, per a veure el tipus d’informació que 

necessiten i si hi ha guies voluntàries de traça-

bilitat per a empreses del sector.

3. Defi nir l’àmbit d’aplicació, segons el tipus 

d’activitat de l’empresa alimentària: 

Es poden defi nir 3 àmbits d’aplicació:

· Traçabilitat  cap enrere: Afecta els produc-

tes que entren a l’empresa i quins són els 

seus proveïdors.

· Traçabilitat interna o de procés: Que és 

la que s’aplica dins l’empresa, quan els 

productes es divideixen, canvien o es bar-

regen. (Què es fa, Com es fa, Quan es fa, 

Identifi cació del producte fi nal)

· Traçabilitat cap endavant: la que es porta 

dels productes preparats per a  l’expedició 

i del client a qui es lliura.

En defi nitiva, cada esglaó de l’empresa ali-

mentària i de pinsos té l’obligació legal d’iden-

tifi car el seu proveïdor immediat i el seu client 

immediat.

4. Defi nir els criteris que agrupin els productes (lot).

5. Establir els registres i la documentació adequada.

6. Establir mecanismes de verifi cació, amb si-

mulacres periòdics. 

7. Establir procediments per a localitzar pro-

ductes.

Quina informació ha de contenir un 
sistema de traçabilitat?

· Les dades del proveïdor (nom, adreça i te-

lèfon), per poder establir-hi contacte les 24 

hores del dia, en el cas que hi hagin proble-

mes.

· Lot i número d’identifi cació dels productes 

que entren a l’empresa. Pot ser sufi cient l’al-

barà o document d’acompanyament comer-

cial o la factura, sempre que aportin dades 

que permetin d’identifi car el producte.  

· Data en què arriben els productes.

· Tractaments fi tosanitaris realitzats.

· Tractaments veterinaris.

· Destinació que se li dóna al producte i en 

quina data. 

· Identifi cació dels productes intermedis, en 

cas de fer manipulacions o transformacions.

· Identifi cació del producte fi nal que es lliura 

al client.

· Nom de l’empresa o client a qui es lliura el 

producte.

· Data de lliurament.

· Dades del mitjà de transport que es consi-

deri necessari per garantir la traçabilitat, com 

transportista, matrícula del vehicle o conteni-

dor…

En el cas d’empreses que lliuren els seus pro-

ductes al consumidor fi nal, no és ne-

cessari registrar els seus clients individuals. 

CREACIÓ D’UN SISTEMA 
DE TRAÇABILITAT

ELS ALIMENTS 
S’HAN D’IDENTIFICAR 
PER A FACILITAR-NE 
LA TRAÇABILITAT
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Benefi cis que li comporta a l’em-
presa agroalimentària

· És un instrument per a assegurar un més alt 

nivell de protecció de la salut i de gestió del 

risc.

· Proporciona informació a l’empresa per a 

facilitar el control de processos i de la gestió; 

per exemple, del control d’estocs.

· En cas de sorgir un problema, facilita la lo-

calització, la immobilització i, si s’escau, la 

retirada efectiva i selectiva dels aliments i dels 

pinsos.

· Permet demostrar l’origen del problema i per 

tant depurar les possibles responsabilitats.

· Contribueix a facilitar la certifi cació dels pro-

ductes i a assegurar-ne la qualitat.

· Potencia el mercat, promovent la seguretat 

comercial dels aliments i recuperant la confi -

ança dels consumidors.

Benefi cis per als consumidors 

· Proporcionen confi ança, ja que es disposa 

de transparència informativa sobre els pro-

ductes al llarg de tota la cadena agroalimen-

tària, des del productor fi ns al consumidor. 

· Es té la garantia que, en el cas de sortir un 

problema, es podran prendre les accions 

oportunes amb la màxima efi càcia, rapidesa i 

coordinació.

BENEFICIS 
DE LA TRAÇABILITAT

07

ÉS NECESSARI PODER IDENTIFICAR 
ELS SUBMINISTRADORS DELS ALI-
MENTS, PINSOS I ANIMALS, PER 
A GARANTIR LA TRAÇABILITAT 

ELS PRODUCTORS D’ALIMENTS I 
PINSOS TENEN LA RESPONSABILI-
TAT DE RETIRAR DEL MERCAT  ELS 
PRODUCTES QUE NO COMPLEIXIN 
ELS REQUISITS DE SEGURETAT.

ANNEXOS

Particularitats dels diferents 
sectors

Sector agrícola
Quadern d’explotació:

· Full de fertilització

· Full de tractaments fi tosanitaris 

· Full de control de plagues i malalties

· Full de revisió de maquinària agrícola.

Albarans i factures dels productes comprats.

Identifi cació dels productes venuts, amb data 

de lliurament, nom i adreça del comprador.

Sector ramader
Llibres d’explotació: 

· Full de dades: Registre, Marca ofi cial, Es-

pècies, Capacitats, Cens.

· Moviment d’animals: Origen, data d’en-

trada i Identifi cació, Destinació i data dels 

animals venuts. 

· Full d’incidències: Analítiques realitzades, 

inspeccions. 

Albarans o factures de les matèries primeres. 

Registre de tractaments de medicaments, amb 

arxiu de les receptes.

Sector pesquer
Pesca extractiva:

· Document o nota de venda de la llotja, 

indicant les espècies i els quilos venuts a 

la subhasta.

· Albarans o factures de les vendes, indicant 

la data, les espècies i els quilos venuts, i el 

nom i l’adreça del comprador.

Aqüicultura:

· Origen i data d’entrada de les adquisicions 

de cries i alevins.

· Albarans o factures de les matèries primeres.

· Incidències: analítiques realitzades, ins-

peccions…

· Registre de tractaments de medicaments.

· Vendes realitzades, indicant la data, les 

espècies venudes, els quilos, i el nom i 

adreça del comprador.

Marisqueig:

· Guia de circulació, indicant la zona d’ex-

tracció, la data, els quilos i el lloc de desti-

nació: depuradora o centre d’expedició.

Indústries agràries 
· Registre de la indústria.

· Registre o arxiu d’entrada de productes i 

matèries, amb quantitat, data d’entrada, 

nom i adreça dels proveïdors i destinació 

que se li dóna al producte. 

· Identifi cació dels productes a doll dins de 

l’empresa. 

· Identifi cació dels  productes elaborats.

· Registres o arxiu de les manipulacions i 

tractaments dels productes.

· Registre o arxiu dels lots venuts, amb data, 

nom i adreça del comprador.

Les indústries han de tenir un sistema d’auto-

control, basat en el Sistema d’Anàlisi de Perills 

i Punts de Control Crític (APPCC). Aquest és 

el sistema  més efi caç reconegut actualment 

per a mantenir un nivell elevat de seguretat 

alimentària.
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EXEMPLES DE DOCUMENTS
PER SEGUIR LA TRAÇABILITAT
A continuació us oferim alguns exemples de documents per seguir la traçabilitat. Podeu trobar-ne més i descarregar-vos-
els a www.ruralcat.net

DIB

Registre de  tractaments veterinaris
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Tractaments fi tosanitaris

Registre de depuradores de mol·lucs i bivalvs
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Anàlisis Revisió de maquinària de tractaments fi tosanitaris i herbicides

Quadern d’Explotació Agrícola Observacions de camp de plagues i malalties
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Les “vaques boges”, el clenbuterol, els po-

llastres amb dioxines, l’oli de pinyolada, les 

coques de Sant Joan amb salmonel·la, la “grip 

del pollastre”, etc. Fent un repàs a l’última dè-

cada no és possible trobar un any en el que 

no s’hagi produït una crisi alimentària de major 

o menor intensitat. Però, si analitzem aquests 

incidents un per un, ens adonem que no sem-

pre han coincidit amb una afectació de la salut. 

Algunes d’aquestes crisis responen més a una 

qüestió de malfi ança que a un perill comprovat 

per a la salut. Així, mentre els estudiosos i els 

experts ens diuen que la seguretat alimentària 

és, a les nostres contrades, la més elevada 

que s’ha conegut mai, la població desconfi a, 

més que mai, dels aliments que consumeix. 

Els comportaments que se’n deriven tenen 

unes conseqüències sovint devastadores per 

als sectors afectats. A Catalunya aquests 

efectes són freqüentment més evidents dona-

da la importància del seu sector agroalimentari 

que, si es considera en el seu conjunt, es situa 

com el primer sector econòmic català i, a més, 

amb una notable vocació exportadora.

Sovint hom intenta explicar aquesta situació 

amb la pèrdua de confi ança en les institucions 

administratives i polítiques, però jo crec que la 

malfi ança és més profunda i abasta al conjunt 

del “sistema alimentari”, incloent-hi també a 

tots els agents econòmics que participen a 

la cadena alimentària: pagesos, ramaders, 

fabricants, botiguers, etc. És per això que 

una bona política de seguretat alimentària ha 

de tenir dos grans objectius: d’una banda ha 

d’implementar mesures que millorin la segu-

retat dels aliments, en congruència amb l’alt 

nivell de protecció de la salut que desitgen els 

ciutadans i, d’altra, ha de contribuir a recupe-

rar la confi ança dels consumidors en el siste-

ma de subministrament alimentari. Hem de 

tenir en compte, però, que són dos objectius 

estretament lligats ja que aconseguir el segon 

objectiu depèn de l’assoliment del primer.

Per tot això s’han d’aplicar mesures preventi-

ves al llarg de tota la cadena alimentària, des 

de les explotacions agrícoles i ramaderes fi ns 

a la taula dels consumidors. És aquí on la tra-

çabilitat esdevé fonamental, amb la seva ca-

pacitat de reproduir l’historial d’un producte, a 

fi  de poder localitzar ràpidament l’origen dels 

problemes que puguin sorgir en la seva elabo-

ració o distribució, evitar que arribin productes 

insegurs als consumidors i evitar aquests inci-

dents en el futur. 

La seguretat alimentària és transversal i, en el 

seu assoliment, tenen responsabilitats diver-

ses administracions, departaments i sectors 

alimentaris. L’Agència Catalana de Seguretat 

Alimentària té l’encàrrec, per la seva llei de 

creació, de garantir la coordinació i la coope-

ració entre tots aquests actors.  El cas de la 

traçabilitat és un bon exemple doncs, a més 

dels ajuntaments, són competents per al seu 

control els departaments de Salut, d’Agricultu-

ra, Ramaderia i Pesca i de Comerç, Turisme i 

Consum i s’ha de dir que tots ens hem posat 

d’acord en com abordar aquest tema d’una 

forma homogènia i coordinada.

Quan parlem de traçabilitat no partim de zero. 

La immensa majoria de les empreses que 

participen a la cadena alimentària disposen 

de la informació necessària per a aplicar-la, 

àdhuc, alguns sectors primaris com el de 

boví de carn o les fruites treballen, des de 

fa temps, amb normes que incorporen els 

principis de la traçabilitat. En tot cas, en un 

futur immediat, s’hauran de fer esforços en 

l’ordenació d’aquesta informació i millorar-ne 

la seva accessibilitat. L’aplicació dels sistemes 

d’autocontrol a les empreses alimentàries i 

l’extensió de les Guies de Bones Pràctiques 

als sectors agrícoles i ramaders ajudaran a 

aconseguir-ho. Aquest dossier és un docu-

ment que va en aquest sentit i és un exemple 

més del ferm compromís del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l’asso-

liment d’una producció agrària, a Catalunya, 

segura i de qualitat.

El treball de les administracions públiques en 

aquest àmbit és un factor de competitivitat 

important en el sector alimentari ja que la seva 

efi càcia redunda en un increment de la confi -

ança dels consumidors i dels socis comercials, 

creant un marc estable per al comerç alimen-

tari. Aquesta activitat administrativa és una 

condició necessària però no sufi cient. Els con-

sumidors han de percebre que els fabricants 

de pinsos, els pagesos i ramaders i els pro-

ductors o manipuladors d’aliments destinats al 

consum humà també se senten implicats en la 

seguretat dels aliments i les matèries primeres 

que produeixen. La confi ança solament es 

recuperarà i es mantindrà si tots els que inter-

venen a la cadena alimentària es comprome-

ten amb la seguretat i, a més, actuen segons 

aquest compromís sense vacil·lacions. 

LA TRAÇABILITAT DINS
LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A CATALUNYA

Eduard Mata Albert
Director. Agència Catalana de Seguretat Alimentària

acsa@gencat.net
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“Pel consumidor fi nal la traçabilitat dóna una garantia de qualitat i 
seguretat alimentària”

L’ENTREVISTA Pere Batallé
Director del Grup Batallé

El gener de 2005 va entrar en vigor la nor-

mativa europea per a la traçabilitat dels 

aliments, en quin moment la seva empre-

sa va començar a treballar per aplicar-la? 

L’any 2001 vàrem implementar el sistema de 

traçabilitat a tot el grup, obtenint la certifi cació 

corresponent amb l’entitat certifi cadora Calitax.

El Grup Batallé disposa de tres línies de treball 

(Selecció, Reserva i Càrnia). Quins aspectes 

dels seus processos van haver de variar?

A Selecció, malgrat que ja teníem la identifi cació 

implementada, es van incorporar modifi cacions 

informàtiques per tal de mantenir la traçabilitat 

del lot d’animals fi ns a tercers. A Càrnia i Reser-

va es van incorporar nous sistemes informàtics 

i de marcatge individual de les canals i peces.

“Una de les difi cultats està en que els 

proveïdors compleixin també els requeri-

ments del sistema”

Troba que el procés d’adaptació ha estat 

complicat? Com l’han dut a terme?

En general una de les difi cultats està en que els 

proveïdors compleixin també els requeriments 

del sistema. En el cas de la línia Selecció, el fet 

de disposar del certifi cat ISO va facilitar molt 

l’aplicació del sistema de traçabilitat. En el cas 

de Càrnia o Reserva, treballar en producte fi nal 

ha fet necessari implementar noves eines basa-

des en internet en el processat de la informació. 

L’aparició constant de noves tecnologies que 

poden ajudar en la traçabilitat ens ha portat a 

obrir una línia de recerca específi ca destinada 

a la millora de la traçabilitat dels animals i pro-

ductes carnis derivats.

Quins avantatges veu en el fet d’usar la 

traçabilitat, tant per l’empresa com pels 

seus clients? I pel consumidor fi nal?

Permet una major transparència en tot el pro-

cés de producció de carn de porcí, des del nai-

xement dels animals fi ns a la compra per part 

de la mestressa de casa. Per part de l’empresa 

s’obté un major control de tots els processos 

de producció interns. Pel consumidor fi nal la 

traçabilitat dóna una garantia de qualitat i se-

guretat alimentària.

Veu cap inconvenient destacable en l’apli-

cació de la traçabilitat?

Els inconvenients propis d’haver de gestionar 

un gran volum d’informació: la necessitat d’un 

suport informàtic adequat o l’adaptació del 

personal als nous sistemes de treball.

Pel que fa a la inversió econòmica, a quines 

despeses generals ha hagut de fer front?

Principalment en el tema informàtic, per ade-

quar-nos a les necessitats del sistema. I també 

en la formació del personal.

“Aquesta transparència dóna confi ança al 

consumidor o client”

Quina informació arribarà als clients i con-

sumidors mitjançant la traçabilitat?

Que el producte s’ha elaborat segons les 

normatives sanitàries i de seguretat alimentària 

vigents, sense perjudicar ni el benestar de l’ani-

mal ni el medi ambient. Aquesta transparència 

dóna confi ança al consumidor o client.

Creu que el fet d’aplicar la traçabilitat li ha 

obert portes i perspectives de futur?

Es millora el procés productiu i això implica una 

millora de la qualitat, cosa que el client valora 

més positivament. Cada vegada s’exigeix més 

i possiblement acabarà essent un requeriment 

imprescindible pel futur del sector.

Pel que fa al sector porcí, destacaria cap 

fet diferencial a altres sector en l’aplicació 

de la traçabilitat?

En el cas del sector porcí la difi cultat actual 

és la identifi cació individual, per aquest motiu 

la traçabilitat es realitza per partides d’animals 

emparades per una mateixa guia sanitària 

d’escorxador. A la sala de desfer, generalment 

s’acostuma a un sistema de traçabilitat diària. 

Això no vol dir que en algunes indústries càrni-

es, com és ara la nostra, per segons quin tipus 

d’animal prèviament seleccionat es disposi de 

traçabilitat de les seves peces porc per porc. 

Però aquests casos són puntuals a causa de la di-

fi cultat que això representa actualment. En aquest 

sentit estem col·laborant en un projecte europeu 

de R+D (recerca i desenvolupament) que intenta 

establir un sistema de traçabilitat individual, des 

dels pocs dies de vida de l’animal fi ns a la sala de 

desfer, basat en la utilització combinada de micro-

xips electrònics injectables i mostres d’ADN. 

A PARTIR DE 2005 LA NORMATIVA EUROPEA 
OBLIGA LES EMPRESES AGROALIMENTÀRIES 
A INCORPORAR LA TRAÇABILITAT EN LES 
SEVES PRODUCCIONS, UN SISTEMA QUE 
PERMET EL SEGUIMENT D’UN PRODUCTE 
DES DE LA MATÈRIA PRIMERA FINS ARRIBAR 
AL CONSUMIDOR FINAL. AL GRUP BATALLÉ LA 
TRAÇABILITAT ES VA COMENÇAR A IMPLEMEN-
TAR L’ANY 2001 I PERE BATALLÉ ENS EXPLICA 
LA SEVA EXPERIÈNCIA EN AQUEST CAMP

Parlem amb Pere Batallé, empresari de la indústria càrnia del porc, que treballa amb sistemes 

de traçabilitat des de l’any 2001

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat
redacció@ruralcat.net
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PRESENTACIÓ

El número anterior del DOSSIER TÈCNIC, dedi-

cat a la Traçabilitat Agroalimentària, ens va 

permetre conèixer el nou sistema de garantia 

de qualitat i seguretat, que des d’enguany ha 

de ser utilitzat obligatòriament en el decurs de 

la producció i la comercialització d’aliments. 

La Producció Integrada (PI) és el sistema 

que obliga que les explotacions agrícoles ac-

tuïn segons els principis de respecte a les per-

sones i el medi ambient, aplicant les tècniques 

que condueixen a l’obtenció de productes 

sans i segurs en un marc sostenible. La PI és, 

per tant, una forma de produir i alhora un sis-

tema de control i assegurança que forma part 

integrant del sistema de traçabilitat.

La PI troba l’equilibri adient entre la qualitat 

dels productes, el respecte amb el medi am-

bient i l’economia de l’explotació, i integra 

degudament tots aquests aspectes. Els seus 

antecedents es troben en la Lluita Integrada 

contra les plagues, sistema de defensa sanitària 

establert fa més de 30 anys, que es basa en 

la conjunció dels diferents mètodes de control, 

més enllà de la lluita química i acobla tots els 

elements de l’entorn del cultiu (sòl, aigua, nutri-

ents, varietat, conducció, mecanització...). La PI 

és, doncs, una extensió en el sentit més ampli 

de la Lluita Integrada.

En defi nitiva, durant aquests primers anys del 

segle XXI la PI està convertint-se en un sistema 

de producció de creixent acceptació. Des del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

volem continuar impulsant la implantació de 

la PI de forma que els seus principis arribin a 

constituir en poc temps la pràctica habitual de 

la totalitat d’explotacions del país.

Ara bé, perquè aquesta realitat sigui possible, 

és fonamental que els professionals del sector 

coneguin i incorporin de forma benefi ciosa les 

pràctiques inherents a la PI. És per això que li 

hem dedicat íntegrament aquest tercer DOS-

SIER TÈCNIC. S’hi descriuen tots els elements 

necessaris per a la seva pràctica, des de les 

tècniques per assegurar la biodiversitat de 

l’entorn fi ns als criteris per decidir l’instant de 

la collita i el procés de postcollita.

Aquesta publicació recull els coneixements 

del mòdul inicial del Curs de Producció In-

tegrada. Aquest curs complet, de 45 hores 

lectives en total, constitueix la formació mínima 

necessària per a la inscripció d’un productor 

en el Registre de Productors de PI i és impartit 

regularment en el marc dels Plans Anuals de 

Formació Agrària del Departament.

En aquesta presentació no podíem deixar de 

recordar que Catalunya, en legislar l’any 1992 

sobre PI, va ser pionera a nivell de l’Estat es-

panyol. Avui veiem que els principis de la PI 

han estat àmpliament acceptats i sovint exigits 

pels agents que intervenen en la distribució 

comercial. 

Amb aquest DOSSIER TÈCNIC esperem con-

tribuir de forma efectiva perquè la PI adquireixi 

aquest impuls que els productors, els consu-

midors i l’Administració veiem imprescindible.

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 
Pesca.

dossier@ruralcat.net     
 www.ruralcat.net      

www.gencat.net/darp

Foto portada: I. Iglesias -IRTA-

Ramon Lluís Lletjós i Castells
Subdirector general d’Agricultura
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01 L’entorn viu de les plantes

La natura és composta per éssers vius (animals 

i vegetals) i pel medi. Junts s’interrelacionen i 

formen un sistema. La seva variació o alteració 

repercuteix en l’equilibri establert.

 

El Fons Mundial per a la Natura va definir la bi-

odiversitat com “la riquesa de vida en la Terra: 

els milions de plantes, els animals, els microor-

ganismes, els gens que aquests contenen, i els 

ecosistemes que tots ells creen en els diferents 

entorns de vida”.

Un ecosistema és un espai o àrea ambiental on 

hi viuen unes poblacions d’espècies animals i 

vegetals, en unes condicions concretes de 

medi (aigua, sòl, clima i energia), i que es man-

tenen en equilibri estable. 

L’existència de la diversitat genètica és un 

aspecte molt útil per a l’obtenció de noves 

varietats. En el procés de millora se’n poden 

emprar d’antigues o de tipus silvestre, dotades 

de gens resistents a condicions adverses.

L’interès per a protegir la biodiversitat es pot 

justificar des de molts punts de vista:

· Les espècies són un bé universal. Cons-

titueixen un patrimoni ambiental, científic i 

cultural.

· Totes les espècies són importants: totes 

tenen una funció en la trama de relacions 

que constitueix cada ecosistema.

· Són béns d’ús, actuals o potencials, per a 

la humanitat.

· La supervivència de la societat humana de-

pèn de la conservació dels recursos naturals.

02 Agricultura i ecologia

Els agricultors, que viuen de l’explotació de 

la natura, han de ser molt conscients de la 

responsabilitat que els pertoca en la valuosa 

conservació de tots els recursos naturals i en 

la sostenibilitat de l’agroecosistema (espai o 

àrea ambiental on es desenvolupa l’activitat 

agrària).

El concepte de sostenibilitat implica l’optimit-

zació del sistema com a unitat; és a dir, harmo-

nitzar la viabilitat econòmica amb l’estabilitat 

ecològica, per a satisfer les necessitats de 

les generacions futures sense comprometre la 

capacitat productiva.

En l’àmbit de la producció agrícola, el mante-

niment de zones verges és un dels recursos 

naturals que afavoreix l’equilibri en l’agroeco-

sistema, perquè:

· Manté l’heterogeneïtat i la diversitat de la 

vegetació i de la fauna, fonamentals per a 

disposar de depredadors naturals de les 

plagues dels conreus.

· Acull insectes pol·linitzadors (les abelles, per 

exemple) que contribueixen a la fructificació 

de determinades espècies cultivades.

· És font d’aliment i de refugi de la fauna 

que sosté l’estabilitat de l’agroecosistema 

(insectes, rèptils, ocells, mamífers, etc.).

· Protegeix el sòl. Reté les terres i redueix els 

efectes de l’erosió.

· Aporta matèria orgànica i manté l’estructu-

ra i fertilitat del sòl.

· Contribueix a la retenció i infiltració de l’aigua 

de pluja, que posteriorment nodrirà els pous.

· Enriqueix el paisatge rural.

La Producció Integrada afavoreix la diversitat 

de l’ecosistema agrícola. Les seves normes 

tècniques ens indiquen una sèrie d’opcions 

ecològiques per a fomentar i conservar un 

entorn natural i equilibrat d’explotació agrària 

amb un ecosistema de plantes i animals diver-

sificat. Cal identificar, per a cada cultiu i tipus 

d’explotació agrària, els elements importants 

de les infraestructures ecològiques que con-

tribueixen al manteniment i a la millora de la 

biodiversitat biològica.

Algunes opcions que es poden dur a terme 

són:

· Establir una àrea de compensació ecològi-

ca. Es podran considerar dins d’aquestes 

àrees: els tallavents, els marges de camins, 

de canals, de rius o rieres, etc.

· Establir o mantenir una coberta vegetal del 

sòl, per tal d’evitar l’erosió.

· No aplicar herbicides a les plantacions 

durant els períodes de tardor i hivern.

· Establir refugis artificials per als ocells in-

sectívors.

· Establir refugis artificials per als insectes 

que afavoreixin la pol·linització.

· No aplicar productes fitosanitaris ni herbi-

cides sobre la vegetació espontània dels 

marges de les parcel·les, i realitzar el seu 

control amb mitjans culturals.

· Establir tallavents (tanques arbrades) als 

marges de les parcel·les; especialment, en 

zones ventoses.

· Proporcionar aliments als adults dels 

enemics naturals mitjançant plantes amb 

flors.

BIODIVERSITAT

03

UNA DE LES OBLIGACIONS 
DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 
ÉS FOMENTAR ACTIVAMENT 
LA DIVERSITAT BIOLÒGICA 
DELS NIVELLS GENÈTICS, 
ESPECÍFICS I DE L’ECOSISTEMA, 
PERQUÈ CONSTITUEIX 
UN RECURS NATURAL IMPORTANT 
DE L’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA

Refugi artifi cial per als ocells insectívors. Foto: J. Calaf Tallavents (tanca arbrada) al marge d’una parcel·la. Foto: J. Calaf

Diversitat biològica. Foto: J. Calaf
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DISSENY 
DE LA PLANTACIÓ O SEMBRA

LA IMPLANTACIÓ CORRECTA 
D’UN DETERMINANT CULTIU 
FARÀ QUE EL SEU DESENVOLUPAMENT 
SIGUI MÉS BO I EQUILIBRAT I, PER 
TANT, EL MANEIG SERÀ MÉS FÀCIL I ELS 
COSTOS DE PRODUCCIÓ DISMINUIRAN. 
ASSEGURAR I MANTENIR 
L’EQUILIBRI DE LA PLANTA ÉS 
UN OBJECTIU BÀSIC PER A 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

01 Elecció del cultiu a implantar

En termes agronòmics, l’èxit o fracàs d’una 

plantació o sembra dependrà fonamentalment 

de les decisions que es prenguin a l’hora d’im-

plantar un determinat cultiu. 

Si s’analitzen les condicions de sòl i clima, i es 

coneixen les característiques de les espècies/

peus/varietats, es podrà escollir el material 

vegetal més adequat per a cada situació 

concreta.

El sistema radicular ha de tenir unes caracterís-

tiques que li permetin adaptar-se a un sòl con-

cret, mentre que la part aèria haurà de fer-ho 

al clima i respondre a les expectatives comer-

cials. Per tant, abans de plantar, cal contrastar 

les característiques del sòl i del clima amb les 

de totes les espècies i varietats. En molts ca-

sos, no és gaire fàcil trobar material òptim per 

a tots els requeriments desitjats.

A l’hora de prendre la decisió d’implantar qual-

sevol cultiu, cal tenir en compte els següents   

condicionants : 

Clima: llevat d’algunes excepcions (cultius 

protegits, sistemes antigelada, reg refrescant, 

malles anticalamarsa, tallavents, etc.), difícil-

ment es podrà modificar.

Sòl: presenta unes característiques (pH, tex-

tura, profunditat d’arrelament, etc.), difícilment 

modificables o amb un cost de canvi exces-

sivament elevat i, per tant, caldrà escollir els 

cultius que s’hi adaptin.

Es podrà avaluar la idoneïtat del sòl per a un 

cultiu concret, i mantenir alhora la seva fertilitat, 

tot respectant el medi si:

- S’utilitzen els mapes de sòl disponibles per 

a determinades zones de Catalunya.

- Es fan cales (“calicatas”) en els punts més 

representatius de la futura plantació, per a 

determinar els diferents paràmetres.

- Es realitza una anàlisi per definir les carac-

terístiques del sòl.

Les plagues, malalties i herbes: a l’hora 

d’escollir, l’espècie, el peu o la varietat, cal 

tenir en compte, per una banda, la seva sus-

ceptibilitat o tolerància als agents patògens 

que previsiblement incidiran en la parcel·la, i 

per altra, la possibilitat de control d’aquests 

patògens, mitjançant tècniques el màxim de 

respectuoses amb el medi.

El cansament o fatiga del terreny: quan es 

repeteix el mateix conreu (o conreus similars) 

en una parcel·la any rere any, es produeix un 

descens progressiu de vigor i de rendiment, 

alhora que augmenten els problemes de tipus 

sanitari per al cultiu.

Amb la desinfecció química del sòl no es resol el 

problema de la fatiga, ja que només elimina els 

éssers vius. Per tant, amb aquest tractament, 

moren indiscriminadament els agents patògens 

i els beneficiosos, que fertilitzen el sòl.

01.01 Rotació de cultius

Per pal·liar aquest conjunt d’efectes que ano-

menem fatiga del sòl, es pot  recórrer a la 

rotació de cultius: sistema planificat que es 

basa en alternar cultius en una determinada 

parcel·la. 

És convenient planificar i ordenar els cultius, 

per tal d’aprofitar els beneficis que aporten 

al sòl uns conreus concrets i contrarestar els 

efectes negatius d’uns altres que hi poden 

ocasionar problemes. La planificació de la ro-

tació de cultius, si es tracta de conreus herba-

cis, es basa en destinar una determinada su-

perfície, que pot ser la totalitat de l’explotació, 

a una successió de cultius al llarg de dos, tres, 

quatre, o més anys. Encara que sigui a més 

llarg termini, també és recomanable fer-ho en 

explotacions de cultius llenyosos.

02 El material vegetal

Els Sistemes de Certificació estableixen els 

condicionants que ha de complir el material 

vegetal d’acord amb els Reglaments Tèc-

LA ROTACIÓ DE CULTIUS ÉS UN 
SISTEMA PRODUCTIU QUE AFA-
VOREIX EL MANTENIMENT DE LA 
FERTILITAT DEL SÒL I LA SOSTE-
NIBILITAT DE L’AGROECOSISTE-
MA. LA DIVERSITAT D’ESPÈCIES 
CULTIVADES I ADVENTÍCIES 
PROPICIEN L’EQUILIBRI NATURAL 
ENTRE LA FLORA I LA FAUNA. 
S’ASSOLEIX AIXÍ UN DELS 
OBJECTIUS DE LA PRODUCCIÓ 
INTEGRADA: ASSEGURAR 
UNA AGRICULTURA VIABLE 
I SOSTENIBLE A LLARG TERMINI

Rotació de cultius. Foto: J. Calaf Pol·linització entomòfi la (pels insectes). Foto: J. Calaf

Plantació seguint les corbes de nivell. Foto: X. Sentís
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nics fixats per a cada espècie. A Catalunya, 

s’assegura l’acompliment d’unes regles per a 

la producció i ús de llavors i plantes de viver, 

mitjançant un control oficial del Servei de Pro-

ducció Agrícola del DARP.

El material vegetal que s’obté s’etiqueta, es 

precinta i es classifica en alguna de les cate-

gories definides sobre la base del procés pro-

ductiu, la intensitat dels controls i els requisits 

mínims de qualitat exigits.

Alguns d’aquests requisits són:

· Puresa varietal.

· Percentatge de germinació.

· Estat sanitari.

· Característiques morfològiques.

02.01 Categories del material vegetal

Segons el nivell d’acompliment d’aquests re-

quisits esmentats, de la intensitat de controls i 

partint de la base del procés d’obtenció, s’es-

tableixen les categories del material vegetal.

Certificada

Sotmesa a un control més exhaustiu i amb uns 

nivells de qualitat superiors. En fruiters i vinya, 

per exemple, aquest control garanteix l’absèn-

cia de les principals virosis que els poden afec-

tar. En determinades espècies s’accepta més 

d’una generació de llavor certificada.

A mesura que la qualitat disminueix, l’etique-

tatge és diferent.  

Etiqueta blava: Certificada de primera gene-

ració (R-1) o Certificada (en espècies en les 

quals s’accepta una única generació).

Etiqueta vermella: Certificada de segona gene-

ració i successives (R-2, R-3…).

Estàndard

Etiqueta groga. Satisfà les condicions míni-

mes establertes per aquesta categoria, no tant 

estrictes com per a la certificada. Garanteix 

suficient puresa i identitat varietal. En fruiters 

se l’anomena categoria CAC (Conformitas 

agrarias communitatis).

Comercial

Etiqueta de color terrós. Només presenta 

identitat de l’espècie o de gènere en plantes 

de viver. Els controls oficials són mínims i els 

requisits de qualitat són inferiors a les altres 

categories.

02.02 Llista de varietats comercials

En el territori espanyol només es poden pro-

duir i comercialitzar les varietats inscrites en la 

Llista de Varietats Comercials, exceptuant les 

que es destinen exclusivament a l’exportació.

Qui obté una nova varietat (l’obtentor) disposa 

d’un instrument legal que li atorga un dret de 

propietat sobre aquesta, anàleg a una patent 

o marca. Són les varietats protegides o amb el 

Títol d’Obtenció Vegetal, i cal l’autorització ex-

pressa de l’obtentor, mitjançant un contracte 

o llicència, per a la seva multiplicació, el condi-

cionament o la comercialització.

 

02.03 Proveïdors de material vegetal

Només podran produir material vegetal aque-

lles persones físiques o jurídiques que estiguin 

en possessió del corresponent títol, en funció 

de la categoria i espècie, de productor de lla-

vors o plantes de viver. A Catalunya, hi ha el 

Registre Oficial de Proveïdors de Material 

Vegetal, en el qual s’han d’inscriure tots els 

productors que exerceixen la seva activitat 

professional en el camp de la producció, la 

reproducció, la protecció, el tractament, l’em-

magatzematge i la comercialització o posada 

al mercat del material vegetal. 

També hi han de figurar, llevat d’alguna ex-

cepció (cereals, determinada fruita seca…) i 

els pagesos que produeixin material vegetal 

per al seu propi consum. El material vegetal 

s’ha de comercialitzar classificat en alguna de 

les categories admeses, convenientment pre-

cintat i etiquetat. Sempre anirà acompanyat 

del document del proveïdor (albarà o factura) i, 

si cal, del passaport fitosanitari. 

Les diferents Normes Tècniques de Producció 

Integrada accepten el material vegetal existent 

implantat, mentre que per a les noves sembres 

o plantacions s’exigeix que procedeixi de pro-

ductors oficialment autoritzats, que s’hagi cer-

tificat segons els corresponents Reglaments 

Tècnics i que sigui el més adequat a la zona 

de conreu, a més de complir amb la legislació 

vigent en matèria de passaport fitosanitari.

02.04 Passaport fitosanitari

És un document que acompanya la circulació 

de certs vegetals, productes vegetals o altres 

objectes. Garanteix que han estat cultivats o 

manipulats per una empresa inscrita en un re-

gistre oficial (a Catalunya, el Registre Oficial de 

Proveïdors de Material Vegetal) i sotmesos als 

controls fitosanitaris establerts per l’Adminis-

LA COMPRA DE MATERIAL VEGE-
TAL A PROVEÏDORS OFICIALS 
DE PLANTES O LLAVORS 
CERTIFICADES I EL PASSAPORT 
FITOSANITARI QUE ELS ACOM-
PANYA GARANTEIXEN L’AUTEN-
TICITAT VARIETAL, LA SANITAT I 
LA QUALITAT FÍSICA DE LA NOVA 
PLANTACIÓ, TAL COM RECOMANA 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

05

AMB UNA ADEQUADA DENSITAT 
DE PLANTACIÓ I UNA BONA 
IL·LUMINACIÓ, ES POT  MANTENIR 
UN BON EQUILIBRI ENTRE VEGETA-
CIÓ I PRODUCCIÓ I, PER TANT, 
OBTENIR PRODUCCIONS DE 
QUALITAT I REDUIR LES POSSIBLES 
APLICACIONS DE PRODUCTES, 
QUE SERIEN NECESSÀRIES PER 
A ESMENAR ELS DESEQUILIBRIS 
VEGETATIUS I SANITARIS

Material vegetal certifi cat. Foto: J. Calaf
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tració, que assegura l’exempció d’organismes 

nocius de quarantena. Es pot incorporar a l’eti-

queta quan l’etiquetatge sigui individual (fruiters 

certificats, per exemple), o adherir-se al docu-

ment d’acompanyament (factura o albarà).

03 Disseny de la plantació 
o sembra

L’elecció del marc de plantació en fruiters ha 

de permetre:

· Un normal desenvolupament de l’arbre.

· Una bona il·luminació de les parts baixes 

del cultiu. 

· Una correcta circulació de la maquinària 

de tractaments, segues, etc.

En plantacions de cultius hortícoles, el marc 

de plantació també ha de permetre un bon 

desenvolupament i un fàcil maneig del conreu, 

destacant els objectius següents:

· Assegurar una circulació eficient de l’aire 

en la zona del coll per evitar malalties. 

· Garantir la il·luminació del cultiu en perí-

odes hivernals, incrementant els marcs 

de plantació, per garantir el quallat dels 

fruits.

03.01 Orientació de les fileres

Per a decidir l’orientació de les fileres, caldrà 

tenir en compte una sèrie de criteris:

· Alinear-les paral·leles al costat més llarg 

de la parcel·la, per tal de reduir els girs i 

les maniobres.

· Disposar-les en la direcció nord-sud, ja 

que, en general, en la nostra latitud la in-

tercepció lumínica és més regular i efici-

ent.

· Situar-les paral·leles a les corbes de ni-

vell, per a combatre l’erosió i retenir mi-

llor l’aigua de pluja: com més gran és el 

pendent de la parcel·la, més necessari 

és fer-ho. 

En alguns cultius hortícoles és recomanable, 

a vegades, plantar a favor del pendent, per a 

facilitar la sortida de l’aigua de pluja i evitar en-

tollaments.

03.02 Pol·linització

Cal remarcar la importància d’una correcta 

pol·linització en els casos d’espècies en què:

· El fruit contingui diverses llavors, com 

per exemple la poma i la pera. A més de 

garantir-ne el quallat, s’ha de buscar un 

màxim de llavors fecundades, atès que 

aquestes determinaran, en gran mesura, 

la forma i el calibre del fruit.

· Els fruits siguin petits com el cirerer i 

l’ametller. Per tal d’assegurar-ne una 

bona producció, caldrà prendre les me-

sures necessàries que garanteixin la mà-

xima activitat pol·linitzadora, ja que si hi ha 

pocs fruits quallats, l’augment de calibre 

no compensa aquesta mancança inicial; 

compensació que, per una altra banda, sí 

que es produiria en altres espècies.

Una bona pol·linització depèn de:

· L’elecció de les varietats pol·linitzadores.

· La distribució i el percentatge de les varie-

tats pol·linitzadores.

· El nombre d’abelles, en les entomòfiles; el 

vent, en les anemòfiles.

03.03 Preparació del terreny

Cal preparar el terreny per deixar-lo en unes 

condicions que permetin un desenvolupa-

ment idoni del nou cultiu, que mantinguin la 

06

A L’HORA DE DISSENYAR 
LA PLANTACIÓ, CALDRÀ PRENDRE  
TOTES LES MESURES QUE AJUDIN 
A AUGMENTAR EL NOMBRE DE 
FRUITS POL·LINITZATS. 
UNA BONA POL·LINITZACIÓ ÉS 
UNA GARANTIA DE QUANTITAT DE 
PRODUCCIÓ, DE QUALITAT 
GUSTATIVA I DE FRUITS BEN 
FORMATS. S’HA DE RECORDAR 
QUE ENTRE ELS OBJECTIUS DE 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 
S’HI TROBEN LA VIABILITAT 
DE L’EXPLOTACIÓ I LA QUALITAT 
DE LA PRODUCCIÓ

SI S’ORIENTEN LES FILES SE-
GUINT ELS CRITERIS ESMEN-
TATS, S’OPTIMITZARÀ 
LA IL·LUMINACIÓ DE LES PLAN-
TES I, PER TANT, AUGMENTARÀ 
EL SEU RENDIMENT, AL MATEIX 
TEMPS QUE ES REDUIRAN LES 
DESPESES. PARAL·LELAMENT, 
I D’ACORD AMB LES DIREC-
TRIUS  DE LA PRODUCCIÓ INTE-
GRADA, ES MINIMITZARÀ L’ERO-
SIÓ, S’AFAVORIRÀ LA INFILTRA-
CIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA 
I ES PRESERVARÀ LA FERTILI-
TAT DEL SÒL

Arnes d’abelles per a pol·linitzar ametllers. Foto: J. Calaf 
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01 La poda

El coneixement de les bases fisiològiques que 

intervenen en l’equilibri de l’arbre permet saber 

si s’ha d’actuar i com s’ha  de fer,  per tal de 

respectar la seva manera natural de vegetar i 

fructificar.

La poda i l’aclarida de fruits contribueixen a 

regular, de manera diferent, aquest equilibri, 

segons la fase en què es trobi l’arbre.

Una producció excessiva limita el creixement 

dels nous brots, ja que els fruits absorbeixen 

la major part de la saba que s’elabora en les 

fulles.

Una vegetació desmesurada sempre implicarà 

poca producció, perquè, per una banda, la 

planta gasta massa recursos en la formació de 

brots nous, i per una altra, l’excés de vegetació 

limita la il·luminació, imprescindible per a la for-

mació de gemmes de flor (inducció floral).

La poda compleix una sèrie de funcions fona-

mentals:

· Donar una determinada forma a l’esquelet 

de l’arbre, que respecti la tendència natural 

de la planta i que permeti, sense l’aplicació 

de fitoreguladors, la formació de fruits en 

quantitat i qualitat òptimes.

· Controlar la vegetació, facilitant la il·lumi-

nació i evitant desplaçaments del creixe-

ment en alçada.

· Regular l’equilibri entre producció i vegetació.

· Regular l’alternança anual en la producció.

· Facilitar una bona penetració dels produc-

tes fitosanitaris.

· Facilitar la mecanització en funció dels mèto-

des de manteniment del sòl, de recol·lecció i 

d’altres tècniques de maneig del cultiu.

Poda d’estiu o en verd

Aquesta poda permet aturar el creixement 

dels brots que es preveu que s’eliminaran a 

l’hivern, i així aprofitar i dirigir el creixement vers 

els brots que han de quedar o produir. Es pot 

intervenir tant en brots tendres, com en rames 

endurides o lignificades.

La poda en verd redueix i facilita la poda d’hi-

vern i, per tant, manté l’arbre més equilibrat, 

cosa que ajuda a complir els principis de la 

Producció Integrada.

Poda d’hivern

Majoritàriament, es fa en les espècies fruiteres 

de fulla caduca. La poda en aquesta època 

permet veure clarament tot l’esquelet de l’arbre 

i es pot practicar d’una manera més ràpida.

Totes les ramificacions tallades suposen 

recursos malgastats per a l’arbre. Cal evitar 

la formació de brots que després s’hauran 

d’eliminar. En conseqüència, les intervenci-

ons en aquesta època haurien de consistir, 

fonamentalment, en fer talls de petit diàmetre 

i d’aclarida de brots.

TÈCNIQUES DE REGULACIÓ 
DE L’EQUILIBRI EN FRUITERS

SI S’APLIQUEN LES TÈCNIQUES DE 
PODA ADIENTS A CADA OBJECTIU, 
ES POT DIRIGIR L’ARBRE, 
I AFAVORIR LA VEGETACIÓ O 
LA FERTILITAT I QUALITAT DELS 
FRUITS. SI ES CONEIX LA RES-
POSTA DE  L’ARBRE A LES INTER-
VENCIONS DE PODA, ES PODEN 
MANTENIR LES PLANTACIONS 
EQUILIBRADES I OBTENIR FRUITS 
DE QUALITAT SENSE HAVER DE 
RECÓRRER A L’APLICACIÓ DE 
FITOREGULADORS, TAL COM PRE-
TÉN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ 
INTEGRADA

Presseguer abans de poda en verd. Foto: J. Calaf Presseguer després de poda en verd. Foto: J. Calaf

Pomes abans de l’aclarida. Foto: J. Calaf
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02 L’aclarida de fruits

L’aclarida de fruits consisteix a eliminar part 

d’aquests fruits amb l’objectiu de:

· Disminuir la competència per als nutrients.

· Augmentar el calibre del fruits restants.

· Millorar la coloració i la qualitat gustativa.

· Estimular la inducció floral per a l’any se-

güent i, consegüentment, obtenir collites 

regulars, tot respectant l’equilibri entre 

vegetació i producció.

Aquesta pràctica s’ha de fer com més aviat 

millor, atès que la competència entre fruits 

comença just després del quallat (fase de mul-

tiplicació cel·lular). 

Segons el mètode que sigui factible per a cada 

espècie, l’aclarida es podrà fer en flor, en fruit 

recent quallat, o fins abans de l’enduriment del 

pinyol (en cas de fruiters de pinyol).

L’aclarida química s’aplica, essencialment, en 

pomeres i pereres. La seva aplicació té uns 

efectes variables segons:

· L’estat de l’arbre.

· Les condicions climàtiques.

· L’època, dosi i moment de l’aplicació.

03 Els fitoreguladors

El creixement i el desenvolupament d’una plan-

ta depèn de l’equilibri que s’estableix entre els 

diversos grups de substàncies reguladores de 

creixement naturals.

Quan l’equilibri es trenca, es pot recórrer, en 

alguns casos, a l’aplicació d’aquestes substàn-

cies obtingudes sintèticament, però cal restrin-

gir al màxim el seu ús, per tal de no alterar els 

processos naturals de les plantes. Per natural, 

l’equilibri varia al llarg del desenvolupament del 

fruit. L’efecte d’una determinada substància 

serà diferent segons el moment i la dosi.

03.01 La utilització dels fitoreguladors

La utilització de productes fitoreguladors, si bé 

és molt freqüent en l’agricultura convencional, 

des del punt de vista de la filosofia de la Produc-

ció Integrada cal aplicar-hi un nou enfocament, 

fonamentat en la màxima utilització dels meca-

nismes de regulació naturals, per tal de respec-

tar l’equilibri i assegurar la producció de l’arbre. 

L’aplicació de fitoreguladors es limitarà tan sols 

quan, mitjançant les tècniques naturals, no 

sigui possible d’aconseguir-ho i, només aquí, 

fóra justificat el seu ús. Per tant, en la Producció 

Integrada s’empraran  exclusivament els fitore-

guladors quan siguin estrictament necessaris i 

imprescindibles per al bon desenvolupament 

dels cultius.

08

L’ACLARIDA DE FRUITS 
ÉS UNA TÈCNICA DE MANEIG 
DE CULTIUS FRUITERS, 
RECOMANADA PER 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA. 
AJUDA A MANTENIR L’ARBRE 
EQUILIBRAT, JA QUE EN REGULA 
LA PRODUCCIÓ, EVITA 
COMPORTAMENTS ANYÍVOLS 
I AFAVOREIX UNA QUALITAT 
UNIFORME DELS FRUITS

EN RESUM, SI S’UTILITZEN 
TOTS ELS RECURSOS 
I MECANISMES DE REGULACIÓ 
NATURALS QUE ENS DONEN 
LES PRÒPIES PLANTES, 
ES DISSENYA CORRECTAMENT 
LA PLANTACIÓ I S’APLIQUEN 
ADIENTMENT LES TÈCNIQUES 
DE MANEIG (FERTILITZACIÓ, REG, 
OPERACIONS CULTURALS 
I ESPORGA) ES POT EVITAR O 
RESTRINGIR AL MÀXIM L’APLICA-
CIÓ DE PRODUCTES QUE ALTERIN 
EL COMPORTAMENT NATURAL DE 
LES PLANTES. I S’ACONSEGUEIX, 
AL MATEIX TEMPS, UN DELS 
OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA 
PRODUCCIÓ INTEGRADA

Pomes després de l’aclarida. Foto: J. Calaf
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01 La nutrició

Els vegetals són capaços de formar la seva 

pròpia matèria orgànica a base d’elements 

minerals que prenen de l’aire (a través de les 

fulles) i del sòl (mitjançant les arrels).

L’aigua, que es troba en el sòl, juga un paper 

molt important en aquest procés de nutrició, 

perquè fa possible l’assimilació i transport dels 

nutrients per tota la planta.

Hi ha tres elements minerals dels quals la plan-

ta disposa sempre, ja que provenen de l’aire i 

de l’aigua: carboni, hidrogen i oxigen.

Pel que fa a la resta d’elements, i sempre 

que es trobin en quantitat suficient i en forma 

assimilable, la planta pot absorbir-los del sòl. 

Aquests es classifiquen en:

Macronutrients primaris: són els elements 

que la planta necessita consumir en major 

quantitat: nitrogen, fòsfor i potassi.

En termes generals, es pot afirmar que el ni-

trogen és un factor de creixement, el fòsfor 

és un factor d’arrelament i de qualitat del fruit i 

el potassi és un element que afavoreix la qua-

litat, la mida, el color i la maduració del fruit; 

també dóna a la planta qualitats de resistència 

i sanitat.

Macronutrients secundaris: són elements 

que la planta també necessita consumir, però 

en menor quantitat que els anteriors: calci, 

magnesi i sofre. En els sòls, freqüentment, hi 

ha reserves suficients d’aquests elements.

Micronutrients: són la resta d’elements impres-

cindibles per a la planta, però amb consums 

mínims: bor, coure, ferro, manganès, zenc 

i molibdè. La majoria d’ells regulen processos 

molt importants dins la planta.

02 El sòl: medi de nutrició de les 
plantes

És important que es conegui com es com-

porten i es mouen en el sòl els tres elements 

bàsics: nitrogen, fòsfor i potassi.

El nitrogen orgànic (procedent de la ma-

tèria orgànica) es mineralitza transformant-

se, en una primera fase, en nitrogen amo-

niacal (NH4+) i en una segona, en nitrogen 

nítric (NO3-). En forma amoniacal, queda 

retingut en la capa fèrtil i es transforma 

gradualment en nitrogen nítric, el qual no 

queda retingut en el sòl i es mou amb faci-

litat cap al subsòl.

La majoria de les plantes absorbeixen el nitro-

gen en forma nítrica. El seu procés de trans-

formació en el sòl els permet disposar-ne en 

petites quantitats i d’una manera continuada.

El fòsfor té molt poca mobilitat en el sòl; per 

això, és molt important, per a la nutrició de la 

planta, que es localitzi en la profunditat, on hi 

ha la màxima activitat radicular. 

El potassi es comporta semblantment al fòs-

for, excepte en els terrenys arenosos, on no hi 

queda retingut, sinó que s’escola amb l’aigua 

vers el subsòl.

La matèria orgànica és un component bàsic 

del sòl, ja que:

· Afavoreix la retenció de nutrients, evitant el 

rentatge d’alguns d’aquests elements cap 

a la capa freàtica.

· Aporta nutrients als cultius a través de la 

mineralització.

· Aporta àcids húmics i fúlvics com a subs-

tàncies actives, i també altres substàncies 

més complexes.

· Augmenta l’activitat biològica del sòl 

mitjançant els microorganismes que par-

ticipen en la transformació de la matèria 

orgànica.

· En terrenys arenosos, augmenta la capaci-

tat de retenció d’aigua.

· En terrenys argilosos, acreix la disponibili-

tat d’aigua per a la planta.

· Millora l’estructura del sòl.

En determinats terrenys agrícoles, si no s’hi 

efectuen unes pràctiques adequades de ma-

neig del sòl i dels cultius, caldrà una aportació 

periòdica de matèria orgànica per a mantenir-hi 

els nivells òptims.

03 Determinació de les necessi-
tats de nutrients

El sòl interactua amb la planta com a suport i 

font d’absorció d’aigua i nutrients. Les seves 

propietats físiques, químiques i biològiques 

influiran en aquesta interacció.

La falta de qualsevol element nutritiu, bé per-

què no es trobi en el sòl en quantitat suficient, 

FERTILITZACIÓ
LES MOSTRES QUE ES RECULLIN 
PER ANALITZAR HAN DE SER REPRE-
SENTATIVES DE LA REALITAT; 
PER TANT, CALDRÀ SER ESCRUPULO-
SOS A L’HORA DE DUR A TERME 
ELS MOSTREIGS.

1. Presa de mostra de sòl. Foto: X. Sentís 2. Presa de mostra de sòl. Foto: X. Sentís

3. Presa de mostra de sòl. Foto: X. Sentís
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bé perquè no es trobi en una forma disponible 

per a la planta, o bé perquè no estigui en 

equilibri amb els altres nutrients, pot afectar el 

desenvolupament de la planta.

Per determinar les aportacions de nutrients, 

s’han de interrelacionar les necessitats de la 

planta amb la disponibilitat de elements que hi 

ha en el sòl. Si es vol conèixer la realitat apro-

ximada, caldrà guiar-se pels resultats de les 

analítiques del sòl, l’aigua i les fulles.

 

03.01 Les anàlisis de sòls

Les anàlisis de sòl informen del seu contingut 

en nutrients, a més d’altres característiques 

fisicoquímiques (la textura, l’acidesa o basici-

tat, la salinitat, etc.). Són  importants per tal 

d’avaluar la viabilitat de la implantació del cultiu 

i realitzar les actuacions correctives que es 

considerin oportunes. 

S’ha de considerar, però, que una anàlisi de sòl 

no permet saber amb certesa si els nutrients 

estan en una forma accessible per ser absor-

bits per les plantes: s’ha de contrastar la infor-

mació amb la de les analítiques de fulles.

03.02 Les anàlisis de fulles

Les anàlisis de fulles permeten saber amb 

exactitud l’estat nutricional de la planta en un 

moment determinat. Informen de la concentra-

ció de cada element nutritiu en les fulles, de 

manera que es pugui detectar els excessos i 

les carències d’aquests, com també els ele-

ments que ha absorbit el cultiu del sòl.

Les anàlisis de fulles són recomanables per fer 

un seguiment nutricional del conreu. Comple-

menten les anàlisis del sòl i, en especial, són ne-

cessàries quan s’observa que l’aspecte o des-

envolupament de les plantes no és l’adequat.

En l’anàlisi de fulles, és d’especial interès el 

coneixement del nivell de microelements que 

ha pogut absorbir la planta i la determinació 

del nitrogen, ja que proporciona una referència 

del nivell d’aquest element, impossible de pre-

cisar en l’anàlisi de sòl a causa de la seva gran 

mobilitat i variabilitat temporal. Aquesta deter-

minació és molt important agronòmicament, i 

ambientalment, perquè, si es detecten nivells 

alts de nitrogen, caldrà reduir les dosis d’adob, 

per disminuir el risc de lixiviació de nitrats a les 

aigües subterrànies. 

S’ha d’apuntar, però, que qualsevol excés o 

carència d’un determinat element nutritiu en 

la planta no ha de ser necessàriament causa 

d’un nivell molt alt o molt baix en el sòl, sinó 

que pot ser conseqüència d’altres fenòmens: 

compactació, asfíxia radicular, pH massa ele-

vat o massa baix, condicions meteorològiques 

extremes, antagonismes o sinergies entre ele-

ments químics, sequera, salinitat, etc. 

Un cop s’ha identificat la causa d’una determi-

nada carència, cal fer l’esmena corresponent, 

deixant com a últim recurs l’aportació, via foliar 

o en el sòl, de l’element deficitari.

03.03 Les anàlisis d’aigua

L’anàlisi d’aigua serveix per saber si qualitati-

vament és apta per al conreu. Una aigua pot 

presentar problemes de pH, duresa, salinitat, 

fitotoxicitat per excés d’algun element, etc. 

D’altra banda, l’anàlisi informa del contingut 

d’elements aprofitables per a la planta. Així es 

podrà comptabilitzar-los, i, en fer el pla d’ado-

batge, s’estalviaran determinades quantitats 

de fertilitzants.

Els paràmetres analítics de l’aigua de reg do-

nen informació útil per a :

· Gestionar correctament el reg.

· Ajustar les aportacions d’adob en funció 

dels continguts de nutrients en l’aigua.

· Prevenir obturacions en els emissors.

· Evitar la contaminació dels aqüífers.

Es pot afirmar, doncs, que el coneixement de 

tots aquests paràmetres permet optimitzar el 

rendiment del conreu.

LA MILLORA I EL MANTENIMENT 
DE LA FERTILITAT DEL SÒL ÉS UN 
OBJECTIU PRIMORDIAL DE LA 
PRODUCCIÓ INTEGRADA, QUE 
S’ASSOLEIX, NECESSÀRIAMENT, 
ASSEGURANT EL NIVELL ADIENT 
DE MATÈRIA ORGÀNICA AL SÒL, 
I APLICANT, ALHORA, UN MÈ-
TODE DE MANEIG DEL SISTEMA 
SÒL/PLANTA QUE GARANTEIXI 
LA SOSTENIBILITAT DEL CONREU

LES ANÀLISIS DE SÒL, AIGUA I 
FULLA SÓN LES EINES ACONSE-
LLADES PER LA PRODUCCIÓ IN-
TEGRADA, QUE PERMETEN INTER-
RELACIONAR LES NECESSITATS 
DE LA PLANTA AMB LA DISPONIBI-
LITAT D’ELEMENTS I AJUSTAR LES 
APORTACIONS DE FERTILITZANTS. 
D’AQUESTA MANERA S’OPTIMIT-
ZEN LES PRODUCCIONS, S’ABA-
RATEIXEN ELS COSTOS I S’EVITEN 
CONTAMINACIONS DEL SÒL I DE 
L’AIGUA, DERIVADES D’UNA MALA 
GESTIÓ O D’UNA APORTACIÓ EX-
CESSIVA DE FERTILITZANTS

Adobatge en superfície. Foto: J. Calaf
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04 La fertilització

Per optimitzar la fertilització, cal ajustar les 

aportacions a les necessitats de cadascun 

dels diferents elements que té el cultiu i escollir 

el producte més adient per la seva forma de 

comportar-se en el sòl. 

S’ha de dissenyar el pla d’adobatge avaluant:

· L’estat de la plantació (visualment i amb 

l’anàlisi de fulles).

· El nivell de reserves de nutrients en el sòl.

· El contingut d’aquests en l’aigua de reg.

Les necessitats dels diferents elements nutri-

tius s’expressen en unitats fertilitzants (UF). In-

diquen els quilos d’elements expressats en una 

determinada forma química convinguda. El ni-

trogen (N) s’expressa en quilos de N elemental; 

el fòsfor (P), en quilos de P2O5; el potassi (K), 

en quilos de K2O; el magnesi (Mg), en quilos de 

MgO; la calç (Ca), en quilos de CaO; i el sofre 

(S), en quilos de S.

La riquesa o concentració dels adobs indica:

· El tant per cent de cada unitat fertilitzant 

que conté un adob. Per exemple: nitrat 

potàssic (13% N - 46% K2O) vol dir que, de 

cada 100 kg de nitrat potàssic, 13 kg són 

de nitrogen i 46 de K2O (potassi).

· En cas d’adobs que continguin més d’un 

macroelement, indica la relació N - P2O5

- K2O. Per exemple: nitrat potàssic (13 - 0 

- 46) significa que de cada 100 kg de nitrat 

potàssic, 13 kg són de nitrogen, 0 kg de 

P2O5 (fòsfor) i 46 kg són de K2O (potassi). 

Quan es vol aportar algun altre element 

s’ha d’especificar al costat; per exemple: 

8 - 5 - 10 - 3 MgO (magnesi).

Amb freqüència, les necessitats d’adobatge 

dels conreus també es presenten en forma 

d’equilibri N - P2O5 - K2O; és a dir, la proporció 

que hi ha entre ells, tot prenent el nitrogen com 

a referència. Per exemple: si un cultiu té uns re-

queriments d’adobatge de 1 - 0,5 - 1,5, vol dir 

que per cada unitat de N que s’aporta, s’han 

d’afegir 0,5 de P2O5 i 1,5 de K2O.

04.01 Dosi i fraccionament 

(pla d’adobatge)

Mitjançant la fertilització, es pot suplir el dèficit 

de nutrients, però sempre tenint en compte 

que les aportacions d’elements han de cenyir-

se a una sèrie de requeriments diferents per a 

cada espècie:

· De quantitats anuals (dosi anual).

· De proporció entre elements (equilibri 

d’adobatge).

· De necessitats variables per a cada fase 

vegetativa (fraccionament).

Per determinar la quantitat d’adob que cal apli-

car, s’ha de partir de les necessitats teòriques 

del cultiu, però adaptant-les a:

· La producció prevista.

· L’edat de la plantació.

· El vigor.

· La qualitat del fruit.

· L’observació visual de la plantació.

· El tipus de sòl.

· Els resultats de l’anàlisi de fulles.

Un cop definides aquestes necessitats, les 

aportacions es corregeixen a l’alça o a la baixa, 

segons:

· El nivell de reserves de cada element en 

el sòl, que es coneix amb la corresponent 

anàlisi.

· Les possibles aportacions de nutrients de 

l’aigua de reg.

Caldrà emprar el tipus d’adob que més s’ade-

qüi al sòl i a l’aigua de reg, segons els paràme-

tres de salinitat, duresa o pH.

Les aportacions, caldrà fer-les just abans del 

moment en què la planta les necessiti.

S’han d’evitar les aplicacions en períodes amb 

risc elevat de pluges abundants, que afavorei-

xen el rentatge.

Concretament, per al nitrogen, s’han establert 

unes normes que limiten les quantitats màxi-

mes d’aplicació per hectàrea. Es recomana 

fraccionar-les en diverses aplicacions, per tal 

de minimitzar les pèrdues per lixiviació.

Del potassi, malgrat no ser tant mòbil en el sòl 

com el nitrogen, també convé dividir-ne les 

aplicacions. Pel que fa al fòsfor, en tenir molt 

poca mobilitat, és igual fer-ho com no.

S’aconsegueix la màxima eficàcia de la fer-

tilització, si s’escull l’adob més adient per a 

cada situació, es fracciona d’acord amb les 

necessitats puntuals del cultiu i es localitza a 

prop de les arrels.

La fertirrigació és un mètode que  consisteix a 

distribuir els fertilitzants dissolts en l’aigua de reg. 

Emprat adientment, garanteix una alta eficiència 

en la fertilització, ja que permet aportar els nutri-

ents en la dosi i el moment en què es necessiten.

PER FER UN SEGUIMENT DE 
L’ESTAT NUTRITIU DE LES 
PLANTES, TAL COM EXIGEIXEN 
LES NORMES TÈCNIQUES DE 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA, 
ÉS NECESSARI CONÈIXER ELS 
MECANISMES, ELEMENTS I FONTS 
D’ALIMENTACIÓ DE LA PLANTA

SI ES FERTILITZA CORRECTA-
MENT, ES POT ACONSEGUIR RE-
GULAR L’EQUILIBRI DE LES PLAN-
TES, MANTENIR ELS NIVELLS DE 
NUTRIENTS I EVITAR LA CONTA-
MINACIÓ DELS AQÜÍFERS. PER 
AQUEST MOTIU, LA PRODUCCIÓ 
INTEGRADA EMFATITZA LA BONA 
GESTIÓ DE L’ADOBATGE, JA QUE 
REPERCUTEIX EN LA CONSERVA-
CIÓ DEL MEDI

Matèria orgànica. Foto: J. Calaf
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01 Sistemes de reg

Una bona gestió del reg optimitza els recursos 

hídrics i proporciona, al mateix temps, uns 

bons resultats quant a quantitat i qualitat de la 

producció agrícola.

Per a gestionar el reg correctament, cal co-

nèixer els aspectes que hi influeixen segons el  

sistema emprat.

El reg a tesa, per gravetat o per superfície, es 

caracteritza per la necessitat d’aplicar cabals 

instantanis molt alts i requerir una anivellació molt 

acurada. L’eficiència és, en general, molt baixa 

a causa de les elevades pèrdues que es poden 

produir per evaporació i percolació, i a la poca 

uniformitat d’aplicació que s’assoleix, fins i tot 

amb un disseny i maneig molt meticulós. Aquest 

problema s’accentua especialment en sòls lleu-

gers o fissurats en profunditat, on les pèrdues 

d’aigua (i nutrients) per percolació són elevades.

El reg per aspersió. Amb aquest sistema és 

millor regar de nit, perquè es minoren les pèrdues 

d’aigua per evaporació i s’afavoreix la uniformi-

tat de reg atès que, a les nits, normalment, no 

fa vent.

El reg localitzat és el sistema que actualment 

permet regar amb una màxima uniformitat 

i amb mínimes pèrdues, i, per tant, amb la 

major eficiència, adequant-se als principis de 

Producció Integrada.

02 Els components dels sistemes 
de regs conduïts a pressió

Per a garantir una millor eficàcia i uniformitat 

dels sistemes de reg conduïts a pressió, cal 

escollir els elements de la instal·lació que més 

s’adapten a cada cas, tant els del capçal com 

els de la xarxa de distribució.

 

La bomba d’impulsió. És important que el 

cabal i la pressió siguin els previstos en el 

disseny de la instal·lació. També cal que es 

tinguin en compte les variacions ocasionades 

per les oscil·lacions de nivell dels aqüífers o 

embassaments.

Els filtres. Segons el tipus i la quantitat de par-

tícules que contingui l’aigua de reg en cada cas  

concret, s’haurà d’utilitzar un tipus o un altre. 

Un cop escollit el que més s’adequa a cada 

instal·lació, caldrà determinar-ne les dimensi-

ons, que dependran del cabal que s’hi hagi de 

fer passar i de la qualitat de l’aigua. 

D’altra banda, cal determinar el diàmetre de 

pas de l’element filtrant, que dependrà del 

tipus d’emissor. El diàmetre de pas s’expressa 

amb mesh: nombre d’orificis per polzada de 

longitud, de manera que com més gran sigui 

aquest nombre, més petit serà el diàmetre de 

pas. Per a diferenciar-los, es fabriquen en dife-

rents colors, d’acord amb el pas de filtració.

Els elements de mesura i control:

· Els manòmetres. 

La seva  instal·lació permet controlar la 

pressió del sistema. És recomanable po-

sar-ne abans i després de l’equip de filtrat-

ge, per detectar l’obturació i necessitat de 

neteja, i també a l’entrada de cada sector.

· Els cabalímetres. 

Mesuren el volum d’aigua que passa per 

la instal·lació i, per tant, permeten detectar 

anomalies en els subministraments d’aigua. 

· Els sensors. 

Poden ser els tensiòmetres o altres,  servei-

xen per mesurar el contingut d’humitat del 

sòl i, consegüentment, permeten ajustar les 

aportacions a les necessitats de reg.

Els distribuïdors: és recomanable que com-

pleixin les següents condicions:

· Fàcil instal·lació.

· Poc sensibles a les obturacions.

· Tenir un cabal poc sensible a les variacions 

de pressió.

· Baix cost econòmic.

· Que mantinguin les seves característiques 

al llarg del temps.

Per garantir les qualitats, els distribuïdors utilit-

zats en reg localitzat han d’estar certificats pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 

Programa de Control de Característiques de 

Material de Microirrigació, o bé per qualsevol 

altre organisme oficial de certificació.

TECNOLOGIA 
DEL REG

EN OPTIMAR ELS REGS, S’ACONSE-
GUEIX EVITAR PROBLEMES COM LA SA-
LINITZACIÓ DELS SÒLS I LES PÈRDUES 
DE FERTILITZANTS PER LIXIVIACIÓ, 
AMB EL CONSEGÜENT ESGOTAMENT 
I CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS I, 
EN CONJUNT, ES CONTRIBUEIX A UN 
MAJOR RESPECTE PEL MEDI AMBIENT, 
ACOSTANT-SE A ALLÒ QUE EXIGEIX 
L’AGRICULTURA SOSTENIBLE

EL BON DISSENY DE LA INSTAL-
LACIÓ I LA UTILITZACIÓ DE 
MATERIALS DE BONA QUALITAT 
REPERCUTEIX POSITIVAMENT EN 
LA VIDA ÚTIL DE LA XARXA I EN 
L’EFICIÈNCIA DE DISTRIBUCIÓ DE 
L’AIGUA. D’AQUESTA MANERA, 
ES CONTRIBUEIX EN L’ACOMPLI-
MENT D’UNA DE LES DIRECTRIUS 
DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA: 
REALITZAR UNA CORRECTA GES-
TIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Capçal de reg. Foto: J. Calaf Reg per aspersió. Foto: J. Calaf

Reg a tesa. Foto: J. Calaf

44



PRODUCCIÓ INTEGRADA

DOSSIERN0313

03 Avaluació del coeficient 
d’uniformitat de la instal·lació

Un mal disseny i/o manteniment de la instal-

lació de reg en una parcel·la comporta una 

distribució heterogènia de l’aigua, o de l’aigua i  

l’adob, en cas de fer fertirrigació. A més, i per 

corregir les deficiències de regatge en determi-

nats punts, caldrà regar en excés la resta del 

conreu; és a dir, es necessita molta més aigua, 

per obtenir els mateixos resultats que s’acon-

seguirien amb una bona uniformitat.

L’homogeneïtat de distribució de l’aigua dins 

de la parcel·la es mesura mitjançant el coe-

ficient d’uniformitat, tot expressant-se en 

percentatges indicatius. Per això, és bàsic 

disposar d’una instal·lació amb un coeficient 

d’uniformitat elevat i anar-lo comprovant regu-

larment; pel cap alt, cada 3 anys. 

El coeficient obtingut  a partir de les mesures 

de camp reflectirà la qualitat en el disseny de la 

instal·lació, l’estat de manteniment i/o les avari-

es puntuals i, també, la qualitat dels emissors.

04 Necessitats d’aigua dels cultius

L’aigua que s’emmagatzema al sòl es perd 

vers l’atmosfera per dues vies: per transpira-

ció, a través de la pròpia planta (estomes de 

les fulles), i per evaporació directa de l’aigua de 

la superfície del sòl cap a l’atmosfera. Rep el 

nom d’evapotranspiració l’efecte conjunt de 

les dues exportacions hídriques esmentades. 

 

L’evapotranspiració és molt variable entre di-

ferents espècies, i, dins d’una mateixa, en de-

pèn de les condicions meteorològiques, de les 

condicions hídriques del sòl i de la fase vege-

tativa en què es troba el cultiu.

Bàsicament, hi ha dos mètodes per conèixer 

les necessitats d’aigua dels cultius:

· El mètode del balanç hídric. Per a utilitzar 

aquest mètode, cal disposar de les dades 

climàtiques actuals i d’àmbit local, com tam-

bé conèixer les fases vegetatives del conreu 

i les consegüents necessitats hídriques. Per 

accedir a les dades climàtiques, Catalunya 

disposa d’una Xarxa d’Estacions Agrocli-

màtiques molt extensa, que permet obtenir 

les dades de l’ET0 i de la pluja caiguda en 

zones properes a cada finca. Aquestes da-

des es poden consultar per Internet a la pà-

gina www.ruralcat.net

· El mètode de mesura directa en el sòl. Es 

pot determinar la mesura directa de l’aigua 

del sòl emprant alguns dels diferents tipus 

d’aparells de mesura, tals com: tensiò-

metres, mesuradors de resistència elèctrica, 

TDR (time domain reflectometry).

05 Gestió de l’aigua de reg

Després d’una pluja o d’haver regat en una 

parcel·la, l’aigua va ocupant els porus del sòl 

fins a saturar-lo completament. A continuació, 

l’aigua dels porus més grans drena per grave-

tat i deixa els petits plens d’aigua retinguda. En 

aquest moment, el sòl es troba a capacitat 

de camp, que és quan hi ha més aigua dispo-

nible per a la planta.

L’aigua disponible no equival al total d’aigua 

retinguda pel sòl, sinó que, a mesura que es 

va gastant, serà retinguda amb una força cada 

cop més gran, fins que arriba un moment en 

què la planta ja no en pot extreure més i es 

deshidrata irreversiblement: és el punt de 

marciment permanent.

Es defineix aigua disponible com la diferèn-

cia entre el contingut d’aigua a capacitat de 

camp i el contingut en el punt de marciment 

permanent.

Cal evitar l’esgotament de l’aigua del sòl fins 

a les proximitats del punt de marciment per-

manent, ja que això suposa un estrès molt 

important per a la planta i, en conseqüència, 

la producció resta afectada. S’ha d’esgotar, 

només, un percentatge de l’aigua disponible 

abans de tornar a regar. 

La quantitat d’aigua disponible depèn del ti-

pus de sòl, i es pot determinar en el laboratori 

o mitjançant estimacions a partir de la textura 

d’aquell. En general, com més arenós és un sòl 

menys aigua disponible té i, per tant, els regs han 

de ser més freqüents i d’una menor durada. 

En el reg localitzat, s’ha de tenir sempre present 

que es treballa amb una reserva d’aigua molt més 

petita que en el reg per aspersió o que en el reg a 

tesa (amb una superfície mullada d’un 30%, apro-

ximadament). Les dosis d’aplicació, doncs, hau-

ran d’ésser més petites que en el reg tradicional, 

mentre que les freqüències, bastant més altes.

SI ES CONEIXEN AMB EXACTITUD 
LES NECESSITATS HÍDRIQUES 
DELS CONREUS, ES POT ACON-
SEGUIR UN ESTALVI IMPORTANT 
D’AIGUA I UNS RENDIMENTS ÒP-
TIMS DE LES  PLANTACIONS, 
I FER AIXÍ REALITAT DOS PRINCI-
PIS DE LA PRODUCCIÓ INTEGRA-
DA: LA CORRECTA GESTIÓ DE 
L’AIGUA I L’ASSOLIMENT 
DE LA VIABILITAT ECONÒMICA 
DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

PER PODER GESTIONAR D’UNA 
MANERA ADEQUADA EL REG 
I LA FERTILITZACIÓ, ÉS NECESSARI 
REALITZAR PERIÒDICAMENT ANÀLISIS 
DE SÒL I DE L’AIGUA DE REG, 
TAL COM ESTABLEIX EL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

Reg localitzat. Foto: J. Calaf
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El sòl és, més que el mitjà físic que serveix de 

suport als conreus, un valuós recurs natural 

amb unes propietats físiques, químiques i biolò-

giques que poden ser afectades per unes pràc-

tiques de conreu fonamentades, generalment, 

en la tradició, o en l’ús abusiu d’herbicides.

01 Tècnica de manteniment del sòl 
en cultius herbacis extensius

Moltes vegades, la vegetació espontània ajuda 

a conservar la fertilitat del sòl. En el moment 

que, per l’activitat agrícola, es maneja, es re-

mou i s’elimina la coberta vegetal espontània, 

hi ha el perill d’alterar les propietats físiques, 

com són l’estructura, la capacitat de retenció 

d’aigua, etc. S’accelera també la destrucció 

de la matèria orgànica i s’augmenta el risc 

d’erosió.

La tècnica de manteniment del sòl que més res-

pecta els principis de la Producció Integrada en 

cultius herbacis extensius és la de no-conreu. 

Els efectes més destacats d’aquesta tècnica 

sobre el sòl i el cultiu són:

· Augmenta la infi ltració de l’aigua de pluja, 

per la millor estructura del sòl i per la pre-

sència de restes vegetals en la superfície.

· És redueix l’erosió, com a conseqüència 

de l’apartat anterior.

· Minva l’evaporació directa d’aigua del sòl.

· Augmenta el nivell de matèria orgànica en 

superfície, que es concentra en la capa 

més superfi cial.

· La humitat i les restes vegetals aturen l’es-

calfament del sòl.

· Al llarg dels primers anys de no-conreu, es 

redueix la disponibilitat de nitrogen per al 

cultiu.

02 Tècniques de manteniment del 
sòl en conreus llenyosos

El maneig del sòl, en conreus llenyosos, té com 

a objectius fonamentals:

· Controlar les herbes.

· Mantenir la fertilitat en nivells òptims.

· Impedir l’erosió del sòl.

· Facilitar les operacions de camp.

Actualment, els tres sistemes de maneig del sòl 

més utilitzats són:

· Conreu tradicional.

· Cobertes vegetals.

· No-conreu amb sòl nu.

MANEIG
DEL SÒL

LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 
DEFENSA UNES PRÀCTIQUES 
DE MANEIG DEL SÒL QUE OPTIMEN 
LES SEVES PROPIETATS, 
ALHORA QUE EN MINIMITZEN 
LA DEGRADACIÓ, EROSIÓ, 
ALTERACIÓ DE L’ESTRUCTURA, 
COMPOSICIÓ, BIODIVERSITAT, ETC.

Possibles efectes Conreu tradicional Cobertes vegetals No laboreig amb sòl nu

Consum de nitrogen Normal Elevat Normal

Mobilitat del fòsfor i potassi Baixa Elevada Baix

Manteniment de la matèria orgànica Baix Elevat Baix

Competència  per l’aigua entre l’herba i el cultiu Baixa Elevada Baixa

Pèrdua d’aigua per evaporació directa del sòl Baixa Baixa Elevada

Infi ltració de l’aigua de pluja Elevada Elevada Baixa

Refugi de  patògens Baix Elevat Baix

Refugi de  la fauna auxiliar Baix Elevat Baix

Perill d’atac de  malalties Baix Elevat Baix

Atac de talps  Baix Elevat Elevat

Facilitat d’incorporació d’adob i fems Elevada Baixa Baixa

Sensibilitat a la clorosi  fèrrica Elevada Baixa Baixa

Clivells al sòl i erosió Elevada Baix Elevat

Facilitat de treball manual  i pas de la maquinària en terreny mullat Baixa Elevada Mitjana

Facilitat per a la recol·lecció de fruits del sòl Baixa Baixa Elevada

Degradació possible de l’estructura del sòl Elevada Baixa Baixa

Compactació del terreny (sola de treball), asfíxia radicular Elevada Baixa Mitjana

Desenvolupament de les arrels a les capes  més superfi cials del sòl Baix Elevat Elevat

Sensibilitat a danys i gelades Elevada Elevada Baixa

Presència de residus Baixa Baixa Elevada

Conreu tradicional: consisteix a remoure mecànicament la 

capa més superfi cial del sòl, s’arrenquen les herbes i es trenca 

la capil·laritat des de les capes profundes vers la superfície.

Cobertes vegetals: es mantenen les herbes, espontànies o 

sembrades, mitjançant segues periòdiques, que en controlen 

l’alçada.

No conreu amb sòl nu: no s’hi fan feines de cap tipus i, en 

conseqüència, es controlen les herbes amb l’aplicació d’herbi-

cides en tota la superfície.

Per decidir quin sistema cal emprar, se n’han de conèixer les 

característiques fonamentals, els avantatges i inconvenients, i 

també altres factors com són  la climatologia, el tipus de sòl, 

el cultiu, etc.

En la taula anterior es comparen els diferents sistemes, amb els 

possibles efectes en el cultiu i en el medi.

Aquest quadre recull els avantatges ■■ i inconvenients ■■ més 

signifi catius de cadascuna de les tècniques de manteniment 

del sòl. 

Camp de cereals. Foto: J. Calaf Laboreig tradicional en ametllers. Foto: F. Miret

Sòl nu en avellaners. Foto: J. Calaf
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03 Tècniques de control d’herbes 
en cultius hortícoles.

Per poder portar a terme el control d’herbes, 

cal recórrer a tot allò que difi culti el seu desen-

volupament. Les principals tècniques i actuaci-

ons que es  poden utilitzar estan basades en la 

prevenció, abans d’implantar el conreu:

· Utilitzar varietats que s’adaptin al medi.

· Emprar, preferentment, llavor neta i certifi -

cada.

· Conrear els camps immediatament abans 

de la sembra o plantació.

· Retardar la data de la sembra (esperar el 

naixement previ de les herbes i eliminar-les 

abans de sembrar).

· Sembrar en l’època oportuna i a la densi-

tat i profunditat òptimes per a una ràpida 

naixença i un bon desenvolupament del 

cultiu.

· En el trasplantament de cultius hortícoles, 

emprar el material vegetal net de llavors 

d’herbes.

· Alternar cultius diferents en una mateixa 

parcel·la (rotació de cultius). Amb aquesta 

pràctica, es va variant el moment de control 

d’herbes, s’evita l’aparició de resistències 

a herbicides específi cs, i alguns conreus 

d’ocupació ràpida de l’espai impedeixen 

el desenvolupament de les herbes.

· Practicar el guaret als secans.

Altres tècniques de control d’herbes són: 

l’ús del foc, la solarització, l’eliminació de la 

llum, el control mecànic, el control biològic 

i el control químic.

04 Control químic. Ús d’herbicides.

En el cas d’haver de recórrer a l’ús dels herbi-

cides, cal optimitzar-ne l’aplicació. És neces-

sari diferenciar les característiques bàsiques 

de cada substància activa, per tal de conèixer 

la seva acció, que pot variar també segons la 

seva dosi o el seu mode d’aplicació.

Per una correcta utilització dels herbicides, 

és molt important tenir present els passos 

següents:

· Escollir  els que siguin menys tòxics per a 

l’aplicador i presentin un menor impacte 

ambiental, tot i que en Producció Integra-

da es poden emprar molts dels herbicides 

autoritzats i registrats al Registre Ofi cial de 

Productes i Material Fitosanitari.

· Aplicar l’herbicida apropiat, en el moment 

més adequat (respecte a l’herba); en cas 

contrari, l’efi càcia pot disminuir notable-

ment i arribar, fi ns i tot, a esdevenir nul·la.

· Evitar possibles efectes fi totòxics sobre el 

cultiu considerant la fase en què es troba. 

· Avaluar la idoneïtat de les condicions 

ambientals per optimitzar l’efi càcia de la 

matèria activa. Així, per exemple, els her-

bicides aplicats al sòl en preemergència de 

les herbes funcionen molt més bé si hi ha 

humitat en el terreny i la temperatura no és 

excessivament baixa.

· Dosifi car i distribuir el producte correcta-

ment, per no perjudicar el cultiu i acon-

seguir un resultat òptim. Per això, és ne-

cessari utilitzar maquinària adequada, en 

bon estat de funcionament i correctament 

regulada.

També s’ha de considerar la persistència de 

l’herbicida en el sòl. Mentre duri el cultiu, és 

convenient una acció continuada en el control 

de les herbes. Per altra banda, des del punt 

de vista mediambiental, i per tal d’evitar pro-

blemes de contaminació o de fi totoxicitat per 

residus del producte, no és aconsellable que 

romangui excessivament en el sòl (productes 

residuals).

EL CONTROL D’HERBES EN 
CULTIUS HORTÍCOLES CAL FER-LO, 
PREFERENTMENT, AMB L’ADOPCIÓ 
DE MESURES PREVENTIVES 
ANTERIORS A LA IMPLANTACIÓ DEL 
CONREU. MENTRE DURI EL CULTIU, 
CAL APLICAR MÈTODES MECÀNICS 
I FÍSICS, TAL COM PRIORITZA LA 
PRODUCCIÓ INTEGRADA.

LA COBERTA VEGETAL DEL SÒL ÉS 
LA TÈCNICA DE MANEIG QUE MÉS 
RESPECTA LES CONDICIONS DEL 
MEDI, PERQUÈ EN MILLORA LA FER-
TILITAT, ELEVA EL CONTINGUT DE 
MATÈRIA ORGÀNICA, REDUEIX LES 
PÈRDUES DE NUTRIENTS, AUGMEN-
TA LA BIODIVERSITAT D’ESPÈCIES 
VEGETALS I ANIMALS (FLORA I FAU-
NA) I DISMINUEIX EL RISC D’EROSIÓ. 
CONSEQÜÈNCIES, TOTES ELLES, 
FAVORABLES PER AL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓ INTEGRADA.

Aplicació localitzada d’herbicida. Foto: J. Calaf Enconxat per a horta. Foto: J. Calaf

Coberta vegetal en noguers. Foto: J. Calaf
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01 La protecció integrada

L’ús incontrolat de plaguicides en l’agricultura 

ha provocat conseqüències que han portat  a 

reflexionar sobre la necessitat de racionalitzar 

i minimitzar la utilització d’aquests productes. 

Avui en dia, es fa necessari recórrer a altres 

estratègies més respectuoses amb el medi 

ambient i mantenir, així, l’equilibri de l’agroe-

cosistema.

S’introdueixen mètodes agronòmics (treballs 

culturals, fertilització, reg, lluita biològica o quí-

mica), no de forma sistemàtica, sinó en funció 

d’una avaluació tècnica prèvia i d’un diagnòstic 

que determinin la idoneïtat o no de la tècnica o 

tractament a aplicar. Sempre, amb l’objectiu de 

compatibilitzar la protecció del medi ambient, 

les exigències de la societat i la productivitat 

agrícola.

Per dur a terme un control integrat de pla-

gues i malalties eficaç, cal seguir els passos 

següents:

· Diagnosticar correctament la plaga o ma-

laltia.

· Fer el seguiment de la intensitat de l’agent 

nociu.

· Conèixer la seva evolució biològica, per tal 

de determinar el moment més apropiat per 

combatre’l. En general, el punt de màxima 

sensibilitat del patogen és quan es troba 

en els seus estadis de desenvolupament 

primaris.

· Avaluar el nivell de la fauna auxiliar.

· Respectar els llindars de tolerància.

· Escollir el mètode de control més adequat, 

prioritzant els biològics o els biotecnolò-

gics. L’últim recurs ha de ser el químic.

El concepte de llindar de tolerància es defineix 

per a cada plaga com el nivell de població que, 

en ser sobrepassat, necessita una intervenció 

limitant. Sense ella, el cultiu patirà el risc de 

sofrir pèrdues superiors al cost de les mesures 

de lluita previstes.

01.01 Mètodes de seguiment 

Alguns dels mètodes de seguiment més repre-

sentatius i més utilitzats són els següents:

· Observació visual directa (o amb lupa).

· Mètode de colpiment o frappage

· Trampes de llum.

· Trampes alimentàries.

· Trampes sexuals.

· Trampes cromàtiques.

· Seguiment en evolucionaris.

· Observacions fenològiques.

02 Mètodes de protecció

Quan una plaga supera el llindar de tolerància 

establert, cal intentar solucionar el problema 

patològic que es planteja o, si més no, intentar 

reduir-lo. A continuació, es descriuen alguns 

del mètodes que poden ajudar a donar solució 

als problemes patològics dels cultius.

03 Pràctiques culturals

Sempre, i en primer lloc, cal aplicar mesures 

culturals preventives com les que s’enumeren 

a continuació: 

· Utilització de planter o de llavors sanes.

· Solarització del sòl per a la seva desinfecció.

· Rotació de cultius.

· Eliminació dels fruits atacats per plagues i 

malalties.

· Eliminació de les restes de la poda.

· Evitar podes severes.

· Realització d’una fertilització equilibrada.

· Maneig correcte del reg.

· Deixar descansar el sòl on s’ha constatat 

la mort d’arbres per fongs.

· Eliminació de la totalitat de les arrels, 

troncs i rames dels conreus anteriors.

· Fer talls nets de poda i evitar o protegir les 

ferides 

· Desinfectar les eines de treball.

· No plantar prop d’antigues plantacions 

contaminades. 

Altres actuacions que poden evitar realitzar 

tractaments per al control de determinades 

plagues i malalties són:

· En cultius hortícoles, en cas d’observar 

una plaga o malaltia al planter, cal tractar-

lo abans del trasplantament. 

CONTROL DE PLAGUES 
I MALALTIES

LA PROTECCIÓ INTEGRADA 
FORMA PART D’UN SISTEMA 
DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I/O 
ALIMENTÀRIA, INSPIRAT 
EN UNA MILLOR UTILITZACIÓ 
DELS RECURSOS I DELS MECANISMES 
DE PRODUCCIÓ NATURALS I QUE, 
A MIG TERMINI, FACILITA 
EL DESENVOLUPAMENT D’UNA 
AGRICULTURA MÉS SOSTENIBLE

ABANS DE PRENDRE LA DECI-
SIÓ DE FER UN TRACTAMENT 
AMB PRODUCTES QUÍMICS, CAL 
IDENTIFICAR I QUANTIFICAR LA 
PLAGA I LA SEVA FAUNA AUXILI-
AR, CONÈIXER L’ESTAT EVOLUTIU 
EN QUÈ ES TROBEN ELS AGENTS 
PATÒGENS, I CONSTATAR QUE 
S’HA SUPERAT EL LLINDAR DE 
TOLERÀNCIA ESTABLERT. 
LA PRODUCCIÓ INTEGRADA RE-
COMANA ESGOTAR TOTS ELS 
RECURSOS QUE MANTINGUIN 
L’EQUILIBRI NATURAL ENTRE ELS 
PATÒGENS I LA FAUNA AUXILIAR

Estació climatològica. Foto: G. Barrios Trampa de confusió sexual en pomeres. Foto: F. Miret

Passaport fi tosanitari. Foto: F. Miret
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· En cultius d’hivernacle, és recomanable 

disminuir la temperatures i incrementar el 

grau d’humitat. 

· Plantació de varietats o espècies poc sen-

sibles a les patologies més importants de 

la zona.

· Per al control dels fitoplasmes, es po-

den adoptar mesures específiques, com 

la destrucció immediata de les plantes 

afectades, la lluita contra l’insecte vector 

corresponent i l’eliminació de les herbes 

que donin allotjament a l’agent patogen. 

Sempre s’han de descartar altres causes 

que podrien donar símptomes similars als 

dels fitoplasmes.

· En el cas dels virus que afecten els cultius 

hortícoles, s’haurà de controlar si el conreu 

anterior ha patit infestacions importants de 

l’insecte vector del virus. Si així fos, caldria 

realitzar labors culturals per tal d’enterrar les 

pupes de l’insecte vector. Les plantes s’ar-

rencaran i es destruiran immediatament.

04 Lluita biològica

És, segons l’OILB, “la utilització d’organismes 

vius o dels seus productes (substàncies sinte-

titzades), per impedir o reduir (no eliminar) les 

pèrdues o danys produïts pels agents nocius.”

Utilització d’organismes vius

S’ha de tenir en compte que aquest tipus de 

lluita sempre ha existit en la natura i és la que 

ha permès proporcionar un equilibri entre les 

diferents poblacions d’éssers vius (ecosiste-

ma). Aquest sistema de lluita pretén protegir 

i potenciar els individus que ajuden a realitzar 

un bon control dels fitòfags que hi han a les 

parcel·les de cultiu.

Utilització de la biotecnologia

L’aplicació de diferents tècniques als organis-

mes vius per a combatre les plagues i malalties 

inclou:

· La utilització de substàncies sintètiques 

semblants a les que tenen els insectes 

o els àcars. Modifiquen el creixement, el 

comportament o l’alimentació de l’animal 

no desitjat.

· L’aplicació d’altres tècniques per a acon-

seguir una finalitat determinada, per exem-

ple, l’esterilització dels mascles.

· Els mètodes tradicionals de millora vegetal 

i de modificació genètica.

Les diferents tècniques que s’utilitzen per al 

control d’insectes són les següents:

· Mass-trapping: consisteix en la captura 

massiva d’individus d’una plaga.

· Confusió sexual: l’atracció entre mascles 

i femelles dins d’una mateixa espècie té 

lloc a través d’olors hormonals.

· Lluita autocida o utilització de mascles 

modificats, fent que siguin estèrils.

· Repel·lents o inapetents: són subs-

tàncies naturals o de síntesi química que 

inhibeixen l’alimentació dels insectes.

· Reguladors del creixement: coneguts 

com a insecticides de tercera generació. 

Modifiquen el creixement dels insectes: o 

el retarden, o l’acceleren.

· Pertorbadors de la síntesi de la quitina: 

interfereixen sobre l’acció de l’hormona que 

regula la formació de la quitina. S’impedeix 

així la formació de l’esquelet extern de l’in-

secte, el qual queda desprotegit i mor.

05 Mesures legals

L’objectiu d’aquest tipus de mesures és 

impedir l’entrada de noves plagues o malal-

ties procedents d’altres països. Les pèrdues 

econòmiques que això podria originar serien 

incalculables. Per exemple, la fil·loxera en la 

vinya o el virus de la tristesa dels cítrics (CTV). 

En adquirir una planta importada, i per garantir 

que el planter continuï exempt de patologies, 

cal exigir el seu Passaport Fitosanitari.

06 Lluita química

Actualment, la utilització de productes químics 

segueix sent la base de l’actual protecció fito-

sanitària. Malgrat ésser un recurs necessari de 

la protecció integrada, es limita molt la seva 

utilització, tant pel que fa als productes com a 

la manera d’utilitzar-los.

Els aspectes més importants que cal tenir en 

compte quan s’utilitzen productes fitosanitaris 

en Producció Integrada són:

· Que estiguin inscrits en el Registre Oficial de 

Productes i Material Fitosanitari que gesti-

ona el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-

mentació (MAPA). A més d’aquest requisit 

imprescindible, cal que estiguin qualificats 

per les Normes Tècniques de Producció 

Integrada com a “producte admès” o “pro-

ducte admès amb restriccions”.

· L’estadi de desenvolupament de la plaga.

· La classificació toxicològica respecte a 

les persones, la fauna terrestre (mamífers 

i ocells) i l’aqüícola.

· Els efectes que pugui provocar sobre la 

fauna auxiliar. Es donarà preferència als 

productes que més la respecti.

· Els límits màxims de residus (LMR) legislats 

en cada país, per a cada producte. No se 

sobrepassaran aquests límits si es respec-

ten les dosis i els terminis de seguretat. El 

valor numèric de dies s’obté a partir de 

diferents proves de residus del propi pro-

ducte fitosanitari (indicats en les etiquetes). 

Aquest període de temps no té res a veure 

amb l’eficàcia del producte.

SI ES MINIMITZA AL MÀXIM L’ÚS 
DE PLAGUICIDES, S’AFAVOREIX 
EL CONTROL NATURAL DE LES 
PLAGUES. LA UTILITZACIÓ D’OR-
GANISMES VIUS REDUEIX L’EM-
PRAMENT DE PRODUCTES QUÍ-
MICS I, PER TANT, ES COMPLEIX 
AIXÍ AMB UN DELS OBJECTIUS 
DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

TAL COM ESTABLEIX EL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓ INTEGRADA, NOMÉS 
S’HAN D’UTILITZAR ELS PRODUCTES 
AGROQUÍMICS DE SÍNTESI QUAN 
S’HAGIN ESGOTAT LES POSSIBILI-
TATS DE LA RESTA DE MÈTODES DE 
PROTECCIÓ.SEMPRE, PERÒ, CAL 
TENIR PRESENTS LES CONDICIONS 
DE MÀXIMA EFICÀCIA I MÍNIMA 
REPERCUSSIÓ NEGATIVA PER A LA 
SALUT HUMANA I EL MEDI AMBIENT

Trampa alimentària. Foto: J. Calaf
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· El tipus de fitosanitari que és aconsellable 

utilitzar. Els productes fitosanitaris més se-

lectius ocasionen un menor impacte eco-

lògic sobre l’agroecosistema i sobre els 

depredadors o parasitoides (fauna auxiliar) 

del patogen mateix.

· Alternar productes de diferent família o mode 

d’actuació, per tal d’evitar resistències.

· Per al control de determinades plagues i ma-

lalties, on els antecedents o els controls ad-

verteixin d’una probabilitat molt alta d’atacs 

i problemes, és preferible fer tractaments 

preventius per a rebaixar, al màxim possi-

ble, l’inòcul, i facilitar-ne el posterior control. 

D’aquesta manera, es poden reduir el nom-

bre d’aplicacions durant el període en què 

les plantes tinguin fruits i evitar, així, riscos 

per als aplicadors, el medi i la fauna auxiliar 

(insectes, àcars i fongs).

· Pel que fa al control de nemàtodes, els 

tractaments químics únicament es podran 

aplicar de manera excepcional i amb prèvia 

autorització del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca que és l’autoritat com-

petent en Producció Integrada.

LA LLUITA QUÍMICA ESDEVINDRÀ 
L’ALTERNATIVA QUAN NO ES PUGUI 
CONTROLAR LA PLAGA EMPRANT 
QUALSSEVOL DELS ALTRES MÈTODES

01 Maneig i gestió de la collita

La qualitat potencial obtinguda, al llarg del 

procés de producció, es fa real si s’optimitza el 

moment de recol·lecció, i si es manté  fins al final. 

Contràriament, una collita a deshora pot malme-

tre-la. Per a determinar el moment idoni de recol-

lecció, es disposa d’una sèrie de paràmetres 

que permeten d’avaluar l’estat de maduració.

Aplicant els mètodes adients per a cada espè-

cie, i en les dates properes a la collita, es poden 

obtenir uns índexs indicatius de l’evolució i dels 

nivells de continguts d’alguns components 

dels fruits, com per exemple:

· Duresa de la pulpa.

· Diàmetre del fruit.

· Índex de maduresa.

· Taula de colors.

· Contingut en midó.

· Contingut en sucre.

· Acidesa. 

· Altres (pH, relacions entre dos dels parà-

metres anteriors, etc.)

Quant al maneig i la gestió de la collita de 

la fruita fresca, cal tenir en compte alguns 

aspectes: 

· Collir durant les hores menys caloroses 

del dia. Els fruits no estan tan calents i són 

menys sensibles als cops.

· No collir la fruita mullada o, si no es pot 

evitar, portar-la de seguida a la central per 

eixugar-la.

· Utilitzars envasos nets i sense papers ni 

cartons de protecció.

· Evitar cops i ferides.

· Evitar deixar els envasos plens exposats al 

sol. Portar-los a la central de manipulació, 

com més aviat millor.

· Emmagatzemar al més aviat possible dins 

del mateix dia de la collita.

En la recol·lecció de la fruita seca, és molt 

important retirar del camp els fruits com més 

aviat millor, per minimitzar el risc d’alteracions 

de qualitat i pèrdues en la collita. En el cas 

concret de l’avellana i les nous, s’ha consta-

tat que aquestes alteracions que tenen lloc al 

terra no poden corregir-se amb les operacions 

COLLITA I
POSTCOLLITA

UN DELS OBJECTIUS DE LA PRODUC-
CIÓ INTEGRADA ÉS OBTENIR PRODUC-
TES DE QUALITAT. PER A GARANTIR-LA 
I,  COM A MESURA PREVENTIVA, S’HAN 
D’ESCOLLIR LES ESPÈCIES I VARIETATS 
QUE MÉS S’ADAPTIN AL MEDI I APLI-
CAR LES TÈCNIQUES DE CULTIU QUE 
MÉS LES AFAVOREIXIN

Tractament de fruiters en Pi. Foto: J. Calaf

Fruita que compleix les normes de qualitat. Foto: F. Miret Stand de Producció Integrada. Foto: F. Miret

50



PRODUCCIÓ INTEGRADA

DOSSIERN0319

posteriors d’assecat i classificació en recepció; 

per tant, l’única opció és evitar que es produeixin.

Pel que fa a les olives per a oli, les principals 

causes de la pèrdua de qualitat dels olis ver-

ges s’originen durant la recol·lecció, transport 

i emmagatzematge. Les olives comencen a 

fermentar tan bon punt es perd la integritat del 

seu teixit, que pot ser ocasionada per:

· Impactes (per exemple dels vibradors ma-

nuals).

· Esclafaments (olives aixa-fades en les ma-

lles durant la recol·lecció, per apilament dels 

sacs o dins les tremuges de recepció).

· Picades d’insectes (mosca de l’oliva) o per 

l’acció de microorganismes que provo-

quen floridures i fermentacions.

Per a la verema, és indispensable no aixafar 

excessivament el raïm.

La temperatura d’entrada al celler és preferible 

que no superi els 17/18ºC, i l’entrada de la  

verema al celler no hauria de superar, en cap 

cas, les 2 hores.

02 Residus de fitosanitaris

La preservació de la salut de l’aplicador, la 

mínima repercussió en el medi ambient i la ga-

rantia de no sobrepassar els límits màxims de 

residus en els cultius, no perillaran si aquests 

productes s’apliquen racionalment, correcta-

ment i es procura minimitzar-ne l’ús.

Algunes de les actuacions que cal tenir en 

compte són:

· Seleccionar el producte menys tòxic i més 

selectiu per al patogen.

· Fer el tractament, en superar els llindars de 

tolerància de la plaga, en el moment de la 

seva màxima sensibilitat.

· Seguir estrictament les instruccions d’ús 

que apareixen en la l’etiqueta.

· Prendre les mesures de protecció personal 

de l’aplicador.

· Disposar d’un equip de tractaments revisat 

i regulat.

· Respectar el termini de seguretat.

02.01 Límit màxim de residus (LMR)

La Llei de sanitat vegetal defineix l’LMR com “la 

concentració màxima de residus d’un producte 

fitosanitari permesa legalment en la superfície 

o en la part interna dels productes destinats a 

l’alimentació humana o animal”.

Aquests límits s’estableixen d’acord amb 

aspectes tècnics i científics. La “corba de 

dissipació” del producte n’és un d’ells: de-

fineix la representació gràfica de l’evolució de 

la concentració d’un pesticida (residu) en una 

matriu, en funció del temps i en unes condici-

ons determinades.

El termini de seguretat d’un producte es fixa en 

funció del nombre de dies que han de trans-

córrer perquè la quantitat de pesticida present 

sigui inferior a l’LMR. 

Els diferents LMR estan establerts per a quasi 

tots els productes fitosanitaris, en normatives 

a nivell estatal, comunitari i internacional. En 

els productes obtinguts com a Producció In-

tegrada, l’LMR admès no pot superar els límits 

fixats per llei.

SI ES MINIMITZEN ELS TRACTA-
MENTS AMB PRODUCTES QUÍMICS 
DE SÍNTESI, TANT ABANS COM 
DESPRÉS DE LA COLLITA, I SI S’APLI-
QUEN CORRECTAMENT, NO S’ACON-
SEGUIRÀ NOMÉS RESPECTAR 
ELS LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS 
(LMR) PERMESOS PER LA NORMATI-
VA DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA: 
ES CONTRIBUIRÀ, A MÉS, A LA MI-
LLORA DEL MEDI AMBIENT

Olives en estat de maduresa òptim. Foto: J. Calaf

Els continguts d’aquest butlletí han estat extrets del llibre: 

“Curs Bàsic de Producció Integrada”, editat pel DARP per a 

la impartició dels cursos de formació a distància.

L’adaptació i reelaboració ha estat a càrrec de Maria Joana 

Calaf i Rull (enginyera tècnica agrícola) i Pilar Pando Bonet 

(llicenciada en Filologia Hispànica), -mjcalaf@gencat.net i 

ppando@gencat.net- directora i editora de l’esmentat llibre. 

Professores de l’ECA Mas Bové. Servei de Formació Agrària. 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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“La formació és bàsica de cara a millorar tant com es pugui.

Vam començar a fer Producció Integrada per donar-li un valor afegit al 
producte i per marcar una diferència qualitativa en el mercat”

L’ENTREVISTA Jordi i Joan Blanch
Pagesos d’Altafulla (Baix Camp)

Quines són les produccions de la vostra 
explotació hortícola? 

Ens dediquem al conreu del tomàquet, el rave, 
el cogombre, el calçot i l’olivera en una superfí-
cie total de 15 hectàrees, situades a Altafulla. 

Des de quan utilitzeu la Producció Inte-
grada en la vostra empresa i en quins 
productes? 

L’any 1996, vam començar a introduir la Pro-
ducció Integrada en el conreu de tomàquets 
a l’aire lliure. Actualment, apliquem aquest 
sistema en tomàquets i cogombres. Progres-
sivament, ho farem amb la resta dels conreus 
de l’explotació. 
Amb aquest sistema, produïm 110.000 Kg de 
tomàquets en una superfície d’una hectàrea i 
mitja i 70.000 Kg de cogombres en 7.000 m2 
d’hivernacle.

Què us va motivar a l’hora de començar a 
aplicar la Producció Integrada? 

Vam començar a fer Producció Integrada, 
en primer lloc, per donar-li un valor afegit al 
producte i, en segon lloc, per marcar una 
diferència qualitativa en el mercat. Nosaltres 
posem l’etiqueta i volem vendre marca. En la 
Producció Integrada s’hi va entrant mica en 
mica. Nosaltres hi hem entrat perquè creiem 
en els resultats que genera. 

Què destacaríeu més del sistema de Pro-
ducció Integrada? 

És una qüestió de fi losofi a. Treballem amb Pro-
ducció Integrada per oferir qualitat. 
Creiem que el consumidor pot escollir, i sempre 
tria el que creu que és millor.  A més, la diferèn-
cia de preu entre el nostre producte i un altre 
és imperceptible.

Quins són els requeriments necessaris 
per treballar amb aquest sistema? 

Per fer Producció Integrada cal estar adscrit a 
una EDB i comptar amb el suport d’un tècnic, 
subvencionat pel DARP. A més, cal fer un 
seguiment de les plagues o malalties que hi 
pugui haver i fer els tractaments adequats en 
el moment adequat.

Quins avantatges trobeu a produir en Pro-
ducció Integrada? 

Un dels fets més positius a destacar és que, 
a diferència d’abans, ara no es llença res, 
s’aprofi ta tot el producte, encara que es vengui 
a baix preu. Un exemple: el 2004 va ser un 
any dur, però nosaltres no vam llençar ni un 
sol tomàquet. 
El consumidor pot percebre aquest valor. La 
qualitat està assegurada i pot conèixer amb 
exactitud el baix contingut de residus de pesti-
cides del producte.
A més, tens menys despeses de fi tosanitaris i 
pots vendre un producte amb la teva marca i 
amb aquell punt diferencial del prestigi. 

Quins canvis ha suposat per a vosaltres 
adaptar-vos a aquesta fi losofi a? 

La Producció Integrada no ens exigeix un cost 
afegit molt elevat, ni molt menys. Només ens 
suposa tenir un control més acurat del conreu. 
En el cas del tomàquet potser podem dir que hi 
ha més feina al magatzem a l’hora de manipu-
lar-lo, en la certifi cació del producte. 

A efectes pràctics, quines són les mesu-
res que us afecten més?

En la Producció Integrada es fa una analítica 
del sòl i l’aigua de regadiu. A partir d’aquesta 
analítica es calcula l’adob necessari. 
Nosaltres ho tenim tot registrat. Ara estem tre-
ballant per incorporar tota aquesta informació 
en la traçabilitat del nostres productes.

Què en penseu de l’obligatorietat de la 
formació en Producció Integrada?

Un millor coneixement de la feina que fas ajuda 
no només a produir, sinó també a vendre. La 
formació és bàsica de cara a millorar tant com 
es pugui.

I dels ajuts econòmics que comporta el fet 
d’estar-hi inscrit? 

Estem a favor dels ajuts econòmics sempre 
que suposin una millora en la possibilitat de 
fer inversions, plans de millora a préstecs de 
baix interès, ja que ajuden a ampliar la teva 
explotació i a millorar. Però per produir amb 
Producció Integrada s’ha de fer amb consci-
ència individual.
La gent que es posi a treballar amb Producció 
Integrada ha d’estar molt convençuda, no tant 
per les subvencions, sinó per convicció. 

Com veieu el futur d’aquest sistema?

A la llarga, si no passes per Producció Integrada 
no tens res a fer. A més, alguns aspectes com la 
traçabilitat, ho exigeixen cada cop més. 
Quan vam començar amb la Producció Inte-
grada, ens fi xàvem en les maduixes procedents 
de Huelva. Ara cada vegada ens trobem amb 
més marques i més productes: pomes, cebes, 
raïm..., que treballen amb aquest sistema.
Els mercats evolucionen i nosaltres creiem que 
ens hem d’anar adaptant. A més, com volem 
fer gènere de qualitat, la Producció Integrada 
ens sembla la nostra fi losofi a ideal.

ELS GERMANS BLANCH, QUE TENEN 
UNA EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA A ALTAFULLA, 
ES CONSIDEREN UNS DELS PIONERS EN 
L’APLICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 
AL CAMP DE TARRAGONA, SISTEMA QUE 
APLIQUEN PER VOCACIÓ I CONVENCIMENT. 
PARLEM AMB ELLS D’AQUESTS TIPUS 
D’AGRICULTURA FONAMENTADA EN LA SOS-
TENIBILITAT, EL RESPECTE AL MEDI AMBIENT, 
I EN LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA.

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat. 
redacció@ruralcat.net
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PRESENTACIÓ

A Catalunya, l’agricultura de regadiu és un 

sector estratègic per al creixement i l’equilibri 

econòmic i social del territori rural. Actualment, 

representa un 25% de la superfície cultivada,  

la qual s’incrementarà amb les transformacions 

del Canal d’Algerri-Balaguer, el Canal Segarra-

Garrigues i l’adequació del Canal de Xerta-

Sènia, que incorporaran al voltant de 80.000 

ha de superfícies noves. 

Tanmateix, en tots els sectors d’activitat hi ha 

una demanda creixent dels recursos hídrics 

del país. Al sector agrari li correspon gestio-

nar amb efi ciència els recursos que té per al 

regadiu. Aquesta és la principal conseqüència 

de la nova cultura de l’aigua que emergeix en 

el conjunt de la societat. Es tracta de fer-ne un 

ús respectuós amb el medi ambient i solidari 

envers el conjunt de demandants.

Gestionar amb efi ciència l’aigua de reg vol 

dir destinar als conreus els volums d’aigua 

imprescindibles per garantir les produccions 

i obtenir la màxima qualitat dels productes 

agrícoles. La gestió efi cient passa per la mobi-

lització de recursos, ajustada a les necessitats 

i disponibilitats, per la disposició de xarxes 

modernes de distribució i per l’aplicació de 

l’aigua al cultiu amb els mitjans tècnics que 

proporcionin el màxim estalvi. 

Per tant, cal conèixer les necessitats ajusta-

des d’aigua dels cultius al llarg del seu cicle 

productiu i també, el disseny i la utilització 

adequada de les instal·lacions de reg, per 

tal de treure el màxim profi t de la tecnolo-

gia. Tenir un bon coneixement tècnic i saber 

conjugar tots aquests elements és, doncs, 

imprescindible.

En aquest context, dediquem el quart número 

del DOSSIER TÈCNIC a la gestió efi cient de 

l’aigua de reg. Així, pretenem donar la màxi-

ma utilitat a les actuacions del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca encaminades 

a augmentar l’efi ciència dels nostres regadius: 

la recerca i desenvolupament de l’IRTA, l’im-

puls de la construcció i modernització dels 

regadius per part de la Direcció General de 

Desenvolupament Rural, l’assessorament i la 

formació impartida per la Direcció General de 

Producció, Innovació i Indústries Agroalimentà-

ries i la contribució de les empreses públiques 

REGSA i REGSEGA.

En la mateixa línia, disposem sovint de la coo-

peració d’altres institucions, com les universi-

tats públiques, les comunitats de regants i les 

empreses tecnològiques, i també de moderns 

instruments de comunicació com el portal 

RuralCat (www.ruralcat.net), que permet als 

regants conèixer puntualment les dosis de reg 

necessàries per als diferents cultius i per a les 

diferents parcel·les de l’explotació.

Desitgem, doncs, que aquest primer DOSSIER 

TÈCNIC de la sèrie dedicada al reg sigui molt 

útil per als regants actuals i futurs, i que alhora 

contribueixi a difondre la tasca que la Conselle-

ria està impulsant per fer dels nostres regadius 

un instrument de progrés i sostenibilitat del 

sector agrari. 

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 
Pesca.

dossier@ruralcat.net     
 www.ruralcat.net      

www.gencat.net/darp

Foto portada: Inici del canal Segarra-Garrigues. S. Planas

Josep Pau i Pernau
Secretari General del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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01 Les precipitacions 
i l’evapotranspiració. El balanç 
hídric. Primera aproximació.

L’aigua és imprescindible per a la subsistència 

dels éssers vius. També és un bé escàs i, per 

aquesta raó, cal prendre consciència de la 

seva importància i de la limitació de recursos.

Si centrem l’estudi en les necessitats d’aigua 

dels conreus que serveixen com a aliment i 

com a font de riquesa, deduïm que la quantitat 

d’aigua que cal aportar a un cultiu és el resultat 

de la diferència entre la de les precipitacions 

(incloses les aportacions com la rosada) i la 

del consum de la pròpia planta i del sòl que 

l’alberga. Aquest resultat és el balanç hídric, 

el qual serà positiu si les precipitacions supe-

ren les necessitats de consum de les plantes i, 

negatiu en el cas contrari.

En les terres on les necessitats hídriques de 

les plantes són superiors a les aportacions 

de les pluges convé afegir l’aigua que cons-

titueix aquest dèfi cit, sobretot si es vol tenir 

una producció abundosa i rendible. Aquesta 

situació es dóna en territoris on les pluges són 

escasses o irregularment repartides, com és el 

cas de la major part de les zones agrícoles de 

Catalunya.

02 Les precipitacions

Per poder avaluar les necessitats d’aigua dels 

conreus, cal mesurar les precipitacions amb 

un sistema que resulti fi able. El pluviòmetre és 

l’instrument meteorològic d’ús més estès, que 

permet obtenir aquesta mesura de forma molt 

senzilla. Els pluviòmetres són cilindres amb un 

dipòsit en el fons, on s’acumula l’aigua caigu-

da. Els dipòsits tenen un estret orifi ci d’entrada, 

per tal d’evitar l’evaporació que hi pugui haver 

després de la pluja i abans de la seva recollida. 

Es tracta d’uns aparells fàcils d’utilitzar i que 

gairebé no requereixen manteniment.

A més de conèixer la quantitat de les preci-

pitacions, també interessa saber el lapse de 

temps en què cauen, és a dir la seva intensitat. 

Aquest segon paràmetre de mesura té molta 

importància  -no sempre prou valorada- a l’ho-

ra de calcular la capacitat de retenció d’aigua 

del sòl i la velocitat d’escolament de la mateixa 

aigua. Per mesurar la intensitat de precipita-

ció cal aparells de registre continu disponible 

(pluviògrafs) o sensors automàtics.

03 L’evapotranspiració. 
Conceptes 

Després de preveure les aportacions, s’ha 

d’estudiar el consum, aspecte que resulta més 

complex. Apareix aquí el concepte d’evapo-

transpiració, que es defi neix com la suma de 

la pèrdua de vapor d’aigua, com a conseqüèn-

cia de l’evaporació sobre el terra i sobre els 

vegetals, més la transpiració de la cobertura 

vegetal, que consisteix en l’eliminació per eva-

poració d’una part de l’aigua absorbida per les 

plantes.

El procés d’evapotranspiració, amb dos com-

ponents, depèn de diversos factors, com ara 

són:

· Els meteorològics o climàtics: la radiació 

solar que rep la coberta vegetal, la velocitat 

del vent a l’altura dels conreus (s’ha pres 

com a mesura estàndard internacional la 

de dos metres sobre el terra), la tempera-

tura de l’aire i de la superfície i el contingut 

de vapor d’aigua de l’atmosfera.

· Els factors de la planta, que poden ser se-

gons el tipus de coberta vegetal (aspectes 

morfològics, mida, disposició i albedo de 

les fulles) o bé factors relacionats amb l’al-

tura de la coberta vegetal que condiciona 

la quantitat d’energia absorbida i la seva 

transferència o dissipació.

· Els factors edàfi cs, com ara són el con-

tingut i la disponibilitat d’aigua, el règim 

tèrmic i l’albedo.

04 Els càlculs per obtenir 
els valors d’evapotranspiració.

La millor manera de calcular el consum d’ai-

gua de les plantes per evapotranspiració és 

la mesura directa, que es pot fer mitjançant 

lisímetres. Cal tenir en compte, però, que són 

instruments complexos, que volen atenció 

contínua, que són difícils d’instal·lar i, econò-

micament, de mantenir.

D’altres sistemes de mesura directa (balanç 

hidrològic, cambres tècniques i mesures del 

fl ux de calor) també són costosos, complicats 

de mantenir i, en alguns casos, poc estudiats 

i avaluats. Per aquest motiu, s’ha imposat el 

càlcul de l’evapotranspiració mitjançant càlculs 

indirectes, basats en fórmules obtingudes des-

prés de multitud de proves de validació.

ANÀLISI DE LES DADES PLUVIOMÈTRIQUES 
RESPECTE AL REG. CÀLCUL DE L’ETo 

03

Vista general de l’estació situada als terrenys de l’IRTA a Cabrils 
(Maresme). En  primer terme i en color gris,  es pot veure un 
pluviòmetre manual. Foto: A. Gázquez.

Vista general de l’estació agrometeorològica automàtica 
situada a Alcanar (Montsià). Totes els sensors són situats 
a les altures que marquen les normes, com per exemple 
els mesuradors de velocitat i direcció del vent que són a 2 
metres del sòl.

Cal també fer esment al sensor situat a l’esquerra de la fo-
tografi a, es tracta d’un radiòmetre net, col-locat a un metre 
d’altura, orientat a sud. Foto: A. Gázquez.

55



DOSSIERN04

DOSSIERTÈCNIC

04

En conseqüència, s’ha establert una sèrie de 

mots, que cal conèixer, relacionats amb el 

consum d’aigua:

· L’evapotranspiració potencial (ETp). És 

la quantitat d’aigua evaporada per unitat 

de superfície, en un temps donat, per una 

vegetació que cobreixi totalment el terreny 

i que tingui les seves necessitats hídriques 

satisfetes. Aquest concepte va ser introdu-

ït per Thornwaite (1948) i per al seu càlcul 

només cal dades de temperatures mitjanes 

mensuals de l’indret concret; el mes és la 

unitat temporal habitualment utilitzada .

· L’evapotranspiració de referència (ETo). 

Es tracta de la quantitat d’aigua evaporada 

per unitat de superfície, en un temps donat, 

en un conreu considerat de referència i que 

concretament és un prat cobert de gespa 

o de raigràs amb una alçada compresa 

entre 10 i 15 cm i amb les necessitats 

satisfetes. Segons les diferents fórmules 

emprades, la dada es pot donar en hores, 

dies o totals mensuals

· L’evapotranspiració real (ET). Cal mul-

tiplicar la dada d’ETo pels coefi cients de 

conreu (Kc), que són propis de cada es-

pècie i varietat i depenen també de l’estat 

fenològic de la planta; queda, així, palesa 

la dependència de l’ET respecte del creixe-

ment i del desenvolupament de la planta.

Referent al càlcul de l’ETo , s’han desenvolupat 

diverses fórmules empíriques que tenen en 

compte diversos paràmetres i variables, tant 

meteorològics com d’altres tipus (rugositat del 

terreny, alçada de la vegetació, ...). La fi abilitat 

exactitud d’aquestes formulacions tenen bas-

tant a veure amb les variables que contemplen 

i el tipus de clima propi dels llocs concrets on 

es vulguin aplicar. Així, si es disposa tan sols 

de dades de temperatures extremes diàries 

(màximes i mínimes) es poden fer els càlculs 

continguts a la fórmula de Hargreaves. La de 

Blaney-Criddle fa servir dades de temperatura 

mitjana i diferents coefi cients que depenen de 

la latitud de l’indret triat.

S’han estudiat d’altres fórmules que donen 

diferents graus d’exactitud, tanmateix la més 

utilitzada és la basada en l’original de Penman 

(1949), que ha estat millorada per diversos 

autors (Monteith, entre ells) i que en el darrer 

enunciat que apareix publicat per la FAO (Allen 

i d’altres, 1998 (*)) dóna com a resultats valors 

que es mostren força ajustats a la realitat, con-

cretament per al cas de Catalunya.

05 Les mesures meteorològiques

La darrera fórmula de Penman-FAO (1998) és 

la que es fa servir en l’entorn de programes 

de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya 

(XAC), que gestiona el Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC), entorn on els usuaris poden 

consultar les dades d’ETo sense haver de re-

alitzar els complicats càlculs. Els avantatges 

d’aquesta formulació passen pel bon grau de 

correspondència amb la realitat, avalada per 

força experiències i calibracions, tot i que cal 

disposar de diverses dades meteorològiques 

que obliguen a instal·lar sensors de mesura de 

diverses variables, algunes força usuals, com 

la temperatura, però d’altres no tan habituals, 

com la radiació solar i la velocitat del vent a 2 

metres d’altura.

Fins a la darrera revisió de la fórmula de Pen-

man calia disposar de dades directes de radi-

ació neta, però sorgia la difi cultat de mantenir 

en bon funcionament els aparells de mesura 

d’aquesta variable i, un entorn amb gespa o 

gramínies en perfecte estat (cosa força difícil 

i cara en països semiàrids com és gran part 

del nostre), així com el seu cost. En la darrera 

fórmula, aquesta radiació neta es pot deduir de 

la global, i resulta molt més senzilla i fi able en 

la mesura.

S’ha de fer constar que, a diferència d’altres 

càlculs, la fórmula de Penman-FAO permet ob-

tenir l’ETo  horària diària i el total mensual.

Cal esmentar, per últim, que les unitats que 

es fan servir són els mm o els m3/ha (1mm = 

10m3/ha)

06 Algunes dades del balanç 
hídric de les zones agrícoles 
de Catalunya

En el quadre adjunt, es poden consultar les 

dades de precipitació, ETo i la seva relació 

(balanç hídric) de diferents indrets situats a les 

principals zones agrícoles de Catalunya.

Els valors han estat obtinguts, pel que fa a 

l’ETo, de les estacions automàtiques de la 

XAC; es tracta de sèries de 16 anys com a 

màxim. Tot i que una sèrie es considera fi able 

a partir dels 30 anys, s’ha comprovat que l’ETo 

no presenta grans variacions interanuals. El cas 

contrari és la precipitació i, per això, les dades 

que apareixen han estat obtingudes d’esta-

cions pròximes a les automàtiques, però de 

sèries molt més llargues .

Si es fa una l’anàlisi ràpida del quadre es pot 

comprovar que:

· La major part de les zones agràries de 

Catalunya presenten un balanç hídric 

negatiu, excepte la Garrotxa i algun punt 

d’Osona, fet que palesa la necessitat de 

fer servir l’aigua de reg per completar les 

necessitats hídriques dels conreus.

· Les comarques de la demarcació de Girona 

són les que tenen el balanç hídric negatiu 

PRECIPITACIÓ I EVAPOTRANSPIRACIÓ DE REFERÈNCIA TOTALS  ANUALS

Dades d’estacions situades a les principals zones agrícoles de Catalunya

ESTACIÓ COMARCA PRECIPITACIÓ EVAPOTRANSPIRACIÓ BALANÇ HÍDRIC

(en mm)

Vallfogona de Balaguer Noguera 420 850 -430

El Poal Pla d’Urgell 400 835 -435

Raïmat Segrià 420 850 -430

La Granadella Garigues 420 960 -540

El Canós - els Plans de Sió Segarra 465 840 -375

Ulldecona Montsià 600 890 -290

Amposta Montsià 565 810 -245

Benissanet Ribera d’Ebre 455 980 -525

Constantí Tarragonès 540 905 -365

Vinyols i els Arcs Baix Camp 540 880 -340

Viladecans Baix Llobregat 600 830 -230

Caldes de Montbui Vallès Oriental 640 855 -215

Perafi ta Osona 830 835 -5

Cabrils Maresme 620 900 -280

Sant Martí Sarroca Alt Penedès 510 940 -430

Cassà de la Selva Gironès 690 810 -120

Mas Badia - la Tallada d’Empordà Baix Empordà 670 805 -135

Sant Pere Pescador Alt Empordà 660 805 -145

La Vall d’en Bas Garrotxa 1020 800 220
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menys acusat (entre 100 i 150 mm anyals)

· A les comarques de Barcelona, els resul-

tats són força irregulars; l’ ETo és més alta 

en la Depressió Prelitoral (Alt Penedès)  que 

arran de costa. Les pluges, però, tenen un 

comportament contrari, fet que reforça 

aquestes diferències (de 200 mm a la cos-

ta fi ns a més de 400 mm de balanç negatiu 

a l’interior).

· A la demarcació de Tarragona, la Ribera 

d’Ebre presenta el balanç més negatiu, per 

efecte de les precipitacions poc abundants 

les evapotranspiracions més altes de tot 

Catalunya. A la resta, sobretot al Delta de 

l’Ebre, el balanç hídric, tot i ser negatiu, no 

assoleix valors tan àrids.

· A la demarcació de Lleida hi ha un màxim 

negatiu a les Garrigues, a continuació del 

de la Ribera d’Ebre (més de 500 mm de 

mitjana, molt superior als darrers anys, for-

ça secs en aquelles comarques). A la resta 

de zones agrícoles de les Terres de Ponent, 

l’ETo supera el total de precipitacions,  amb 

més de 400 mm any de mitjana.

(*) ALLEN, R et al (1998): Crop evapotranspiration. Guidelines 
for computing crop water requirements. Fao irrigation and 
drainage paper, 56. 
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CÀLCUL DEL COEFICIENT DE CULTIU
EN LISÍMETRES DE PESADA

01 Introducció

Un aspecte crucial en el reg de plantacions 

comercials de fruiters és la determinació del 

consum i requeriments d’aigua. El mètode de 

programació de regs basat en el balanç d’aigua 

(Doorenbos and Pruitt, 1977) proposa avaluar 

els requeriments dels cultius (ETc) utilitzant l’eva-

potranspiració de referència (ETo), la qual es pot 

determinar a partir de dades climàtiques i repre-

senta l’evapotranspiració (ET) d’una coberta de 

gespa de 4 a 10 cm d’alçada. L’evapotranspira-

ció de cultiu és, per tant, el resultat de multiplicar 

ETo per un paràmetre que ajusta la ETo a cada 

condició específi ca de cultiu. Aquest paràmetre 

és el coefi cient de cultiu (Kc). 

ETc = ETo * Kc.

Els tracta d’un mètode que s’aplica habitu-

alment en el món agrícola, però cal tenir en 

compte que presenta dos punts febles:

1. Les determinacions d’ETo obtingudes en 

estacions agroclimàtiques poden ser poc 

precises si les estacions no es troben 

instal·lades d’acord amb uns requeriments 

estandaritzats o si el manteniment i el 

calibratge dels sensors no es fa amb una 

periodicitat adequada. 

2. Els coefi cients de cultiu utilitzats (que varien 

temporalment, segons una escala setmanal 

o quinzenal) no s’ajusten prou bé a les 

condicions específi ques de conreu: varietat 

utilitzada, marc de plantació, orientació del 

cultiu, mida i forma de l’arbre, maneig de sòl 

i càrrega de fruit, entre d’altres. 

En aquest sentit, referent a la complexitat per de-

terminar els Kc, la FAO va publicar un monogràfi c 

específi c sobre aquest tema (FAO-056) (Allen et 

al., 1998). Els Kc no específi cs per a arbres fruiters 

divulgats amb anterioritat (FAO-024) (Doorenbos 

y Pruitt, 1977) només diferenciaven dos grans 

grups, els fruiters de fulla caduca i els de fulla 

perenne. Aquesta excessiva simplicitat en l’ús 

dels Kc va comportar en certs casos resultats 

insatisfactoris. En un experiment de camp amb 

pereres formades en palmeta, en el qual es va 

utilitzar els coefi cients de cultiu segons FAO-024, 

les aportacions d’aigua de reg d’un 70% dels 

requeriments calculats donaven produccions 

signifi cativament superiors a les regades segons 

el 100 % dels requeriments hídrics (Marsal et al., 

2002). En aquest estudi es va remarcar que la dis-

crepància entre produccions màximes i l’aplicació 

dels requeriments hídrics podia ser deguda: 1) a 

un error en el càlcul dels consums d’aigua o 2) al 

fet que el màxim consum hídric no coincidís amb 

la màxima producció (Marsal et al., 2002).

Amb l’objectiu de clarifi car aspectes tan bàsics, 

es va construir un lisímetre de pesada de gran 

capacitat per mesurar consums d’aigua reals 

de perers formats en palmeta. Els resultats pu-

blicats en aquest article són les primeres dades 

rellevants obtingudes, referents a perera. 

Antoni Gázquez Picón
Coordinador d’Agrometeorologia. Servei Meteorològic de Catalunya.

Departament de Medi Ambient i Habitatge

agazquez@meteocat.com

Vista general del lisímetre. Foto: J. Girona. Detall del sistema de reg del lisímetre. Foto: J. Girona.
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9,5 m2 (2 x 4,8 m). La profunditat de l’espai habitable és de 2,40 m. El sistema de pesada està format 

per 4 cèl·lules de càrrega, amb una capacitat de 15 tm, de tal forma que el conjunt pot pesar fi ns 

un total de 60 tm. El sistema té una sensibilitat de 0,5 kg, que permet detectar consums d’aigua tan 

reduïts com 0,053 mm.

El conjunt es suporta sobre una construcció de ciment, amb un espai central obert dins el sòl on 

està situat el contenidor lisimètric, i una zona adjacent de proporcions inferiors permet l’accés a la 

zona habitable. La terra desplaçada per aquesta cavitat s’ha utilitzat per omplir i reconstruir el perfi l 

del sòl en el contenidor lisimètric. La disposició de les capes de sòl originals es van preservar durant 

el procediment de càrrega del contenidor, però la densitat aparent del sòl original no es va reproduir 

per tal d’evitar problemes de compactació ulteriors. Cada contenidor té espai sufi cient per plantar 

tres arbres amb el mateix marc que els  de la parcel·la (fi gura 2B).

Les cèl·lules de càrrega van connectades a un 

equip que controla i emmagatzema les dades, i 

que llegeix de forma contínua els valors de pes 

de cada contenidor. La diferència de pes entre 

hores seguides indica la quantitat d’aigua con-

sumida en una hora concreta (inclou transpira-

ció i evaporació). Ambdós valors, pes i consum 

d’aigua, es graven amb periodicitat horària. 

L’aigua de drenatge i la destinada al reg estan 

emmagatzemades en recipients diferenciats 

(200 l en el recipient de drenatge, 100 l en cada un dels dos recipients de reg), que pengen del 

contenidor lisimètric. Els recipients de reg s’omplen diàriament, cada nit, segons la quantitat d’aigua 

consumida el dia anterior, que després s’utilitza  per regar el lisímetre (fi gura 2A). 

D’aquesta forma, el sistema permet la determi-

nació dels consums d’aigua sense cap inter-

ferència de l’aigua drenada i l’aigua utilitzada 

per regar.

02.02 Procediments de control

Les dades gravades es verifi quen diàriament 

i es comprova tot el sistema un cop a la set-

mana, per tal d’assegurar la precisió de les 

mesures. A més, es determina la intercepció 

de llum dels arbres en el lisímetre (LI) amb un 

ceptòmetre (Accupar, Decagon Devices Inc., Pullman, Wash., USA), també de forma setmanal. Es 

recullen les dades del ceptòmetre a partir de trenta-quatre lectures; trenta-dues en posicions pre-

determinades a sota dels arbres i  dues, a sobre de la coberta. 

02 Material i mètodes

02.01 Descripció del lisímetre 

L’estació lisimètrica de l’IRTA, localitzada en 

els camps experimentals de l’EEL-IRTA a 

Mollerussa, consta de dos lisímetres i una 

estació climàtica automatitzada. L’equipament 

està situat en dos parcel·les diferents (perera i 

pomera), al centre de les quals es va construir 

els lisímetres. La parcel·la de perera es va plan-

tar al 1999 utilitzant el cv. Conference sobre 

portaempelt M-A i els arbres es van plantar a 

un marc de 4 m x 1.6 m. L’estació climàtica es 

va situar sobre una coberta de gespa a 20 m 

de distancia dels lisímetres. Tot el conjunt com-

prèn una àrea total de quasi 2 ha (fi gura 1).

Els coefi cients de cultiu (Kc) es varen determi-

nar de la següent forma,  ja que l’ETc s’obté 

directament dels lisímetres i la ETo a partir de 

l’estació climàtica (d’acord amb l’equació Pen-

man-Monteith) : 

Kc = ETc / ETo

Cada lisímetre de pesada té un volum de conte-

nidor de 17 m3, amb unes dimensions de 1,70 

m de profunditat i una superfície real exterior de 

06

Detall cèlul·la de càrrega. Foto: J. Girona.Vista general interior lisímetre. Foto: J. Girona.

Fig. 1. Estació lisimètrica de l’IRTA. Distribució dels elements.

Fig. 2. Secció transversal del lisímetre. B). Accés a la zona no 
habitable .

Fig. 2. Secció transversal del lisímetre. A). Detalls de l’equi-
pament (contenidor, sistema de reg, cèl·lules de càrrega, 
recipients, etc.).  
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03 Resultats i discussió

L’evolució diürna dels valors observats d’ ETc i 

d’ETo en perera van resultar molt similars (fi gu-

ra 3), especialment quan part de la variabilitat 

en els valors d’ETc es va ajustar a una línia 

quadràtica. Els valors de Kc derivats dels càl-

culs diaris d’ETc i d’ETo van presentar un patró 

estacional molt ben defi nit (fi gura 4). Aquest 

patró es va obtenir seguint el mètode d’Allen et 

al. (1998), segons el qual només s’inclouen en 

l’ajustament els valors inferiors de Kc, de forma 

que el component d’evaporació comprès en el 

consum total pel cultiu queda minimitzat. Els 

dies de pluja l’evaporació del sòl augmenta, fet 

que comporta que també augmenti el Kc. 

Els valors de Kc corresponents al període hivernal 

es van xifrar en 0,22 mentre que, a partir de la fase 

d’aparició de fulles i desenvolupament vegetatiu, 

es van incrementar  paulatinament fi ns a 0,85. 

07

Fig. 3. Evolució diürna de l’evapotranspiració de referència (ETo) (a partir de les dades de l’estació climàtica), evapotranspiració de cultiu (ETc) (a partir de dades del lisímetre) i ETc ajustada (Adj ETc). 

Fig. 4. Patrons estacionals dels Kc en perera segons les dades de l’any 2002. Valors obtinguts del lisímetre (cercles) i Kcb (línies).

Kc

Hora Solar

Data (2002)
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Durant el període d’estiu, amb els consums més 

alts d’aigua, els valors de Kc van resultar un 30% 

inferior al valor de 1,1 proposat per la FAO per 

al mateix període (Doorenbos and Pruitt, 1977). 

Aquests valors més baixos de Kc podrien ser 

deguts a la poca cobertura que normalment 

tenen els arbres formats en palmeta i també a 

les característiques d’arquitectura específi ques 

d’una coberta d’aquest tipus, comparades amb 

d’altres com les d’un arbre format en vas. Enca-

ra que en el cultiu, durant l’any 2002, tingués 

uns valors d’intercepció de radiació (35%) molt 

similars als referenciats en parcel·les de perera 

formades en palmeta (38%) (Marsal et al., 2002), 

cal tenir en compte que els arbres eren de 4 anys 

i potser els valors màxims de Kc es podrien haver 

incrementat  lleugerament durant l’estiu.

Un altra forma de considerar els efectes de la 

coberta sobre els valors de Kc és el sistema pro-

posat per Johnson et al. (2000, 2002). Aquests 

autors han trobat en presseguer una correlació 

molt signifi cativa entre la intercepció de radiació 

mesurada amb ceptòmetre i la Kc real mesura-

da amb lisímetre, vàlida per a diferents moments 

del desenvolupament del cultiu.

En el nostre estudi, el Kc i la intercepció de radi-

ació han resultat també altament correlacionats 

(fi gura 5), tot i que en alguns dies específi cs, 

després de la collita i després de dies amb plu-

ja, aquesta bona relació es trenca. Això passa 

perquè, després de la collita, quan no hi ha fruits 

a l’arbre, les fulles de perer baixen considerable-

ment el seu ritme de treball i transpiren menys 

aigua (baixen els Kc) però mantenen valors de 

superfície de fulla molt alts i, per tant, la intercep-

ció de radiació continua essent alta. Quan els 

valors corresponents a dies plujosos i de post-

collita no es consideren en la relació, s’obté una 

correlació altament signifi cativa entre ambdós 

paràmetres, d’acord amb una funció exponen-

cial (R2 = 0,9798)  Kc = 0,1298 e5,9481*IR. Els re-

sultats confi rmen que la intercepció de radiació 

(IR) pot ser molt útil per estimar els Kc,  tant per 

a presseguer com per a perera.
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Fig. 5. Relació entre Kc i intercepció de radicació (IR) durant l’any 2002. 

Estació climàtica adjunta a l’estació lisimètrica. Foto: J. Girona.
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01 Les necessitats d’aigua dels 
cultius

En l’agricultura s’utilitza grans quantitats d’aigua 

de reg, necessària per augmentar l’obtenció 

d’aliments, de fi bra i, cada cop més, d’energia. 

D’una banda, l’ús d’aigua de reg fa possible 

mantenir els nivells actuals de productivitat 

assolits a Catalunya; de l’altra, el sistema pro-

ductiu, amb uns preus molt condicionats per 

l’economia mundial, es troba en fase de pro-

gressiva modernització i no podria suportar un 

encariment de l’aigua. Per aquest motiu, un dels 

principals reptes de l’agricultura actual és mo-

dernitzar els sistemes de reg i utilitzar tècniques 

de programació, amb l’ajut d’assessorament 

tècnic, per tal de fer un bon ús de l’aigua, que 

respongui a la demanda social. 

Les directrius de l’Organització de les Naci-

ons Unides sobre l’alimentació i l’agricultura, 

publicades ara fa 30 anys (Doorenbos i Pruitt, 

1975) s’han utilitzat per estimar les necessitats 

d’aigua dels conreus a tot el món. La recent 

publicació de la FAO (Allen et al, 1998) és la 

referència actual sobre el tema.

La metodologia FAO permet fer estimacions de 

les necessitats d’aigua dels cultius conreats en 

camps grans, en condicions de disponibilitat 

d’aigua al sòl i de maneig excel·lents. Es basa 

en l’ús de l’evapotranspiració del cultiu de refe-

rència (ETo) i d’un coefi cient de cultiu (Kc).

L’ETo és una mesura de la capacitat que té un 

ambient per evaporar l’aigua a través d’una 

coberta vegetal i està condicionada per la ra-

diació solar, la temperatura de l’aire, la humitat 

ambiental i la velocitat del vent. Actualment, 

el Servei Meteorològic de la Generalitat de 

Catalunya subministra aquesta informació, 

mitjançant la xarxa d’estacions meteorològi-

ques automàtiques. L’ETo es calcula a partir 

de l’equació de Penman-Monteith (Allen et al, 

1998), segons la qual també s’ha recalculat 

les dades històriques del Servei Meteorològic 

anteriors a l’any 1998.

El coefi cient de cultiu (Kc) representa una inte-

gració dels efectes de quatre característiques 

bàsiques: l’altura del cultiu, l’albedo (refl ec-

tància de la radiació solar) de la superfície sòl-

planta, la resistència a la sortida del vapor d’ai-

gua des de les fulles i l’evaporació directa de 

l’aigua des del sòl. És un valor que varia al llarg 

del cicle del cultiu i requereix una investigació 

local, contrastada pels serveis d’assessora-

ment del reg. A Catalunya, la Unitat de Regs 

del Centre UdL-IRTA, que dirigeix el Dr. Girona, 

està realitzant aquesta tasca amb uns resultats 

molt interessants i de gran valor pràctic.

Per tant, la fórmula és:

ETc = ETo * Kc

El càlcul de l’evapotranspiració d’un cultiu (ETc) 

proporciona una estimació de l’aigua que s’eva-

pora a l’atmosfera des d’un camp de conreu, i 

inclou l’aigua transpirada (T) i l’aigua que s’eva-

pora des del sòl (E). L’evapotranspiració (ET) 

s’expressa en mil·límetres d’altura d’aigua, igual 

que la pluja (mm o litres per metre quadrat) o en 

metres cúbics d’aigua per hectàrea (m3/ha).

Aquesta metodologia s’utilitza per conèixer les 

necessitats d’aigua dels cultius i fer programa-

cions de regs setmanals (molt útil en sistemes 

de reg per aspersió i de reg localitzat) i també 

per fer calendaris de reg de l’any mitjà i per a 

diferents nivells de probabilitat d’ocurrència. 

En anys excepcionalment secs, com aquest 

primer semestre de l’any 2005, on el submi-

nistrament d’aigua de reg pot ser limitat, les 

tècniques de programació ajuden a establir 

estratègies de reg o a decidir si cal disminuir la 

superfície de regadiu, com s’ha fet en algunes 

zones regables de la vall de l’Ebre.

02 La programació de regs

La programació de regs té per objectiu deter-

minar:

1. Quanta aigua s’ha d’aplicar? És a dir, per-

met defi nir les quantitats d’aigua de reg a 

aportar (dosis de reg)

2. Quan s’ha de regar? Permet defi nir l’interval 

entre regs, és a dir, la freqüència dels regs.

En el moment de programar els regs, en els 

conreus i plantacions de Catalunya, és molt im-

portant tenir en compte els aspectes següents:

· La salinitat. Si la qualitat de l’aigua de reg 

no és l’adequada (per exemple, a partir 

de conductivitats elèctriques superiors a      

0,6 dS/m) o hi ha sals solubles en el sòl 

(clorur sòdic o sulfat sòdic), cal preveure 

les necessitats de rentatge i eliminar aquest 

excés d’aigua mitjançant drenatges.

LA GESTIÓ DE 
L’AIGUA DE REG

Tanc evaporimètric i radiòmetre net per estimar la demanda evaporativa de 
l’ambient utilitzats per a la programació de regs. Foto: J. M. Villar.

Sistema de reg Pivot a la zona regada pel Canal d’Aragó i Catalunya amb problemes de uniformitat per l’ocurrència d’un 
vent moderat. Foto: J. M. Villar.
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· El contingut d’aigua al sòl en el mo-

ment de la germinació. Per exemple, en  

l’emergència del panís o de la ceba, segons 

el tipus de sòl i les condicions ambientals de 

vent i humitat, cal regar amb dosis baixes, 

però molt sovint, per evitar l’encrostament.

· El contingut d’aigua al sòl en el mo-

ment de la collita. Per facilitar la recollida 

de l’alfals o del panís, o de qualsevol altre 

cultiu, el sòl ha d’estar en les condicions 

adequades i, per tant, cal adaptar la pro-

gramació de regs.

· El règim de pluges. També cal adaptar 

la programació de regs al règim de plu-

ges, ja que en els ambients semiàrids de 

Catalunya la variabilitat de la pluja és supe-

rior a la de l’Eto. 

· La textura del sòl. En sòls de textures 

grosses i moderadament grosses (franc-

arenosos) cal evitar un rentatge excessiu, 

que provocaria la pèrdua de nutrients. 

Convé, doncs, disminuir les dosis de reg i 

augmentar-ne la freqüència.

· El cost energètic és un factor clau en 

la gestió de l’aigua a les comunitats de 

regants. En aquest sentit, la programació 

de regs contribueix en el disseny de la 

instal·lació perquè sigui més efi cient.

Les estratègies de la programació de regs 

també depenen dels objectius  que es planteja  

l’empresari :

· Optimitzar la distribució de l’aigua disponi-

ble entre els cultius a regar

· Maximitzar els rendiments (quantitat i/o 

qualitat)

· Buscar un rendiment econòmic màxim

·  Minimitzar els costos del reg

·  Regar únicament en els moments crítics 

(d’utilitat en els regs de suport)

·  Minimitzar la contaminació ambiental

·  Optimitzar els rendiments amb una dispo-

nibilitat limitada d’aigua

Els regs defi citaris controlats són, per exemple, 

una estratègia que permet optimar la produc-

ció de fruita i la seva qualitat, sense haver 

d’aplicar la màxima quantitat d’aigua, fet que 

permet estalviar aigua. El Centre UdL-IRTA 

està duent a terme treballs de gran interès 

pràctic en aquest camp. 

03 El balanç d’aigua al sòl

Per fer la gestió de l’aigua de reg, és fona-

mental conèixer la quantitat d’aigua que pot 

contenir el sòl, d’on les arrels de les plantes 

extrauen els nutrients que necessiten. Cal tenir 

en compte que quan l’aigua entra al sòl (infi ltra-

ció), es redistribueix i només en queda disponi-

ble una certa quantitat a la zona radicular, que 

serà utilitzada per les plantes d’una forma més 

o menys immediata, o a més llarg termini.

L’aigua al sòl està sotmesa a diferents forces 

que en condicionen la mobilitat, de les quals la 

força de la gravetat és la més important. Quan 

el contingut d’aigua és baix, ocupa porus més 

petits i és atreta, encara que dèbilment, per 

la matriu del sòl. Amb el temps, les forces de 

la gravetat provocaran que vagi sortint de la 

zona radicular i, si no se’n fa una aportació ex-

terna, el contingut d’aigua al sòl tendirà, a llarg 

termini, a ser pràcticament zero.

Fer un balanç de l’aigua al sòl, mitjançant 

l’equació de conservació de l’aigua, té la fi na-

litat de predir el contingut d’aigua a la zona 

d’arrels. 

Per realitzar una programació de regs amb l’apli-

cació del balanç d’aigua al sòl, cal estimar: 

· La capacitat de retenció d’aigua disponible 

(CRAD)

· La profunditat d’arrelament

· El nivell d’esgotament d’aigua al qual es 

vol arribar 

· L’evapotranspiració del cultiu (ETc) 

04 La capacitat de camp (CC)

El concepte de capacitat de camp (CC) va ser 

defi nit com “la quantitat d’aigua que queda al 

sòl després que un excés d’aigua ha drenat i 

ha disminuït de forma important el moviment 

en profunditat, fet que té lloc entre dos  i tres 

dies després d’una pluja o d’un reg en un sòl 

amb textura i estructura uniforme”. 

La CC s’estima pel contingut d’aigua al sòl que 

correspon a un potencial màtric de -33 kPa(*). 

En sòls arenosos, s’utilitza el contingut d’aigua 

que es correspon amb un potencial màtric de -

10 kPa. Normalment, es determina en laborato-

ris que disposin de plats de pressió, però seria 

més precís determinar el contingut d’aigua al sòl 

dos dies després de pluges abundants o d’un 

reg, evitant l’evaporació des de la superfície.

05 El punt de marciment 
permanent (PMP)

El punt de marciment permanent (PMP) s’es-

tima pel contingut d’aigua al sòl a –1.500 

kPa(**) de potencial màtric. És un valor carac-

terístic i constant per un sòl donat. Per sota 

d’aquest límit es considera que les plantes no 

poden extraure aigua. 

06 La capacitat de retenció d’ai-
gua disponible (CRAD)

La capacitat de retenció d’aigua disponible 

(CRAD) s’estima per la diferència entre els 

continguts d’aigua a capacitat de camp (CC) i 

el punt de marciment permanent (PMP).

Aquest concepte es calcula en mm/m o en 

mm quan es coneix la profunditat efectiva del 

sòl (la profunditat efectiva, de vegades, es de-

nomina profunditat útil). La textura del sòl és la 

característica que més determina el valor de la 

CRAD. Per aquest motiu, i com a orientació, 

es presenta la Taula 1.

Els laboratoris de sòls especialitzats determi-

nen aquestes paràmetres que són de molta 

utilitzat per gestionar l’aigua de reg.

(*) -0.033MPa = -33 kPa ~=   -0.33 bar

(**) -1,5MPa = - 1.500 kPa ~=   -15 bar

Implantació d’un sistema de cobertura total per aspersió sobre un sòl amb horitzons càlcics i petrocàlcics. Aquests sòls poc 
productius en condicions de secà, són força productius amb un maneig adequat de l’aigua de reg i de la fertilitat. Foto: J. M. Villar.
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07 El nivell d’esgotament 
permissible d’aigua (NEP) 

El nivell d’esgotament permissible d’aigua (NEP) 

és un percentatge de la capacitat de retenció 

d’aigua disponible (CRAD), que s’estableix com 

a referència en la programació de regs.

És un concepte de molta utilitat en els regs per 

aspersió, i en els regs per superfície si es pot 

escollir els intervals de reg. En ocasions, està 

relacionat amb el contingut d’aigua del sòl, 

per sota del qual pot afectar el rendiment o la 

qualitat de la producció i, per tant, és variable 

segons el cultiu. Aquest paràmetre és la base 

estratègica per a la presa de decisions en la 

programació de regs,  ja que determina la dosi 

(quant regar) i la freqüència (quan regar). En 

conreus extensius com el panís és un valor 

entre un 40 i un 60% i que varia al llarg del 

cicle del cultiu.

En els sistemes de reg localitzat, on es pot do-

nar més d’un reg al dia, aquest concepte no 

és de gaire utilitat.

El contingut d’aigua en el bulb humit es pro-

cura mantenir prop de la capacitat de camp. 

Com que les necessitats d’aigua dels cultius 

(ETc) poden variar molt  d’una setmana a l’al-

tra, les necessitats d’aigua de reg, també. Això 

obliga a modifi car cada setmana els progra-

madors i a ajustar els temps de reg a la capa-

citat de subministrar aigua del sistema. 

08 Les necessitats de reg 

Els serveis d’assessorament al regant també 

informen de les quantitats de pluja i aporten 

una estimació de la pluja efectiva (Pe), pluja 

que realment s’emmagatzema en el sòl.

Per realitzar una programació setmanal, que 

és el més freqüent, s’ha de calcular la diferèn-

cia entre la ETc i la Pe (ETc- Pe).

Textura del sòl Interval
mm/m

Mitjana
mm/m

Arenosa grossa 50-70 60

Arenosa fi na 75-95 85

Arenosa franca 90-110 100

Franc arenosa 105-125 115

Franc arenosa fi na 120-140 130

Franc arenosa molt fi na 130-150 140

Franc argilosa i argilosa 120-180 150

Franc argilosa llimosa i argilosa llimosa 140-180 160

Franc llimosa 160-210 185

Torbes i fems 160-250 210

Taula 1. Valors aproximats de la CRAD per a diferents textures del sòl 

Exemple de càlcul
Un laboratori de sòls ens informa que tenim un sòl uniforme, molt profund i sense pedregositat, amb les 
següents dades dels continguts d’humitat a capacitat de camp i punt de marciment permanent. 

θ CC = 0,31 m3 m-3 ; θ PMP = 0,14 m3 m-3

La CRAD en mm/m s’estima com 

θ CC - θ PMP = 0,31 – 0,14 = 0,17 m3 m-3 ; equivalent a 170 mm/m

Si la profunditat d’arrelament (Pr) és 1m

CRAD = 1000 (θFC - θ WP) Pr = 1000 (0,31 - 0,14) * 1 = 170 mm

CRAD (Contingut d’aigua disponible en el sòl a la zona radicular) en mm; θ en m3m-3; Pr en m

En el sòl de l’exemple anterior es vol regar, per aspersió, un cultiu d’espinacs (Spinacia oleracea) que té una 
profunditat màxima efectiva d’arrelament (Zr) de 0,4 m. L’altura d’aigua (d) ens indica la quantitat d’aigua que 
emmagatzema el sòl respecte a la profunditat efectiva que exploren les arrels de les plantes cultivades. L’ús 
d’aquestes unitats és molt pràctic, ja que permet la comparació directa amb les mesures de l’aigua de pluja o de 
l’evaporació, que normalment s’expressa en altures d’aigua.

Si el nivell d’esgotament permissible (NEP) és del 30 %, la quantitat d’aigua disponible, en mm, es calcularia 
de la forma següent:

m
 d = 170        * 0,4 m = 68 mm

m

30
       Dnetes = 68 mm * 

        = 20,4 mm ~ 20 mm
100

La condició per regar seria que la disminució acumulada d’aigua al sòl des de capacitat de camp arribi als 
20 mm. Aquesta quantitat es correspon amb el volum net d’aigua a aplicar (Dnetes) i equival a 200 m3/ha.

Plantació de presseguers amb sistema de reg per degoteig 
damunt d’un sòl amb baixa capacitat de retenció d’aigua per 
la presència d’un horitzó petrocàlcic prop de la superfície. La 
programació de regs permet ajustar la freqüència i dosi dels 
regs i fer que aquest sòl sigui molt productiu. Foto: J. M. Villar.
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Les necessitats de reg netes (Dnetes) represen-

ten la quantitat d’aigua que s’emmagatzema a 

la zona d’arrels per a ser utilitzada pel cultiu. 

Dnetes = CRAD * Pr * NEP

Les necessitats brutes d’aigua de reg (Dbrutes) 

depenen de l’efi ciència d’aplicació d’aigua a 

nivell de parcel·la (Ea), en tant per u.

   Dnetes 
 Dbrutes =                 
    Ea

Taula 2. Intervals típics d’efi ciències d’aplicació d’aigua a ni-

vell de parcel·la (Martin et al., 1990)

Per exemple, en el cas d’un reg per degoteig, 

amb una Ea=0,95 i la suma setmanal de (ETc-

Pe) = 38 mm, la dosi bruta d’aigua diària a 

programar seria: 

        38        1
Dbrutes =         * 

           = 5,7 mm/dia
         7       0,95

La condició per al reg, en el cas de regs per 

aspersió i de regs per superfície, es compleix 

quan:

Σ
n

i=1 (ETc - Pe) = Dnetes = CRAD * Pr * NEP

L’interval entre regs, IR, ve donat per la relació:

Dnetes 
     IR =                     

(ETc - Pe)

Per exemple, si Dnetes= 48mm i les condicions 

d’un dia mitjà són (ETc-Pe) = 8 mm l’interval de 

regs seria de 6 dies. L’interval de regs s’utilitza 

quan es disposa d’un calendari de regs per fer 

els ajustaments necessaris.

09 La programació de regs 
d’acord amb la metodologia FAO

Per fer una programació de regs d’acord amb 

la metodologia FAO, en el cas de cultius exten-

sius, els passos a seguir són:

· Calcular l’ETo.

· Determinar el coefi cient de cultiu segons 

la fase del cultiu (Kc). En el cas d’establir 

calendaris de regs per a un any mitjà, cal 

tenir molt ben defi nides les fases del cultiu 

a la zona on es vol fer la programació; és 

molt diferent, per exemple, el cicle d’un 

conreu de panís al Baix Empordà del cicle 

d’aquest mateix conreu al Pla d’Urgell.

· Determinar l’ETc.

· Determinar la pluja efectiva (Pe).

· Determinar les necessitats de reg netes. 

Per fer aquest càlcul, cal tenir informació 

provinent d’un laboratori sobre les carac-

terístiques del sòl, com la textura i la capa-

citat de retenir aigua en forma disponible .

· Determinar les condicions per efectuar el reg.

· Determinar les necessitats de reg brutes. Per 

això, cal conèixer aspectes com la qualitat de 

l’aigua i cal tenir avaluat el sistema de reg.

En el cas de plantacions de fruiters, el càlcul és 

una mica més complicat, perquè cal ajustar el 

Kc segons la varietat i el portaempelt, el marc 

el sistema de plantació. Els serveis d’assesso-

rament al regant han de donar directrius dels 

regs a realitzar per als diferents cultius i siste-

mes utilitzats en cada zona. 

En algunes explotacions és recomanable utilit-

zar sensors per fer un seguiment i control dels 

continguts d’aigua al sòl, de l’estat hídric de la 

planta o per tenir dades meteorològiques re-

gistrades localment, especialment en condici-

ons microclimàtiques determinades, o quan hi 

ha una variabilitat molt alta dels tipus de sòls. 

En els propers anys, els avenços en precisió i 

exactitud de les mesures i en automatització 

permetran ajustar els programadors de regs 

amb aquests instruments. 

10 La gestió de l’aigua de reg a 
Catalunya

Els regadius de Catalunya, que ocupen prop 

de 256.000 ha, es caracteritzen per una gran 

diversitat de sistemes de reg: de superfície, 

per aspersió i localitzat. 

Els sistemes de reg per aspersió i de reg loca-

litzat suposen un 31% del total, és a dir, unes 

79.000 ha. A les noves zones de regadius (com 

la zona Algerri-Balaguer o la comunitat de re-

gants de Carrassumada) el 100% dels sistemes 

de regadiu són a pressió, més efi cients, fet que 

permet programar els regs, ajustar els intervals 

i les dosis a les necessitats reals d’aigua i mi-

llorar, en defi nitiva, la gestió de l’aigua. La mo-

dernització dels regadius tradicionals permetrà 

transformar els sistemes de reg i aplicar les no-

ves tècniques de programació. 

En aquest sentit, el Servei de Transferència 

Tecnològica del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, a través RuralCat, esta-

bleix recomanacions i contribueix a millorar 

l’ús de l’aigua de reg.

Fer programacions de reg no és gens fàcil, con-

vé que hi hagi personal preparat i amb formació 

per dur a terme aquesta tasca. Les comunitats 

de regants, que fan la distribució de l’aigua a 

nivell de parcel·la, són les institucions més ben 

posicionades per donar aquests servei. 

Per tal de millorar el sistema de recomanaci-

ons, sobretot pel que fa a les plantacions de 

fruiters, caldria establir una forta interacció en-

tre els regants, donada la seva experiència, i 

el servei d’assessorament, ja que d’una altra 

manera no seria de gaire utilitat.

11 Bibliografi a

- Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D., Smith, M. 1998. Crop evapotrans-
piration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation 
and Drainage paper 56, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome, 300 pp.

- Doorenbos, J. Pruitt, W. O. 1975. Guidelines for predicting crop water 
requirements. Irrigation and Drainage Paper 24, Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations, Rome, 179 p. 

- Martin D.L.; Stegman E.C.; Fereres, E. 1990. Irrigation scheduling prin-
ciples. In Hoffman, G.J.; Howell, T.A.; Solomon, K.H. (eds.). Management of 
Farm Irrigation Systems. ASAE Monograph, St Joseph.

Sistema de reg
Efi ciència mitjana 

durant tot el 
període de reg

Efi ciència 
en els moments 

punta de reg

Superfície 0,55-0,84 0,70-0,87

Aspersió 0,67-0,90 0,55-0,90

Degoteig 0,74-0,95 0,74-0,95

Josep M. Villar Mir
Catedràtic d’Universitat. Departament de Medi Ambient i Ciències del 

Sòl. Universitat de Lleida.                          jmvillar@macs.udl.es

Tomàquet per a indústria amb coberta de PE negre per sota del qual 
va el sistema de reg per degoteig. Aquest sistema permet que la major 
part de l’aigua aplicada sigui transpirada per la planta i es redueixi 
l’evaporació d’aigua des del sòl. Al mateix temps permet unes bones 
condicions microclimàtiques. Foto: J. M. Villar.
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01 Introducció

Suposem que volem establir i programar les neces-

sitats de reg del nostre conreu. Per això, compta-

rem amb dos exemples: un conreu extensiu (alfals) 

amb reg per aspersió i un conreu intensiu fructícola 

(presseguer) amb reg localitzat per goteig.

Per trobar les quantitats d’aigua que cal apor-

tar, farem ús de la coneguda fórmula:

ETc = Kc * ETo

En primer lloc, desglossem aquests factors:

a) L’ETc o evapotranspiració de conreu 

equivaldrà a les seves necessitats netes 

d’aigua;  entenem que, per balanç hídric, 

la quantitat d’aigua que evapotranspira el 

nostre conreu és la que li hem de restituir. 

Ara bé, quan realitzem els càlculs d’aporta-

ció d’aigua, haurem d’incrementar aques-

ta quantitat perquè la planta no aprofi tarà 

tota l’aigua del reg (una part es perdrà per 

evaporació, escorrent i/o percolació).

b) La Kc o coefi cient de cultiu és un valor cor-

rector que varia al llarg del cicle de cultiu. 

Està tipifi cat en taules per a cada tipus de 

cultiu. En l’exemple fructícola efectuarem, a 

més a més, una segona correcció (utilitzant 

un Kc’ corregit), ja que, per un mateix marc 

de plantació, no pot ser igual el consum 

d’aigua d’una plantació jove de fruiters 

que el d’una plantació adulta (cal tenir en 

compte la massa foliar de cadascun).

c) La ETo o evapotranspiració de referència 

és el valor d’evapotranspiració d’un cul-

tiu (gespa) que s’agafa com a referència. 

 Per trobar-lo, si bé hi ha mètodes simples 

basats en dades d’hores llum i de tem-

peratures mitjanes mensuals (mètode 

Blaney-Criddle), utilitzarem els resultats 

facilitats per la Xarxa Agrometeorològi-

ca de Catalunya (XAC), en particular de 

l’estació meteorològica que tinguem més 

propera (i per tant, més representativa). 

Aquests resultats vindran expressats en 

mm/setmana (que corresponen lògica-

ment als dies anteriors a la consulta).

13

CAS PRÀCTIC DE PROGRAMACIÓ DE REGS, 
CÀLCUL DE LES HORES DE REG, A PARTIR DE L’ETc

Disposem de les dades següents:

a) Cultiu d’alfals, en el moment actual la seva Kc = 
1,10.

b) L’evapotranspiració de referència de la setmana 
anterior (ETo): 25,9 mm (litres per cada metre 
quadrat).

c) La precipitació efectiva de la setmana anterior és 
0,0 mm.

d) El sistema de reg és per aspersió amb cobertura, 
marc d’aspersió 18m x 18 m, amb un cabal unitari 
de l’aspersor de 1.000 l/h.

e) Tenim un sol sector de reg que cobreix una super-
fície de 0,81 ha.

(En el cas de tenir més d’un sector, triarem el de ma-
jor nombre d’aspersors. Així trobarem també el cabal 
mínim necessari de la bomba de reg.)

Volem trobar les necessitats de reg de la setmana i el 
temps de reg diari.

Primer, calculem les necessitats hídriques de la setma-
na (o necessitats netes) que, per balanç hídric, han de 
correspondre a l’ETc setmanal. Així:

ETc = 1,10 * 25,9 = 28, 5 mm = Necessitats 
netes de reg totals a la setmana.

(Nota: Com que la precipitació efectiva de la setmana és 0 mm, les 

necessitats netes continuen valent el mateix; necessitats netes = ETc 

– precipitació efectiva) 

Si tenim en compte que la planta no aprofi tarà tota 
l’aigua que aportem, estimarem una efi ciència del 
reg d’un 80% (aquest, lògicament, variarà segons 
els condicionants articulars), i llavors les necessitats 
brutes de reg (o aigua realment aportada) serà :

28,5 mm / 0,8 = 35,6 mm 

(litres que cal aportar en un metre quadrat en una setmana).

Després, volem trobar el cabal específi c del nostre 
sistema de reg:

18 m * 18m = 324 m² 
(superfície que li correspon a un aspersor).

8.100 m² / 324 m² = 25 aspersors.

25 * 1.000 l/h = 25.000 l/h 
(cabal del nostre sistema de reg. S’entén que disposem d’una bomba 

que ha de ser capaç de donar-lo –cabal mínim necessari–)

25.000 l/h / 8100 m² = 3,1 l/ h * m² 
(cabal específi c; litres que és capaç d’aportar el reg en una hora en un m2).

Ara, si volem regar cada dia, hem d’aportar al ter-
reny:

35,6 / 7 dies setmana = 5 mm al dia.

5 / 3,1 = 1, 6 h (hores de reg diàries que hem de 
posar al programador aquesta setmana).

Exemple 1 - Conreu extensiu d’alfals, amb reg per aspersió.

Comptador volumètric d’agiua. Foto: J. S. Minguet
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02 Observacions

a) Es poden fer manualment el dos exem-

ples, si disposem de l’ETo setmanal i de 

la Kc corresponent, i també es pot con-

sultar l’aplicació de recomanacions de reg 

del portal www.ruralcat.net; només cal 

introduir les dades que demana el nostre 

conreu i, automàticament, l’estació mete-

orològica més propera realitza els càlculs i 

dóna els  resultats per ha de cultiu. 

b) S’entén que aquests càlculs cal fer-los 

cada setmana per aplicar les dosis cor-

responents actualitzades. En aquest 

sentit, és adient treballar amb un full de 

càlcul, amb els resultats en una plantilla, 

i actualitzar les dades de l’estació mete-

orològica. L’aplicació de ruralcat també 

envia via SMS les dosis actualitzades de 

reg, si es desitja.

c) No oblidem que les dosis i els temps de 

reg obtinguts tenen un valor de referència. 

Així, amb l’experiència, cadascú podrà 

ajustar l’efi ciència i el marge en els càlculs. 

Cal tenir en compte també que, perquè es 

pugui aplicar amb fi abilitat aquest mètode 

de balanç hídric, és convenient que inici-

alment el terreny es trobi pròxim a la seva 

capacitat de camp. Si no és així, cal una 

aportació inicial d’aigua.

d) En terrenys amb altes concentracions de 

sals, s’hi pot aportar amb el reg per go-

teig una quantitat extra d’aigua. Aquesta 

“fracció de rentatge“ s’afegeix a les ne-

cessitats brutes diàries de reg.

e) En cas de tenir més d’un sector, el temps 

total de reg resulta de la suma de tots els 

temps parcials, i ha d’estar dins de la jor-

nada diària prevista per al reg (si és possi-

ble, fora de les hores de més insolació).

Josep Esquerda Baiget
Professor de l’Escola de Capacitació Agrària d’Alfarràs. DARP

jesquerda@gencat.net

Disposem de les dades següents :

a)  Cultiu de presseguer d’agost  en formació de 
palmeta i marc de plantació 4 m x 3 m. 

b) En el moment actual, la seva Kc = 1,10. 
c)  L’evapotranspiració de referència de la setmana an-

terior (ETo): 20,8 mm (litres per cada metre quadrat).
d) La precipitació efectiva de la setmana anterior és 

0,0 mm.
e)  El sistema de reg és localitzat per goteig amb 6 

emissors per arbre i un cabal unitari de 4 l/h
f) Tenim un sol sector de reg que cobreix una su-

perfície de 1,5 ha (en el cas de tenir més d’un 
sector, triarem el de major nombre de goters. Així 
obtindrem també el cabal mínim necessari de la 
bomba de reg).

Volem trobar les necessitats de reg de la setmana i el 
temps de reg diari.

En el cas de plantacions de fruiters, si bé el plan-
tejament de càlcul és el mateix que en l’exemple 
anterior, farem una correcció de la Kc del cultiu, i la 
transformarem en una Kc’ adaptada a l’espai ocupat 
per la vegetació en funció de la seva edat i el tipus 
de formació. Una plantació jove de presseguers, 
que faci ombra a un 20% del sòl, evapotranspirarà 
menys aigua que la mateixa plantació adulta (en el 
mateix marc) que cobreixi un 70%  o més. La pri-
mera, en el balanç hídric, consumirà menys aigua. 
Referent a aquest aspecte, l’IRTA ha desenvolupat 
un factor d’ombrejament a Catalunya:

F = - 0,0194 * SO² + 2,8119 * SO – 1,0080.

SO és el percentatge  (%) de superfície que ocupa la 
projecció a terra dels arbres. Així:

Plantació en palmeta
100 * a    

   SO =                        

 a + c 

a = amplada de la fi lera d’arbres (m) 
c = amplada del carrer entre fi leres d’arbres (m)

Plantació en vas
100 * Π Π (d/2)2

   SO =                        

m

m = marc plantació en m²
d = diàmetre mitjà de la capçada dels arbres
La Kc’ resultant serà:

      F    
  Kc’ =  Kc *           

     100
En l’exemple:

100 * 0,5      
        SO =                        = 11,11 %

 0,5 + 4

F = - 0,0194 * 11,11² + 2,8119 * 11,11 – 1,0080 
= 27,84

F/100 = 0,2784     Kc’ = 0,66 * 0,2784 = 0,18

ETc = 0,18 * 20, 8 = 3,82 mm (en una setmana)

El nostre cultiu necessita 3,82 l/m² en una setmana. 
Com que no hi ha precipitació efectiva, ho hem de 
aportar tot amb el reg localitzat. Si considerem una 
efi ciència de reg del 90%:

3,82 / 0,9 = 4,24 mm 
(l/m² a aportar en una setmana)

Com que tenim : 
6 emissors / arbre

Cabal unitari emissor = 4 l/h  
1 arbre equival a  4 * 3  = 12 m²

                    24  l /h  
                         = 2  mm / hora 

    12 m²      (cabal específi c del reg)
                

Per tant, 

               4,24 mm  
                                   = 2,1 h (temps de reg
               2  mm / h                 aquesta setmana)
             

 Si reguem diàriament:

                2,1    
           =   0,3 h = 18 minuts al dia

                 7

El cabal mínim necessari de la bomba  serà :  

2 mm/hora * 15.000 m² = 30.000 l/h

Per saber la quantitat d’aigua que aportaríem diària-
ment a la parcel·la d’1,5 ha, aquesta setmana:

        4,24    
             *  15.000 m²  =  9.086 litres al dia

          7

El resultat és particularment útil si els goters no són 
del tot uniformes en l’aportació del seu cabal unitari 
de 4 l/h. Només cal programar el sector en forma de 
volum en lloc de temps i així, fi ns que no es descarre-
guin els litres prefi xats, no pararà la bomba.

Exemple 2 - Conreu intensiu de presseguer, amb reg localitzat per goteig

66



GESTIÓ EFICIENT DE L’AIGUA DE REG (I)

DOSSIERN04

En un clima xerotèrmic-mediterrani, càlid i sec (classifi cació bioclimàtica UNESCO-FAO) com el que 

tenim en general a Catalunya, les aportacions pluviomètriques efectives (Pe ) no són sufi cients per a 

satisfer la demanda evapotranspirativa del cultiu (Gràfi c 1). 

Per aquesta raó, cal tenir en compte que l’aigua present en el sòl en forma de reserva (Rw ) té un 

paper molt important en aquest balanç i reporta grans possibilitats d’estalvi en la programació del 

reg. En aquest sentit, un estudi comparatiu (Taula 1) indica un estalvi superior al 50%.

SISTEMES DE MESURA
D’AIGUA AL SÒL

Sensor elèctric i lector per mesurar l’aigua al sòl. Foto: J. R. Gisbert

15

01 Introducció

Per tal de dur a terme una programació del reg 

correcta, és fonamental determinar quin és el 

moment idoni per a regar i defi nir quina és la 

quantitat adient d’aigua que cal aportar a un 

cultiu, per què aquest estigui ben irrigat.

Els avenços i coneixements tecnològics que 

s’han assolit a les darreres dècades envers 

la programació del reg, orienten a considerar 

que l’aigua al sòl, la fi siologia de la planta i el 

microclima del medi són processos altament 

relacionats.

En aquest sentit, n’és un bon exemple el Mè-

tode del Balanç Hídric (MBH), tan emprat 

avui en diversos sistemes de programació 

informatitzada, bàsicament en cultius intensius 

i en sistemes de reg per microirrigació.

L’expressió simplifi cada d’aquest mètode fa 

un balanç de les necessitats efectives o netes 

d’aigua d’un determinat cultiu, en funció de 

les pèrdues per evaporació des del sòl i per 

transpiració del propi cultiu, respecte a les 

aportacions per pluja útil o efectiva més l’aigua 

de reserva emmagatzemada al sòl.

Nn = Pe – ETc +/- Rw 

Nn = Necessitats netes del cultiu (mm o l / m2).

Pe = Pluja efectiva (mm o l / m2).

ETc= Evapotranspiració del cultiu (mm o l / m2).

Rw = Reserva d’aigua al sòl (mm o l / m2).

Material per a determinar el contingut volumètric d’aigua al sòl per gravimetria. Foto: J. R. Gisbert

Període / Lloc Reus el Prat de Llobregat

Juny

Juliol

Agost

Setembre

  T1 (mm)     T2 (mm)
50                  78
69                  95
56                  69
16                  50

  T1 (mm)        T2 (mm)
66                    74
47                    92
54                    68 
18                    49 

Total (mm) 191               292 185                283

Gràfi c 1. Evolució anual (1990-2004) de la pluja (mm) i l’ETo (mm) a la comarca del Tarragonès. (Estació Agroclimàtica de Mas Bové).

Taula 1. Consum (mm) d’aigua de reg en dos jardins públics (Reus i el Prat de Llobregat), durant el període de juny a setembre de 2004.  
T1: Control de reserva d’aigua al sòl.
T2: No control  de reserva d’aigua al sòl.
(Estudi experimental sobre necessitats hídriques a la jardineria municipal. Dades no publicades. Gispert, J.R, Savé, R; Biel, C; García, J.A ; 2004).
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Així mateix, el grau de retenció també depèn de la quantitat de sals que hi ha a les diferents capes del 

sòl. Aquesta força de retenció d’aigua per les sals del sòl s’anomena Potencial osmòtic (ΨS). 

Els potencials (ΨM , ΨS) o forces de retenció d’aigua al sòl són mesurats mitjançant les unitats 

de pressió o tensió (cbars = centibars).

16

El sòl és un medi porós amb característiques 

físiques, químiques i biològiques molt diferents, 

determinades pels seus processos formatius 

i per la freqüència i intensitat en què aquests 

han succeït al llarg de la seva història. 

 

És per això que els sòls presenten una àmplia va-

riabilitat respecte a la mida dels seus components 

(elements grossos, arena, llim, argila) que, barre-

jats en diferents proporcions, generen una variada 

col·lecció de classes texturals de porositat.

Així mateix, segons els tipus d’agregats constitu-

ïts, l’estructuració pot variar des dels sòls sense 

estructura als sòls amb blocs molt cohesionats.

Cal recordar, també, que el sòl presenta una 

major o menor presència de sals (naturals o 

aportades) i matèria orgànica (fresca o madura) 

que dóna lloc a processos o situacions ben 

diferents de cohesió i compacitat.

Si a tot això s’afegeix que el sòl és un medi 

anisotròpic, on totes aquestes característiques 

solen canviar en fondària, es pot intuir que el 

seu comportament respecte a l’aigua també 

serà altament variable o poc previsible.

Aquesta situació obliga a disposar de mitjans 

tècnics altament qualifi cats, els quals s’han de 

saber manejar i interpretar de manera correcta 

per tal de treure el millor benefi ci de les propie-

tats hidrològiques de cada sòl.

02 Paràmetres hidrològics

Quan s’aporta aigua al sòl mitjançant un siste-

ma de reg localitzat d’alta freqüència o de mi-

croirrigació, aquesta es desplaça tant en sentit 

vertical (en fondària) com en sentit horitzontal 

(en superfície), a partir d’un irrigador (degota-

dor, difusor, microaspersor, exsudació). 

El volum de sòl humit (VSH) generat tindrà di-

mensions variables segons les característiques 

fi sicoquímiques del propi sòl, la humitat inicial 

abans de començar el reg, el tipus d’irrigador 

instal·lat (per degoteig o polvorització), el ca-

bal aplicat (l/h) i el volum total aportat (litres) 

(Gràfi c 2). 

L’aigua, en el seu procés de desplaçament, 

queda retinguda en els petits porus (micropo-

rus) segons un Potencial màtric (ΨM), que és 

la força amb què s’adhereix la pel·lícula d’aigua 

sobre les partícules del sòl. Quan aquestes són 

fi nes (llim, argila) presenten una major superfície 

de contacte i el nivell de retenció és superior. 

Tensiòmetre amb ransductor per avaluar demanera automatitzada el contingut d’aigua al sòl. Foto: J. R. Gisbert

Gràfi c 2. Volum de sòl humit (VSH) generat amb cinta d’exsudació de 2,5 l/h ml, durant diferents temps de reg (2, 4 i 6 hores) i 2 
tipus de sòl (I i II). (I = Sòl profund de textura fi na, II = Sòl amb  horitzó petrocàlcic). 
Estudi comarca de les Garrigues. (Gispert, J.R.; García, J.A; 1995)

Sòl tipus I

Sòl tipus II

T-1: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 2 hores de reg
T-2: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 4 hores de reg
T-3: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 6 hores de reg
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T-1: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 2 hores de reg
T-2: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 4 hores de reg
T-3: Cinta exsudació PoriTex 2,5 l/h. ml, 6 hores de reg
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Un sòl es troba en el punt anomenat de Capacitat de camp (CC) quan, després d’1 a 3 dies d’ha-

ver-se regat, ha fi nalitzat el seu procés d’eliminació d’aigua sobrant o drenatge i els seus microporus 

estan plens d’aigua, la qual és retinguda pel sòl amb una tensió de 10 a 30 cbars (10 cbars = sòls 

sorrencs; 20 cbars = sòls francs; 30 cbars = sòls argilosos).

Quan aquest sòl arriba a una tensió de 1.500 cbars, per un procés de reducció d’aigua, i el cultiu pateix 

una situació d’estrès irreversible, es diu que el sòl es troba en el Punt de marciment Permanent 

(PMP). Cal dir, però, que els problemes reals per al cultiu comencen a tensions molt més baixes (70-80 

cbars en sòls de textura grossa i 80-100 cbars en els de textura mitjana).

Cada tipus de sòl pot retenir diferent quantitat d’aigua a 10 – 30 cbars (CC) i a 1.500 cbars (PM), 

segons la seva textura (Gràfi c 3). És per això que cal conèixer molt bé les característiques d’un sòl 

per tal d’interpretar correctament les dades recollides mitjançant qualsevol instrument que mesuri el 

seu potencial de retenció i el seu contingut d’aigua.

03 Sistemes de mesura d’aigua al sòl
Tot seguit es fa una descripció dels instruments i dels mètodes més emprats per mesurar el contin-

gut volumètric d’aigua al sòl.

03.01 Gravimetria

La gravimetria és probablement la metodologia més emprada per mesurar l’aigua del sòl i és la 

referència per calibrar les altres tècniques de determinació.

El procés consisteix a recollir una mostra humida del sòl per analitzar-la i pesar-la en un envàs 

prèviament tarat. El conjunt s’asseca a l’estufa (80ºC) durant 24 hores. Cal determinar, també, la 

densitat aparent de la mostra seca, preferiblement en el camp, mitjançant la relació entre el seu 

pes i el volum de l’envàs que la conté.

El contingut volumètric d’aigua al sòl es calcula per la següent expressió:

                 PH - PS

% aigua =                  * Dap * 100
                         PS - ET  

PH = Pes de la mostra humida del sòl amb l’envàs que la conté ( grams)

PS = Pes de la mostra seca del sòl (24 hores a 80ºC) amb l’envàs (grams)

ET = Pes de l’envàs que conté la mostra de terra (grams)

Dap = Densitat aparent de la mostra seca (grams/cm3)

Tot i la senzillesa d’aquesta metodologia, cal considerar que és poc operativa en la programació 

del reg per la lentitud del procés (24 hores) i la gran quantitat de mostres que cal recollir, amb una 

determinada freqüència, al llarg de la campanya.

03.02 Potencial del sòl

Per mesurar el potencial matricial de l’aigua al 

sòl i conèixer l’esforç que han de realitzar les 

arrels per obtenir la humitat que necessita el 

cultiu, s’utilitza el tensiòmetre. Aquest apa-

rell no mesura el percentatge d’humitat de la 

terra, sinó la tensió (cbars) en què aquesta és 

retinguda. 

Es tracta d’un instrument molt més indicat per 

a sòls amb textura grossa (arenosa i franc-are-

nosa) que per a sòls de textura fi na (argilosa, 

llimosa). Cal recordar que les lectures de tensió 

superiors a 80 cbars s’acosten al límit superior 

de l’escala dels tensiòmetres (100 cbars)  i, en 

canvi, hi ha una gamma de sòls (textures mitja-

nes i fi nes) amb un important contingut d’aigua 

(20-25%) que gairebé no es pot avaluar per 

manca d’escala. 

L’aparell consta d’un tub de plàstic amb ca-

pacitat sufi cient per emmagatzemar aigua de 

diversos cicles de reg. Es pot emplenar d’un 

líquid de color verd que facilita el control del 

nivell i serveix de protecció de la càpsula ce-

ràmica contra la formació de fongs, algues i la 

incrustació de sals.

Un vacuòmetre, annex lateralment, permet fer 

lectures fi ns a 100 cbars i indica el nivell de 

tensió en què és retinguda l’aigua al sòl. La 

terra seca extrau líquid del tensiòmetre i pro-

dueix un buit parcial en el tub, que es detecta 

amb el vacuòmetre. Com més seca és la terra, 

més alt és el valor enregistrat en el dial del 

vacuòmetre. 

El moviment de la humitat es fa a través d’una 

càpsula porosa de ceràmica situada a la part 

inferior del tub de plàstic. Quan la terra s’hu-

miteja per l’efecte de la pluja o del reg, el ten-

siòmetre torna a absorbir humitat del sòl i la 

tensió (cbars) baixa; el vacuòmetre assenyala 

un valor inferior. 
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Sensor elèctric i lector instal·lat en camp per lectures no 
automatitzades de contingut d’humitat. Foto: J. R. Gisbert

Gràfi c 3. Corba de tensió / humitat per a diferents tipus de sòls entre 20 cbars (CC) i 1500 cbars (PM).
Caracterització hidrològica del sòl. Dades no publicades
(Gispert, J.R; 2004)
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Així mateix, en funció del valor de la lectura de 

tensió (cbars) de l’aigua al sòl es pot avaluar el 

nivell de la reserva i programar el reg pel mèto-

de del balanç hídric (Gràfi c 4).

Amb un lector remot es poden avaluar diversos 

sensors elèctrics i facilitar el procés de recollida 

de dades. Per això, s’instal·la en un lloc acces-

sible i es connecta amb cable permanent als 

sensors, que normalment són sis. 

Aquest sistema permet l’automatització d’elec-

trovàlvules (24 VCA), controlades per un pro-

gramador, a partir de la lectura de la humitat 

del sòl en una zona caracteritzada hidrològi-

cament, mitjançant dos sensors connectats 

en sèrie. El sistema actua en funció del nivell 

d’humitat del sòl, predeterminada per l’usuari. 

Cal emplaçar correctament els sensors perquè 

les lectures siguin al més representatives pos-

sible de cada zona.

03.04 Altres sensors

Finalment, a més dels sensors esmentats, 

hi ha al mercat diverses sondes (neutrons, 

TDR, FDR) i sensors (capacitius, etc.), molt 

més emprats com a instruments de control i 

mesura en els estudis de recerca que com a 

elements habituals a les explotacions agràries. 

Es pot considerar, doncs, que no són objecte 

de descripció en un document com aquest, 

d’orientació més pràctica i fi nalista que no pas 

científi ca. 

Aquest sistema permet l’automatització d’elec-

trovàlvules (24 VCA), controlades per un pro-

gramador, a partir de la lectura de la humitat 

del sòl en una zona caracteritzada hidrològi-

cament, mitjançant dos sensors connectats 

en sèrie. El sistema actua en funció del nivell 

d’humitat del sòl, predeterminada per l’usuari. 

Cal emplaçar correctament els sensors perquè 

les lectures siguin al més representatives pos-

sible de cada zona.

Segons la lectura de la tensió matricial es pot 

programar el reg (Taula 2).

L’automatització del tensiòmetre pot realitzar-

se mitjançant:

a. Tensiòmetre elèctric

Permet la lectura visual i disposa d’un relé 

elèctric. L’usuari determina la humitat del 

sòl en què vol engegar i aturar el reg. Quan 

el tensiòmetre arriba a la tensió (cbar) cor-

responent a la humitat pre-determinada, el 

relé permet el pas d’un senyal elèctric a 

l’electrovàlvula o al programador i es posa 

en marxa i després s’atura el reg. 

b. Tensiòmetre transductor

Tradueix una lectura de tensió (cbar) en un 

senyal analògic (1–5 VCC). Està dissenyat per 

informatitzar les lectures del contingut d’humi-

tat en el sòl, per cable o mòdem telefònic.

03.03 Resistència elèctrica

Els instruments que utilitzen la resistència elèc-

trica d’un sòl com a indicador del contingut 

d’aigua són molt coneguts i populars.

Consten d’un sensor amb dos elèctrodes con-

cèntrics, introduïts en un conglomerat espe-

cial, cobert per una membrana sintètica amb 

una funda d’acer inoxidable. Estan proveïts 

d’un disc amortidor per reduir la infl uència de 

la salinitat i es poden ajustar a la temperatura 

del sòl per obtenir una major exactitud en les 

lectures.

La connexió del lector al sensor es realitza 

mitjançant els cables d’aquest amb les pinces 

de cocodril del lector. En un instant s’avalua la 

resistència elèctrica (ohms) entre els dos elèc-

trodes i es tradueix aquesta lectura a la tensió 

d’humitat del sòl (cbars). Un únic lector permet 

la lectura digital entre 0 i 200 cbars de qualse-

vol nombre de sensors i, d’acord amb aques-

ta, es pot programar el reg (Taula 3).
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Gràfi c 4. Contingut  d’aigua al sòl (mm) fi ns a 20 cm de fondària i aigua fàcilment utilitzable (AFU) a dues fraccions d’esgotament (15% i 
30%)  i diferents tensions (cbar). Estudi amb sensor elèctric en jardineria pública (Gispert, J.R; Savé, R; Biel, C; García, J.A; 2004). 

LECTURA (cbars) INTERPRETACIÓ

0-10 Indiquen un sòl saturat d’aigua. Pot ser una lectura 
freqüent durant les 24 hores posteriors al reg.

10- 20 
El sòl té els microporus plens d’aigua i els 
macroporus amb aire. És l’estat que s’anomena 
de capacitat de camp.

20 -60

En aquest rang la planta disposa de bona 
oxigenació i el sòl disposa de més o menys aigua 
en funció de la seva textura. En sòls arenosos es 
recomana començar a regar entre 30 i 45 cbars.

60- 80 Indiquen que la planta està patint estrès i s’acosta 
al punt de marciment en sòls de textura grossa.

Taula 2.- Interpretació de les lectures de tensió (cbars) mitjançant un tensiòmetre.

Joan R. Gispert  Folch
Enginyer Agrònom. Especialista en regs, sòls i adobs. 
Departament d’Arboricultura Mediterrània. 
Centre de Mas Bové – IRTA. Reus-Constantí

joanramon.gispert@irta.es

LECTURA (cbars) INTERPRETACIÓ

0 - 10 Sòl saturat.

10 - 30 Sòl amb sufi cient humitat (CC).

30 - 60
Marge normal per iniciar el reg, excepte en sòls de textura 
fi na.

60 - 90 Marge normal per iniciar el reg en sòls de textura fi na.

+ 90
El sòl està bastant sec. Els de textura mitjana (francs) 
poden haver esgotat més de la meitat de la seva reserva 
d’aigua.

Taula 3.- Interpretació de les lectures de tensió (cbars) mitjançant un sensor de resistència 
elèctrica.

80

60

40

20

0

l /
 m

2

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tensió humitat sòl (cbars)

 litres(0-20)       AFU-0,15          AFU-0,30

70



GESTIÓ EFICIENT DE L’AIGUA DE REG (I)

DOSSIERN04

03 Cultius disponibles

El nombre de cultius disponibles és de 40, els quals es desglossen a continuació:

· Cultius extensius: alfals, blat i panís.

· Cultius llenyosos: albercoquer, ametller, avellaner, cirerer, cítrics, nectarina, noguer, perer, 

fastuc, pomera, presseguer, prunera, olivera i vinya.

· Cultius hortícoles: albergínia, all, api, bròquil, calçot, carbassó, ceba, ceba tendra, col, colifl or, 

enciam, escarola, espinacs, meló, mongetera, pastanaga, patata, pebrot,  pèsol, porro, síndria i 

tomàquet

· Gespa

04 Dades meteorològiques

El sistema fa servir les dades diàries meteorològiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya. 

En aquest moment hi ha un total de 27 estacions meteorològiques repartides en 22 comarques 

(Figura 1).
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01 Introducció

El regadius són un dels motors de les àrees ru-

rals, però també els principals consumidors d’un 

recurs tan escàs en l’àrea mediterrània com és 

l’aigua. No s’han d’estalviar esforços per millorar 

l’efi ciència de la seva gestió i del seu ús.

02 Presentació

El Servei de Transferència Tecnològica ha 

desenvolupat una nova eina per calcular les 

necessitats hídriques dels cultius d’una forma 

àgil i senzilla.

Aquest nou servei de recomanacions de reg 

pretén facilitar la programació del reg a nivell 

de parcel·la, amb la voluntat d’oferir setmanal-

ment als tècnics i regants una eina de suport a 

la decisió de quant i quan regar. 

Les necessitats hídriques es calculen en 

base a les dades meteorològiques mesu-

rades al llarg de la setmana anterior per 

l’estació de referència que cada usuari esculli 

al caracteritzar la seva explotació. Les dades 

meteorològiques són l’evapotranspiració de 

referència (ETo) (mm) i la precipitació enregis-

trada (mm).

Les necessitats de reg es calculen com a di-

ferència entre la demanda evapotranspirativa 

(ETc) i la pluja efectiva (Pe) per cada període 

en concret.

Cal deixar ben clar que les recomanacions són 

genèriques, ja que només consideren alguns 

dels factors implicats en el reg, i que la decisió 

fi nal resta sempre a mans dels tècnics i agri-

cultors, d’acord amb la seva experiència i les 

peculiaritats específi ques de cada parcel·la o 

comunitat de regants.

L’eina no té en compte la reserva d’aigua al sòl; 

per tant, cal que els regants, abans de regar, facin 

una estimació prèvia de l’estat d’humitat del sòl.

L’eina de reg és de lliure accés per tothom i gratuï-

ta, i es troba disponible al portal temàtic del DARP, 

www.ruralcat.net, a Recomanacions de reg.

EINA DE RECOMANACIONS
DE REG A 

Figura 1.- Estacions de la XAC disponibles 

Reg per goteig
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Per tal d’afi nar els càlculs de programació de reg a nivell de parcel·la, es recomana als usuaris 

avançats l’aplicació del programari PACREG (www.gencat.net/darp/reg.ht), desenvolupat per la 

Secció d’Avaluació de Recursos Agraris del Servei de Producció Agrícola.

05 Facilitat d’ús

El funcionament de l’eina és fàcil i entenedor. L’entrada de les dades es fa mitjançant menús desple-

gables i els valors que es demanen són perfectament coneguts per agricultors i tècnics.

Per saber exactament com cal fer servir l’eina i treure’n el màxim rendiment, es pot accedir a una 

petita píndola explicativa (Figura 2).

Els paràmetres que cada usuari ha d’introduir a l’hora de confi gurar una recomanació de reg per la 

seva parcel·la es recullen a la Taula 1.

06 Recomanacions de reg 
setmanals

Cada setmana s’actualitza el fi txer de dades cli-

màtiques associat a cada una de les estacions 

agrometeorològiques disponibles. Així doncs, 

l’usuari només caldrà que introdueixi els parà-

metres de confi guració una sola vegada i des-

prés ja rebrà setmanalment les recomanacions 

de reg. Aquests cultius introduïts, d’altra banda, 

queden també registrats dins un Administrador 

de cultius, de forma que l’usuari podrà modifi car 

els paràmetres en qualsevol moment.

El sistema permet a l’usuari rebre còmodament 

la recomanació de reg al correu electrònic. Per 

rebre aquestes recomanacions, l’única cosa 

que ha de fer és confi gurar els paràmetres dels 

seus cultius i donar-se d’alta al servei. A més 

a més,  tots els usuaris registrats poden rebre 

al seu mòbil les recomanacions de reg via mis-

satge de text (SMS), també cada setmana. En 

aquest sentit, cal comentar que només podran 

rebre 3 recomanacions de reg via SMS, ja que 

el text d’un missatge no accepta la introducció 

d’un major nombre de caràcters.

El valor de la dosi de reg és dóna en metres 

cúbics/ha i setmana. Al defi nir el sistema de 

reg, això permet que es pugui calcular també 

el nombre d’hores de reg setmanals que són 

necessàries per aquell cultiu determinat.

07 Per què cal fer servir l’eina de 
recomanacions de reg?

L’eina de recomanacions de reg serveix per 

tenir una referència a l’hora de saber la dosi de 

reg a aplicar. Com que es basa en dades de les 

estacions meteorològiques de la Xarxa Agro-

meteorològica de Catalunya, permet adaptar 

el reg a la climatologia setmanal i aprofi tar una 

informació existent com són les dades climàti-

ques que aquestes estacions ens ofereixen. 

A més, l’eina també treu partit de les noves 

tecnologies de què es disposa avui,  com són 

els correus electrònics, Internet i els missatges 

SMS als mòbils. Aquestes tecnologies propor-

cionen sobretot una gran immediatesa i són a 

l’abast d’un gran nombre d’usuaris.

09 Destinataris d’aquesta eina de 
recomanacions de reg

Aquesta eina està destinada tant a tècnics 

com a agricultors, ja que no és necessari tenir 

20

Figura 2.- Píndola explicativa envers com fer servir l’eina de recomanacions de reg a RuralCat.

Paràmetre a introduir Descripció Paràmetre

PAS 1. DADES CLIMÀTIQUES

Comarca Cal seleccionar la comarca on es troba ubicada la parcel·la

Estació XAC Selecció de la estació XAC més propera

PAS 2. DADES CULTIU

Cultiu Es pot seleccionar el cultiu entre un total de 40 cultius

Cicle del cultiu (Floració, Collita, etc.) Aquí s’han d’introduir les dades d’inici i del fi nal del cicle de cultiu

Enherbat? S’ha d’especifi car si els carrers (cas cultius arboris) es troben amb herba o sense

Selecciona plantació

Conducció cultiu El tipus de formació es refereix a si es tracta d’una formació en vas o en palmeta

Amplada carrers Distància que hi ha entre els carrers de la plantació

Distància entre arbres (d’una mateixa fi la) Dins d’una mateixa fi lera d’arbres, la distància que hi ha entre arbre i arbre

Diàmetre de capçada o edat de plantació
El diàmetre de capçada és el diàmetre mitjà de capçada dels arbres que confi guren la 
parcel·la i l’edat de plantació es refereix als anys que té la plantació

PAS 3. DADES TIPUS DE REG

Defi neix el sistema de reg

Localitzat
Nombre d’emissors per arbre

Cabal per emissor

Superfície Reg a manta

Aspersió
Nombre d’aspersors per arbre

Cabal per aspersor

Taula 1. Paràmetres que cal introduir per confi gurar una recomanació de reg a RuralCat.
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uns coneixements previs per poder confi gurar 

els cultius dels quals es vol rebre una recoma-

nació de reg.

10 Contacte

Si teniu qualsevol dubte del funcionament 

d’aquesta eina o voleu fer arribar els vostres 

comentaris o suggerències per anar millorant-

la, cal que us adreceu al Servei de Transferèn-

cia Tecnològica a través de l’adreça de correu 

electrònic reg@ruralcat.net.

La Unitat d’assessorament en reg, dins el 

Servei de Transferència Tecnològica, es troba 

ubicada a l’Escola de Capacitació Agrària de 

Tàrrega, Av. Tarragona, s/n - 25300 Tàrrega 

(Lleida), Tel.: 973 31 03 50 - 973 31 07 15, 

Fax: 973 50 18 75.
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Carme Trigueros Vilella
Unitat d’Assessorament en Reg. Servei de Transferència Tecnològica.
Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega.

carme.trigueros@gencat.net

CURS BÀSIC DE REG COM A EINA
DE FORMACIÓ PER AL REGANT,  A 

01 Formació. Escoles i Centres 
de Capacitació Agrària.

El Servei de Formació Agrària del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generali-

tat de Catalunya integra catorze escoles i centres 

(ECA) repartides per tota la geografi a catalana.

Les ECA centren la seva activitat en la forma-

ció reglada i en la formació contínua, i ampli-

en el seu camp d’actuació amb l’organització 

de jornades tècniques que s‘inclouen en el 

pla anual de Transferència Tecnològica de 

Departament.

Respecte a la formació reglada, l’oferta edu-

cativa consta de diferents cicles de grau mitjà i 

superior de la família agrària, alguns de la família 

alimentària i un de la família química. Aquests 

estudis proporcionen titulacions ofi cials, reco-

negudes pel Departament d’Educació.

Respecte a la formació contínua, l’oferta de 

cursos s’adreça a les persones que estan tre-

ballant en el sector agroalimentari o que s’hi 

volen incorporar. Els cursos estan agrupats 

d’acord amb els camps següents: incorpora-

ció, fi tosanitaris, medi ambient, tecnològics, 

gestió, pluriactivitat i informàtica.

Tradicionalment, la formació s’impartia de for-

ma presencial, tant la reglada com la no regla-

da; fa pocs anys, però, s’ha iniciat una línia de 

treball de cursos no reglats a distància, alguns 

en format paper i d’altres on-line, a través d’in-

ternet i del portal RuralCat.
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El Curs bàsic de reg, a distància, preparat pel 

Servei de Formació Agrària, és un exemple 

d’aquesta nova línia de treball a través d’in-

ternet.

02 El curs bàsic de reg

El Curs de tecnologia bàsica del reg pretén 

aportar coneixements teòrics i aplicats, refe-

rents al reg, i les eines per poder fer els càlculs 

corresponents.

La durada és de 50 hores, que es cursen ínte-

grament a través d’Internet.

Actualment, ja se n’ha fet tres edicions, una 

l’any 2004 i les altres dues l’any 2005. L’han 

seguit un total de 102 alumnes.

Cal remarcar que la formació a distància 

presenta grans avantatges, entre els quals 

destaquen els següents: l’estudiant és el pro-

tagonista, hi ha una gran interactivitat amb 

els materials del curs, es disposa d’una total 

fl exibilitat horària, cadascú hi pot adaptar el seu 

ritme de treball i es compta amb el suport d’un 

tutor, que ajuda els estudiants.

El curs es desenvolupa a l’entorn del por-

tal RuralCat. La informació es troba a 

www.gencat.net/darp i a www.ruralcat.net

El Curs bàsic de reg es porta a terme gràcies a 

la intervenció de diferents fi gures, creades per 

al funcionament dels cursos a distància. Hi ha 

un coordinador i diversos tutors. Cada tutor 

té assignat un grup d’estudiants, en una aula 

virtual, i és qui s’encarrega del seu seguiment i 

els proporciona la informació necessària. Tam-

bé hi ha altres fi gures que han intervingut en la 

creació i edició del curs: editor, director en fase 

de producció i en fase d’impartició, experts per 

elaborar materials...

El curs està estructurat en un mòdul 

d’aprenentatge de l’entorn RuralCat, taller 

Com aprendre, i cinc mòduls de continguts 

exercicis del Curs bàsic de reg. A més, es 

programa també una visita tècnica per acabar 

el curs.

Està dissenyat de tal forma que s’avança a me-

sura que es completen activitats d’autoapre-

nentatge i, quan s’ha superat cada activitat, es 

pot passar a la següent. Al fi nal del curs, hi ha 

una prova d’avaluació general.

Per poder seguir el programa, convé llegir 

atentament els continguts en l’ordre establert 

i es recomana una dedicació mínima de sis 

hores a la setmana. Cal realitzar i superar les 

activitats d’autoaprenentatge per anar avan-

çant en el curs. 

02.01 Continguts del curs

Tots els temes del Curs bàsic de regs responen 

al mateix esquema d’estructuració: 

- Uns objectius que indiquen els coneixe-

ments, els procediments i les actituds que 

s’hauria d’assolir en cada tema.

- Una introducció que situa l’estudiant en el  

tema que comença a treballar.

- Un desenvolupament dels continguts prò-

piament dits. 

- Uns recursos gràfi cs que faciliten l’estudi i 

l’aprenentatge.

- Unes activitats d’autoavaluació per com-

provar el grau de coneixements assolits 

de cada tema.

En cada mòdul hi ha, també, un glossari i una 

bibliografi a bàsica.

El curs està estructurat en diferents mòduls. 

Per iniciar-lo, cal realitzar un taller per conèixer 

el seu funcionament en aquest entorn virtual. 

El programa de continguts és el següent: 

Mòdul 1: Introducció al reg

1. El sòl i l’aigua

2. L’aigua en la planta

3. La climatologia i la planta

4. Disseny agronòmic d’un reg

5. Programació de reg

 

Mòdul 2: Tipologies de reg

1. Reg superfi cial

2. Reg per aspersió

3. RLAF. Material de camp

4. RLAF. Material de capçal

 

Mòdul 3: Fertirrigació

1. Fertirrigació 

2. Aparells de fertirrigació

3. Programació de la fertirrigació

 

Mòdul 4: Maneig i manteniment

1. Maneig i manteniment de material de 

camp i material de capçal

 Mòdul 5: Tancament del curs

1. Avaluació: cas pràctic

2. Visita pràctica

02.02 Eines de suport

La comunicació entre els tutors i l’estudiant es 

realitza a través de les eines següents:

- El fòrum

- El tauler

- La bústia

El fòrum és un espai al qual poden accedir 

tots els estudiants i que serveix com a via de 

comunicació per a tot el grup. Tant el tutor 

com els alumnes hi poden participar i tots els 

components de l’aula virtual visualitzen i poden 

respondre les informacions que s’hi generen.

El tauler és una eina que utilitza el tutor per dei-

xar informacions o documents per al grup i els 

estudiants només la poden descarregar.

La bústia és la forma que els alumnes utilitzen 

per comunicar-se entre ells de forma particular 

o amb el tutor. Tothom la pot utilitzar i només els 

destinataris seleccionats veuen els missatges.

Estació agrometereològica. Foto: J. S. Minguet
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02.03 Aplicacions 

Al llarg del curs s’explica pas a pas la progra-

mació de reg amb el PACREG. Aquest pro-

grama es pot baixar gratuïtament des del web 

www.gencat.net/darp/reg.htm. Es tracta 

d’un programa que permet realitzar els càlculs 

de reg a partir de dades de parcel·la, dades 

edàfi ques i dades agroclimàtiques.

També es possibilita la connexió amb el portal 

del món agrari www.ruralcat.net i la visualit-

zació de les recomanacions per als principals 

cultius, a partir de l’eina d’assessorament en 

reg. S’ofereix una recomanació de dotació set-

manal de reg segons les dades climàtiques, de 

cultiu i el sistema de reg.

S’aprèn a realitzar el càlcul del coefi cient d’uni-

formitat.

Es treballa amb un exemple pràctic de fertir-

rigació a través del programa ubicat a la web 

www.ruralialleida.com/cat/

També es demana que es realitzin altres activi-

tats, com per exemple: 

Calcular la porositat d’un sòl, Identifi car la tex-

tura d’un sòl, Calcular la reserva d’aigua dis-

ponible i la reserva d’aigua fàcilment disponible 

per a la planta, Calcular la humitat disponible 

en el sòl, Identifi car els períodes crítics de les 

plantes, Càlcul de les necessitats de reg d’un 

conreu, Calcular l’evapotranspiració de refe-

rència, Fer un balanç mensual per a acumular 

les necessitats d’aigua de reg per a un cultiu 

concret, Calcular la dosi de reg d’una planta-

ció, Obtenir una recomanació setmanal ac-

tualitzada de reg al portal Ruralcat, Calcular 

el temps d’infi ltració, Estruturar la instal·lació 

de reg localitzat, Reconèixer els aparells i els 

equips de manteniment i de control d’una 

instal·lació de reg, Característiques dels mate-

rials que ens permeten treballar amb solucions 

fertilitzants, Distinció de les tasques de maneig 

i manteniment d’una instal·lació de reg.

02.04 Preu i acreditació

El curs té un cost de 60 €. Els estudiants que 

superin tots els mòduls obtenen un certifi cat 

emès pel Departament d’Agricultura, Ramade-

ria i Pesca. 

23

Joan S. Minguet i Pla
Àrea de Comunicació i Difusió de la Subdirecció General d’Innovació 
Rural. Director de la creació del Curs de tecnologia bàsica del reg.

jsminguet@gencat.net

Imatges del curs bàsic de reg a RuralCat

Ramon Cuadros i Claria
Director de l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega.

rcuadros@gencat.net
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“GESTIONAR BÉ L’AIGUA NO ÉS UNA FEINA SENZILLA”

L’ENTREVISTA Rosa M. Miró
Enginyera Agrónoma. Torres de Segre (Segrià)

Per què és important la presència d’un 

tècnic en les comunitats de regants?

Precisament perquè gestionar bé l’aigua no és 

una feina senzilla, ja que les comunitats de re-

gants cada vegada estan més tecnifi cades. La 

pròpia junta no pot, per si sola, controlar tots 

els elements anteriors (garantia de cabal, pres-

sió, optimització del cost de l’aigua). Aquesta 

activitat de gestió que realitza el tècnic reque-

reix una dedicació que els membres de la junta 

no poden aportar.

Quin és el sistema de programació de reg 

a Carrassumada?

És un reg a la demanda, però controlat. És a 

dir, el regant pot decidir quant i quan vol regar, 

però sempre supeditat a les condicions de la 

comunitat, que bàsicament tenen com a ob-

jectiu fomentar l’estalvi energètic. 

La comunitat de regants compta amb una xar-

xa automatitzada de control de reg via cable, 

amb la qual es fan els programes de reg prèvi-

ament concertats i es controla el volum d’aigua 

consumit i el cabal instantani circulant.

“La tasca d’un tècnic és donar suport als 

regants, minimitzar costos, provocar i fo-

mentar l’ús efi cient de l’aigua i l’energia”

Quina hauria de ser la tasca d’un tècnic 

d’una comunitat de regants?

Doncs, assessorar i informar els regants, així 

com vetllar per les garanties que la comuni-

tat els ofereix pel que fa al subministrament 

d’aigua. També, minimitzar costos, provocar i 

fomentar l’ús efi cient de l’aigua i l’energia.

Utilitzes les estacions agrometeorolò-

giques per desenvolupar les teves tas-

ques? I l’eina d’assessorament en reg de 

RuralCat?

Sí; de fet, abans d’existir RuralCat utilitzava les 

dades de les estacions del Segrià, observava 

l’ETo i la pluviometria per tal de fer recoma-

nacions a través d’un full de càlcul, ja que les 

recomanacions són més acurades si es fan a 

partir de dades reals setmanals, enlloc de da-

des mitjanes de molts anys.

Després, amb RuralCat, vaig crear els perfi ls 

més freqüents de cultius i ara faig un segui-

ment d’ambdós mètodes. 

“L’empresari ha de conèixer la dotació i 

les condicions de subministrament d’ai-

gua, el funcionament de la instal·lació i les 

dosis de reg que cal aplicar”

Quines qüestions creus que ha de conèixer 

l’empresari agrari per regar correctament?

En primer lloc, la dotació i les condicions de 

subministrament d’aigua, per saber si té limita-

cions en el cultiu que vol fer. En aquest cas, la 

comunitat de regants li facilita la informació. 

En segon lloc, la instal·lació de reg, que ha 

d’obeir a les directrius marcades per la co-

munitat i ha d’estar ben dimensionada; cal co-

nèixer els materials instal·lats i com s’utilitzen 

correctament. Sobre això, pot demanar asses-

sorament als instal·ladors professionals.

En tercer lloc, a l’hora d’aplicar les dosis de 

reg, ha de saber discriminar la informació que li 

arriba per diferents bandes, fet que s’aconse-

gueix amb el suport tècnic adient. 

El pagès està conscienciat de la impor-

tància de gestionar correctament l’aigua 

de reg?

En comunitats on el reg és a pressió i es paga el 

metre cúbic consumit, sí. En regs tradicionals a 

tesa, potser no tant, ja que no s’és conscient del 

volum consumit i, com que aquest no té un cost 

econòmic directe, és molt difícil valorar l’aigua 

mentre n’hi ha. Ja ho veurem aquest any.

L’automatització del reg facilita la gestió 

de l’aigua?

Sí, perquè permet tenir control i mesura de 

l’aigua consumida, tant a nivell de comunitats 

com a nivell de particulars. En la comunitat de 

Carrassumada, aquests automatismes són 

imprescindibles, ja que part de la superfície 

es rega amb bombeig directe, fet que implica 

treballar en franges horàries de tarifa elèctrica 

en què cal controlar el consum. A més a més, 

permeten controlar el cabal consumit per cada 

regant i, segons la programació de regs, saber 

quan s’utilitzarà l’aigua.

Com veus el futur de les instal·lacions de 

reg en el Canal Segarra-Garrigues?

Una transformació com aquesta, sens dubte, 

comporta difi cultats i, segons el que es pot lle-

gir avui, en té tres d’importants: la defi nició de 

les ZEPAS, la inversió a càrrec de l’agricultor i 

el cost per metre quadrat que haurà de pagar 

durant el seu funcionament. 

Finalment, penso que és bàsica una tasca de 

formació i d’informació des d’aquesta etapa, 

per tal que l’agricultor estigui ben assessorat al 

moment de decidir què ha de plantar i com cal 

fer el reg interior.

ROSA M. MIRÓ TREBALLA COM A AGENT D’OCU-
PACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’AJUNTA-
MENT DE TORRES DE SEGRE. ÉS LA TÈCNICA DE 
LA COMUNITAT DE REGANTS DE CARRASSUMADA, 
FORMADA PER 380 PARTÍCIPS I QUE DISPOSA D’UN 
TOTAL DE 1.495 HECTÀREES. L’OBJECTIU DE LA 
COMUNITAT ÉS GESTIONAR UNA CONCESSIÓ DE 
900 LITRES PER SEGON I GARANTIR EL SUBMINIS-
TRAMENT D’AIGUA I DE PRESSIÓ NECESSÀRIES, 
CONTROLANT EL CONSUM I REDUINT EL COST DEL 
METRE CÚBIC. D’AQUESTES I ALTRES QÜESTIONS, 
ENS PARLA ROSA MA. MIRÓ.

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat. 
redacció@ruralcat.net
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Tot i que en els darrers anys el conreu de ce-

real d’hivern en les zones de secà ha perdut 

importància en el nostre país, hem de tenir 

en compte que, de sempre, aquests conreus 

han estat especialment interessants per a 

l’alimentació humana i, sobretot, animal. 

Aquest fet ha desvetllat la transcendència que 

té la possibilitat de cultivar aquests cereals, 

amb criteris sostenibles en els ecosistemes de 

la Mediterrània.

En els conreus de cereal dels nostres secans, i 

també en la part regada en que es cultiva blat, 

cal que ens plantegem d’obtenir una rendibili-

tat òptima, unint el mínim impacte ambiental i

la reducció dels costos de producció. Per 

aconseguir-ho, hem de possibilitar entre altres 

coses que augmenti sensiblement la disponi-

bilitat d’aigua.

Per tot això, vull destacar el paper que juga 

la xarxa experimental de cereals d’hivern de 

l’IRTA, que s’ha convertit en una de les eines 

fonamentals a l’hora de pensar en millorar la 

productivitat d’aquests conreus a les nostres 

terres. La tasca d’investigació i recerca que 

s’està duent a terme ha de ser una de les claus 

per a afrontar una nova temporada, al temps 

que a tots plegats ens fa sentir orgullosos del 

nivell assolit. També, la feina que es realitza 

des dels serveis tècnics i de transferència de 

tecnologia del propi Departament aporten 

un input gens menyspreable a la consecució 

d’aquestes metes.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia 

i Pesca som sensibles a aquesta necessitat i 

també estem potenciant que l’aigua arribi cada 

cop més als diferents conreus de secà. En 

aquest sentit vull citar iniciatives com el Canal 

Algerri-Balaguer, que en els darrers anys ha 

posat en regadiu una gran extensió de territori 

en el qual el conreu de cereals ha estat i és 

primordial; i el Segarra-Garrigues, una iniciativa 

que ha quedat desbloquejada amb l’inici de les 

obres en els trams primers i darrers, deixant 

de ser una esperança per convertir-se en una 

realitat.

A totes aquestes qüestions, cal sumar-hi la 

professionalitat dels nostres pagesos que, 

mica en mica, han anat millorant les tècniques 

de conreu i han entrat en la modernitat.  De 

fet, han assolit uns nivells que no tenen que 

envejar res dels que existeixen en països on 

l’agricultura està més desenvolupada. Hem de 

mirar al futur amb optimisme, tot i tenir recent 

el record dels problemes que s’han patit en 

aquesta darrera campanya, ocasionats per 

l’extrema sequera.

Des d’aquesta publicació, volem transmetre 

totes les dades tècniques necessàries per tal 

de poder afrontar una nova campanya de ce-

reals, i poder col·laborar a millorar i rendibilitzar 

els cereals a Catalunya.

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 

Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 

Pesca.

dossier@ruralcat.net     

 www.ruralcat.net      

www.gencat.net/darp

Foto portada: C. Royo 

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
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UN SECTOR DINÀMIC

El cultiu dels cereals ha estat tradicionalment 

important a Catalunya. Avui, els cereals de gra 

ocupen al voltant del 19% de la superfície de 

les nostres explotacions agràries. L’any 2003 

es van dedicar més de 365.000 ha al conreu 

d’aquestes espècies, fet que va representar 

un increment de prop del 8% en els últims 

deu anys.

 El conreu del cereal i el sector agrícola català 

en general han sofert canvis signifi catius en els 

darrers anys, i encara en veurem d’altres en el 

futur. Uns han estat conseqüència d’alteraci-

ons en l’estructura del camp català. El fet que 

cada vegada hi hagi menys explotacions agrí-

coles, però més grans, respon a la necessitat 

de rendibilitzar l’ús agrícola del sòl.  

Altres canvis, que han afectat molt directament 

els cereals, han estat conseqüència directa 

de l’aplicació de la PAC. Constatem que el 

conreu de l’ordi, que ocupa el 53% de la su-

perfície de cereals, continua sent el més estès 

a Catalunya, tot i que ha disminuït un 11% des 

de 1993. En canvi, el blat, que ocupa el 23%, 

ha crescut un 25% en el mateix període. Mal-

grat que els cereals també pateixen les limitaci-

ons que imposa la nostra climatologia, tal com 

hem pogut comprovar en la darrera campanya, 

la seva rusticitat i adaptabilitat els fan insubsti-

tuïbles a moltes de les nostres comarques.

En el context actual de la PAC, la tecnifi cació 

del conreu del cereal esdevé una necessitat 

ineludible. La creixent demanda de qualitat i 

traçabilitat, juntament amb les tendències a la 

baixa dels preus dels cereals i a l’alça del preu 

del gasoil, obliga a fer un ús cada vegada més 

racional i efi cient dels mitjans de producció. I 

és en aquest context on resulta fonamental 

la transferència de nous coneixements dels 

investigadors i tècnics als pagesos.

En aquest cinquè DOSSIER TÈCNIC es pre-

senten els resultats més recents de l’experi-

mentació duta a terme a les nostres contrades 

en relació a la producció cerealícola. Els resul-

tats de la darrera campanya de la xarxa expe-

rimental de cereals d’hivern de l’IRTA pot ser 

una eina molt útil a l’hora d’escollir la varietat a 

cultivar. També hi trobareu els últims avenços 

en conreu del sòl, malalties que afecten el ce-

real, maquinària per a tractaments i herbicides 

a emprar. Desitjo que aquesta informació tan 

propera sigui útil per al sector cerealícola i que 

contribueixi a tecnifi car i rendibilitzar el cultiu de 

cereals a casa nostra.

Conxita Royo Calpe
IRTA - Cap de l’Àrea de Conreus Extensius

03 DOSSIERN03
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AVALUACIÓ DE VARIETATS DE CEREAL 
D´HIVERN A CATALUNYA 2004/2005
RECOMANACIONS PER A LA CAMPANYA 2005-2006 

01 Introducció.

Aquest full informatiu recull els resultats ob-

tinguts durant la campanya 2004-05 en els 

camps experimentals per a l’avaluació de 

varietats de cereal d’hivern que l’IRTA porta a 

terme a Catalunya. En aquesta xarxa experi-

mental es sembren cada campanya les noves 

varietats de blat i ordi que van apareixent en el 

mercat, juntament amb altres àmpliament cul-

tivades per tal d’avaluar-ne les seves caracte-

rístiques, comportament productiu i adaptació 

a les diferents zones agroclimàtiques.

Durant la campanya 2004-05 s’han establert 8 

assaigs de varietats de blat tou i 10 d’ordi, en 

10 localitats. 

Els assaigs s’han dut a terme en microparcel-

les de 9,6 m2 (8 x 0,15 x 8 m) amb dissenys 

estadístics en blocs complets a l’atzar o ∝-

lattice i 4 repeticions. El maneig agronòmic 

dels diferents camps experimentals ha estat 

l’habitual per al conreu del cereal en cadascu-

na de les zones, realitzant-se tant la sembra 

com la recol·lecció amb maquinària específi ca 

per a microparcel·les.

La campanya 2004-05 s’ha caracteritzat per 

la sequera que ha afectat els camps de con-

reu de la major part de comarques interiors de 

Catalunya, i que fi ns i tot ha fet perdre total-

ment la collita en moltes fi nques del Segrià, la 

Noguera baixa, l’Urgell, la Segarra i el Bages. 

Els valors pluviomètrics en aquestes zones 

han estat dels més baixos des que es tenen 

dades enregistrades. En la zona de Secans 

Àrids-Semiàrids, com a exemple, i durant el 

període comprés entre els mesos de gener 

a abril, s’han enregistrat tan sols 26 mm de 

pluviometria que suposen aproximadament 

un 25% del que és habitual. A la zona dels 

Secans Frescals i a les comarques gironines 

les pluges, tot i que inferiors a la mitjana, han 

estat sufi cients per garantir la producció, si bé 

aquesta ha estat irregular depenent de les ca-

racterístiques del sòl. En els Secans Frescals 

les produccions han estat aproximadament el 

50 % de les habituals.

Pel que fa al règim tèrmic, cal destacar espe-

cialment les baixes temperatures enregistra-

Zones agroclimàtiques de Catalunya

ORDI BLAT

Sembra de 
tardor

Sembra 
d’hivern 

Sembra de 
primavera

Sembra de 
tardor

Sembra de 
hivern

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS

Castelló de Farfanya (la Noguera) (•)

L’Aranyó (la Segarra) (•)

SECANS  SEMIFRESCALS

Foradada (la Noguera) (•) (•)

Calaf (l’Anoia) • •

SECANS  FRESCALS

Solsona (El Solsonès) • •

Vic (Osona) • • •

GIRONA INTERIOR

Vilobí d’Onyar (la Selva) • •

GIRONA LITORAL

La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) • •

REGADIUS DE LLEIDA

El Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell) •

Gimenelles (el Segrià) • •

Total assaigs establerts 7 2 1 5 3

Total assaigs vàlids 4 2 1 4 3

(•) assaigs anul·lats

Camp d’assaig de Foradada (la Noguera). Les baixes temperatures enregistrades durant l’hivern han provocat  la mort d’algunes vari-
etats d’ordi de primavera sembrades a la tardor. Foto: A. López
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des durant el primer trimestre de l’any a totes 

les zones. En algunes comarques interiors, 

aquests valors baixos han estat persistents 

al llarg de setmanes, cosa que ha provocat 

danys en ordis de primavera o alternatius sem-

brats a la tardor. En alguns casos, com en el 

de Foradada (la Noguera), aquests danys han 

arribat a causar la mort de les plantes. 

Les baixes temperatures continuades han pro-

vocat també un retard en el cicle vegetatiu del 

cereal a les zones més fredes, que ha arribat 

a sortida d’hivern en un estadi clarament en-

darrerit respecte al que seria habitual. La data 

d’espigat també ha manifestat aquest endar-

reriment, accelerant-se els darrers estadis del 

cicle de conreu amb les elevades temperatu-

res sofertes a partir de mig maig i fi ns a recol-

lecció.

Aquest conjunt d’adversitats climàtiques ha 

estat la causa de l’anul·lació de les localitats a: 

l’Aranyò (la Segarra), Castelló de Farfanya (la 

Noguera) i Foradada (la Noguera).

02 Resultats de la campanya 
2004-2005

02.01 Blat tou sembra de tardor

Les varietats BOTTICELLI, ROISSAC, ISEN-

GRAIN, BOKARO, AUBUSSON i KUMBERRI 

són les que han presentat la major producció 

en el conjunt dels quatre assaigs i són les úni-

ques que superen signifi cativament a QUAT-

TRO. Algunes varietats s’han mostrat poc 

estables amb un comportament desigual en 

funció de l’assaig.

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2004-05 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona agoclimàtica SECANS 
SEMIFRESCALS

SECANS 
FRESCALS

GIRONA 
INTERIOR PRODUCCIÓ 

MITJANALocalitat
CALAF 
(l’Anoia)

SOLSONA (el Solsonès)
VIC 

(Osona)
VILOBÍ D’ONYAR

 (la Selva)
Data de sembra 22 de novembre 18 de novembre 4 de novembre 5 de novembre Índex 

productiu 
(%)Data de collita 7 de juliol 12 de juliol 29 de juliol 28 de juliol

BOTTICELLI 2.028 ABCDE 5.585 ABCD 6.280 A 6.772 AB 5.166 A 114,5

ROISSAC 1.829 ABCDEF 5.681 ABC 6.212 A 6.349 ABC 5.019 A 111,2

ISENGRAIN 2.009 ABCDE 5.365 ABCD 6.189 A 6.271 ABC 4.958 A 109,9

BOKARO 2.444 A 5.559 ABCD 5.959 AB 5.788 BCDEF 4.937 A 109,4

AUBUSSON 2.121 ABCD 5.543 ABCD 5.541 AB 6.332 ABC 4.884 A 108,2

KUMBERRI 2.139 ABCD 5.890 A 5.440 ABC 5.842 BCDEF 4.828 A 107,0

ABATE 1.719 BCDEF 4.684 ABCD 5.411 ABC 7.225 A 4.760 AB 105,5

CRAKLIN 2.171 ABC 5.930 A 5.827 AB 4.944 EFGH 4.718 AB 104,5

TROCADERO 1.744 BCDEF 5.330 ABCD 5.451 ABC 6.101 ABCDE 4.656 AB 103,2

SUBTIL 1.813 ABCDEF 5.779 AB 5.470 ABC 5.481 CDEFG 4.636 AB 102,7

ANDALOU 2.046 ABCDE 5.945 A 4.999 ABC 5.714 BCDEF 4.550 AB 100,8

INDOR 1.522 DEF 5.609 ABCD 5.701 AB 5.343 CDEFG 4.545 AB 100,7

SOISSONS (T) 1.689 BCDEF 5.080 ABCD 5.741 AB 5.543 CDEFG 4.513 AB 100,0

KALANGO 2.187 ABC 4.747 ABCD 5.705 AB 5.248 CDEFG 4.472 AB 99,1

BASTIDE 1.920 ABCDEF 5.077 ABCD 5.240 ABC 5.571 CDEFG 4.452 AB 98,6

MARIUS 1.628 CDEF 4.854 ABCD 5.251 ABC 5.933 BCDEF 4.416 AB 97,8

GURU 1.799 ABCDEF 5.317 ABCD 5.056 ABC 5.417 CDEFG 4.397 AB 97,4

PLETHORE 1.466 EF 4.403 BCD 5.754 AB 5.874 BCDEF 4.374 AB 96,9

PISTOLERO 1.870 ABCDEF 5.085 ABCD 5.753 AB 4.759 FGH 4.367 AB 96,8

POSITANO 1.575 CDEF 4.234 D 5.489 AB 6.022 BCDE 4.330 AB 95,9

PROVINCIALE 1.454 EF 4.490 BCD 5.481 AB 5.942 BCDEF 4.329 AB 95,9

AUTAN 1.702 BCDEF 4.886 ABCD 5.307 ABC 5.273 CDEFG 4.292 AB 95,1

GANDHI 1.346 F 5.186 ABCD 5.117 ABC 5.050 DEFGH 4.174 AB 92,5

QUATTRO 1.810 ABCDEF 5.179 ABCD 2.722 D 3.982 H 3.423 B 75,8

AMAROK 4.673 ABCD 5.758 AB 4.448 GH

APACHE 4.260 D 4.703 BC 5.686 BCDEF

ATTLASS 4.371 CD 4.027 CD

TERRON 2.315 AB 5.931 A

BOLOGNA 1.845 ABCDEF 6.171 ABCD

ETECHO 2.084 ABCDE

Mitjana de
l’assaig (kg/ha)

1.862 5.167 5.392 5.760 4.550

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0222
Coefi cient de
valoració (%)

12,82 9,96 9,92 7,79 9,91
p- valor
varietat*localitat

- - - - < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test de Tukey (_=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.
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02.02 Blat tou sembra d´hivern

S’han observat diferències en producció en-

tre varietats, variant també el comportament 

d’aquestes depenent de la localitat. En ell con-

junt dels tres assaigs destaca BANJO que és 

l’única que ha superat signifi cativament al tes-

timoni ANZA i a ECIJA. Cal destacar els mals 

resultats d’ANZA, principalment a la Tallada 

d’Empordà i al Palau d’Anglesola, on ha donat 

produccions inferiors a la majoria de les varie-

tats assajades.

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2004-05 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona agoclimàtica GIRONA LITORAL REGADIUS DE LLEIDA

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat
LA TALLADA
D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)

GIMENELS
(el Segrià)

PALAU
D’ANGLESOLA
(el Pla d’Urgell)

Data de sembra 24 de novembre 25 de novembre 4 de novembre Índex 
productiu 

(%)Data de collita 26 de juliol 6 de juliol 8 de juliol

BANJO 9.442 A 9.289 AB 9.082 AB 9.218 A 133,1

SARINA 9.259 A 8.693 ABC 7.615 ABC 8.522 AB 123,1

ATREVIDO 8.275 ABC 8.024 ABCDEF 9.115 AB 8.471 AB 122,3

ODIEL 9.219 AB 8.682 ABCD 6.218 CD 8.040 AB 116,1

ANAPO 8.317 ABC 8.149 ABCDEF 7.575 ABCD 8.014 AB 115,7

ARTUR NICK 8.148 ABC 7.923 ABCDEF 7.279 BCD 7.783 AB 112,4

BANCAL 8.722 ABC 7.487 BCDEFG 7.014 CD 7.715 AB 111,4

MANE NICK 8.581 ABC 8.415 ABCDE 5.739 CDE 7.578 AB 109,4

PERICO 8.659 ABC 7.462 CDEFG 6.384 CD 7.502 AB 108,3

GALEON 8.943 ABC 7.511 BCDEFG 5.931 CDE 7.462 AB 107,8

LUBRICAN 8.031 ABC 7.971 ABCDEF 5.744 CDE 7.248 AB 104,7

TORERO 8.971 AB 6.923 EFG 5.775 CDE 7.223 AB 104,3

GALERA 8.207 ABC 6.756 FG 6.444 CD 7.136 AB 103,1

GAZUL 7.542 ABC 7.035 DEFG 6.779 CD 7.118 AB 102,8

ANZA (T) 7.061 BC 8.128 ABCDEF 5.584 DE 6.924 B 100,0

ECIJA 7.602 ABC 6.090 G 5.794 CDE 6.495 B 93,8

BONPAIN 9.293 A 9.297 A

KILOPONDIO 8.073 ABCDEF 6.264 CD

ALABANZA 7.247 CDEFG 6.913 CD

CALIFA SUR 7.617 BCDEFG 6.150 CD

CARAMBA 7.008 EFG 3.934 E

GREINA 9.036 AB

DOLLAR 8.427 ABC

ESCACENA 7.885 ABC

PAN REGIO 7.853 ABC

ALCALA 6.794 C

Mitjana de
l’assaig (kg/ha)

8.332 7.799 6.696 7.653

p-valor varietat 0,0005 < 0,0001 < 0,0001 0,0066

Coefi cient de
valoració (%)

9,82 8,05 11,42 9,79

p- valor
varietat*localitat

- - - < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test de Tukey (_=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.
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02.03 Ordi sembra de tardor

En el conjunt dels assaigs considerats com a 

vàlids no s’han detectat diferències signifi ca-

tives de producció entre varietats, si bé s’ha 

observat una adaptació diferent d’aquestes en 

funció de l’assaig.  Serveixi a mode d’exemple 

HISPANIC, que s’ha comportat proporcional-

ment millor en les situacions on s’ha donat un 

major estrès hídric (Calaf) i pitjor en les altres 

(Solsona, Vic i Vilobí d’Onyar).

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2004-05 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona agoclimàtica SECANS 
SEMIFRESCALS

SECANS 
FRESCALS

GIRONA 
INTERIOR PRODUCCIÓ 

MITJANA
Localitat

CALAF 
(l’Anoia)

SOLSONA 
(el Solsonès)

VIC (Osona)
VILOBÍ D’ONYAR 

(la Selva)

Data de sembra 22 de novembre 18 de novembre 4 de novembre 5 de novembre Índex 
productiu 

(%)Data de collita 7 de juliol 9 de juliol 23 de juliol 28 de juliol

CULMA 1.695 ABC 4.983 ABC 6.090 ABC 5.827 ABC 4.649 110,7

PEWTER 1.218 BCDE 5.260 A 6.365 A 5.414 ABC 4.564 108,7

93Z074-Z2 1.258 BCDE 4.790 ABCD 5.989 ABCD 6.209 AB 4.531 108,6

REGALIA 1.447 ABCDE 4.310 CDE 5.836 ABCD 6.188 AB 4.445 105,8

GILENA 1.304 ABCDE 4.725 ABCD 5.636 ABCDE 5.366 ABC 4.258 101,4

AINSA 1.165 CDE 4.774 ABCD 6.237 AB 4.819 ABC 4.248 101,1

GRAPHIC (T) 1.320 ABCDE 4.801 ABCD 6.212 AB 4.468 BC 4.200 100,0

ARLOIS 1.348 ABCDE 4.103 DEF 5.063 BCDEF 6.273 A 4.196 99,9

MAGENTA 1.451 ABCDE 4.255 CDE 5.628 ABCDE 5.212 ABC 4.136 98,5

PONENTE 1.363 ABCDE 4.334 BCDE 4.443 EFG 6.274 A 4.103 97,7

COUNTY 1.058 DE 4.407 ABCDE 5.451 ABCDEF 5.259 ABC 4.044 96,3

SUNRISE 1.543 ABCDE 4.337 BCDE 5.489 ABCDEF 4.465 BC 3.958 94,2

CARAT 1.184 BCDE 4.300 CDE 5.681 ABCDE 4.408 C 3.896 92,8

DEVORA 1.609 ABCD 4.349 BCDE 4.824 DEFG 4.701 ABC 3.871 92,2

HISPANIC 1.884 A 4.279 CDE 4.350 FG 4.219 C 3.683 87,7

ARCHIPEL 958 E 3.537 EF 4.850 CDEFG 5.118 ABC 3.616 86,1

AIACE 1.141 CDE 3.332 F 3.671 G 5.162 ABC 3.326 79,2

RAQUEL 1.531 ABCDE 5.199 AB 6.001 ABCD

MONTAGE 1.333 ABCDE 4.602 ABCD 5.918 ABCD

OTIRA 1.793 AB 4.849 ABCD 5.204 ABCDEF

MARNIE 1.657 ABCD 4.768 ABCD 5.398 ABCDEF

EPONA 1.207 BCDE 4.492 ABCD 5.857 ABCD

SULTANE 5.091 ABC 5.818 ABCD

CERVERA 1.736 ABC

AICARA 1.724 ABC

NATUREL 1.687 ABC

ISTOS 1.398 ABCDE

VERTIGE 1.303 ABCDE

NURE 1.255 BCDE

ORDALIE 1.192 BCDE

GAELIC 5.017 ABC

VOLLEY 4.975 ABC

Mitjana de
l’assaig (kg/ha)

1.406 4.251 5.479 5.230 4.103

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0557

Coefi cient de
valoració (%)

15,88 7,24 8,60 12,80 11,41

p- valor
varietat*localitat

- - - - < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test de Tukey (_=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.
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RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2004-05 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona agoclimàtica GIRONA LITORAL SECANS
FRESCALS

REGADIUS DE
LLEIDA

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat
LA TALLADA
D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)

VIC
(Osona)

GIMENELS
(el Segrià)

Data de sembra 24 de novembre 15 de febrer 25 de novembre Índex 
productiu 

(%)Data de collita 20 de juny 29 de juliol 5 de juliol

MARINE 8.559 A 2.590 ABCDEF 10.877 AB 7.342 112,7

CALGARY 7.508 AB 2.976 AB 10.957 A 7.147 109,7

COUNTY 8.086 AB 2.307 CDEF 10912 A 7.072 108,6

CULMA 7.811 AB 2.424 BCDEF 10.817 AB 7.017 107,7

TROON 7.240 ABC 2.587 ABCDEF 11.041 A 6.956 106,8

MANDOLIN 6.879 ABC 2.890 ABC 10.966 A 6.912 106,1

CLAMOR 6.761 ABC 3.126 A 10.703 AB 6.864 105,4

LINDEN 7.618 AB 2.463 BCDEF 10.262 ABC 6.781 104,1

MAAREN 7.123 ABC 2.705 ABCDE 9.804 ABC 6.514 100,0

BRAEMAR 8.099 AB 2.391 CDEF 8.901 BC 6.463 99,2

COLLINS 6.996 ABC 1.959 F 10.426 ABC 6.460 99,2

RAQUEL 5.587 C 2.773 ABCD 10.995 A 6.452 99,0

CATRIONA 6.646 ABC 2.940 ABC 9.769 ABC 6.393 98,1

ADONIS 6.533 BC 2.212 EF 10.396 ABC 6.381 97,9

SCARLETT 6.591 BC 2662 ABCDE 9.823 ABC 6.352 97,5

GRAPHIC (T) 6.532 BC 2.429 BCDEF 9.881 ABC 6.281 96,4

BOREALE 7.876 AB 2.064 F 8.559 C 6.209 95,3

WESTMINSTER 7.380 ABC 10.607 ABC

BELLGRANO 6.348 BC 11.602 A

OTIRA 2.611 ABCDEF 10.657 AB

VISKOSA 2.302 DEF 10.869 AB

PRESTIGE 2.232 DEF 10.306 ABC

GOMERA 8.030 AB 2.231 EF

BERANGERE 6.195 BC 3.106 A

ORALIA 6.900 ABC 2.272 DEF

ASPEN 9.761 ABC

QUINTA 8.027 AB

Mitjana de
l’assaig (kg/ha)

7.188 5.479 10.391 6.682

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,6095

Coefi cient de
valoració (%)

9,63 8,60 7,29 9,26

p- valor
varietat*localitat

- - - < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test de Tukey (_=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

02.04 Ordi sembra d´hivern i primavera

Les diferències de producció entre varietats no 

han estat signifi catives, essent inferiors a les 

registrades en els blats. Destaca el diferent ni-

vell productiu dels assaigs sembrats a l’hivern 

(la Tallada d’Empordà i Gimenells) en compa-

ració amb el sembrat en primavera (Vic), que 

pot haver incidit en un comportament diferent 

d’aquestes en funció de la localitat. 
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03 Recomanacions de blat tou 
per la campanya 2005-2006

03.01 Blat tou sembra de tardor

Les varietats de blat que semblen mostrar una 

millor adaptació a les sembres de tardor dels 

secans interiors són majoritàriament de cicle 

llarg, tipus SOISSONS. Aquesta és una varie-

tat de referència, àmpliament conreuada a Ca-

talunya, i amb  bon comportament contrastat 

en general a la majoria de zones, tret de les 

comarques de Girona, on la seva susceptibili-

tat al rovell bru fa que els seus resultats siguin 

més incerts.

ISENGRAIN i CRAKLIN són varietats amb un 

elevat potencial productiu i que segueixen de-

mostrant una molt bona adaptació a totes ls 

zones de cultiu. La primera ofereix a més un 

bon pes específi c del gra, tot i que és suscep-

tible a rovell bru. CRAKLIN té una bona sanitat 

a més de produir farina extensible, apreciada 

per la indústria farinera, i que pot suposar, se-

gons els casos,  un valor afegit a la seva pro-

ducció. KUMBERRI és una nova varietat amb 

un excel·lent potencial productiu i sense pro-

blemes sanitaris destacables, que pot mostrar 

també una molt bona adaptació a totes les 

zones de cultiu.

Les varietats de cicle lleugerament més curt, 

com ara BOLOGNA o ETECHO, mostren el 

seu millor comportament a la zona de Secans 

Semifrescals, on les condicions habituals de 

fi nal de cicle les fan competir favorablement 

respecte a varietats de cicle clarament tardà. 

Cal destacar BOLOGNA com una de les po-

ques varietats de blat de tardor que es com-

porta com a millorant o d’alta qualitat farinera. 

Això hauria de suposar en condicions normals 

un atractiu de la varietat per a la indústria fari-

nera, alhora que un increment en 
el seu preu normal de comercialització.

RECOMANACIO PER ZONES AGROCLIMÀTIQUES

SECANS SEMIFRESCALS SECANS FRESCALS GIRONA INTERIOR

4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig

KUMBERRI CRAKLIN  PLETHORE

ISENGRAIN ISENGRAIN CRAKLIN

TERRON APACHE SUBTIL

ETECHO INDOR ISENGRAIN

 CRAKLIN KUMBERRI APACHE

SUBTIL PROVINCIALE BOLOGNA

BOLOGNA PLETHORE

3 anys d’assaig 3 anys d’assaig 3 anys d’assaig

BOKARO TROCADERO TROCADERO

KALANGO BOKARO BOKARO

TROCADERO SUBTIL KALANGO

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

W    QUALITAT FARINERA

0 20,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50 1,75 1,75
P/L

BOLOGNA

KALANGOSOISSONS

TERRON

SUBTIL

TROCADERO

ISENGRAIN
INDOR

KUMBERRI
BOKARO

MARIUS
CRAKLIN

Valors de la qualitat farinera (W i relació P/L)

LA CAMPANYA 2004-05 S’HA 
CARACTERITZAT PER LA 
SEQUERA QUE HA AFECTAT 
ELS CAMPS DE CONREU 
DE LA MAJOR PART DE 
COMARQUES INTERIORS 
DE CATALUNYA, I QUE FINS I TOT 
HA FET PERDRE TOTALMENT LA 
COLLITA EN MOLTES FINQUES 
DEL SEGRIÀ, LA NOGUERA 
BAIXA, L’URGELL, LA SEGARRA I 
EL BAGES
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03.02 Blat tou sembra d’hivern

Entre les varietats que s’han assajat un mínim 

de quatre anys destaquen per la seva produc-

tivitat i bona adaptació a totes les zones GA-

LEON, SARINA, BANCAL i ARTUR NICK. Totes 

elles presenten característiques diferents que 

les fan més o menys interessants depenent de 

les condicions de conreu: GALEON presenta 

una talla baixa i bona resistència a les malalties 

foliars més freqüents pel que és recomanable 

en condicions intensives; ARTUR NICK desta-

EMPRESA TIPUS PRECOCITAT RESISTÈNCIA PES 
VARIETATS COMERCIALITZADORA D’ESPIGA D’ESPIGAT TALLA CENDROSA SEPTÒRIA ROVELL BRU ESPECÍFIC

APACHE AGRUSA
Sense
aresta

Tardana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
Mitjà
a alt

BOKARO AGRÀRIA ESTANY S.L.
Amb

aresta
Mitjana

Mitjana
a baixa

Mitjana
Mitjana
a alta

Mitjana Alt

BOLOGNA SEMILLAS BATLLE
Amb

aresta
Mitjana Mitjana

Mitjana
a baixa

Mitjana Mitjana
Alt a

molt alt

CRAKLIN ACEITES BORGES PONT
Sense
aresta

Mitjana
a tardana

Mitjana
a alta

Mitjana
a alta

Mitjana Alta
Mitjà
a baix

ETECHO AGRÀRIA ESTANY S.L.
Amb

aresta
Mitjana

a precoç
Mitjana
a alta

Baixa
Mitjana
a baixa

Mitjana
a baixa

Mitjà

INDOR KOIPESOL SEMILLAS
Sense
aresta

Mitjana Mitjana
Mitjana
a alta

Mitjana Baixa
Mitjà
a baix

ISENGRAIN AGRÀRIA ESTANY S.L.
Amb

aresta
Mitjana

a tardana
Mitjana
a alta

Mitjana
a alta

Mitjana
a alta

Baixa a
molt baixa

Alt

KALANGO DISAGRI
Amb

aresta
Mitjana

Mitjana
a baixa

Mitjana
a alta

Mitjana
a alta

Baixa
Alt a

molt alt

KUMBERRI SEMILLAS BATLLE
Sense
aresta

Mitjana
Mitjana
a baixa

Mitjana
a alta

Mitjana Mitjana
Mitjà
a baix

MARIUS AGRAR SEMILLAS
Sense
aresta

Mitjana
a precoç

Alta Baixa
Mitjana
a baixa

Mitjana
a baixa

Mitjà

PLETHORE AGRAR SEMILLAS
Amb

aresta
Mitjana Alta

Mitjana
a baixa

Mitjana
Mitjana
a alta

Alt

PROVINCIALE DISAGRI
Sense
aresta

Mitjana
Mitjana
a alta

Mitjana
a baixa

Mitjana
Mitjana
a alta

Baix

SOISSONS AGRUSA
Amb

aresta
Mitjana

a tardana
Mitjana

Mitjana
a alta

Mitjana
Baixa a

molt baixa
Alt

SUBTIL KOIPESOL SEMILLAS
Sense
aresta

Mitjana
a tardana

Mitjana
a baixa

Mitjana
a baixa

Mitjana Mitjana Mitjà

TERRON S.A. MARISA
Sense
aresta

Mitjana
Mitjana
a alta

Alta
Mitjana
a alta

Mitjana
Mitjà
a alt

TROCADERO SEMILLAS BATLLE
Sense
aresta

Mitjana
a precoç

Mitjana
a alta

Mitjana
a alta

Mitjana
Mitjana
a baixa

Mitjà

Taula de característiques agronòmiques de les varietats

EMPRESA TIPUS PRECOCITAT
RESISTÈNCIA

PES 
VARIETATS COMERCIALITZADORA D’ESPIGA D’ESPIGAT TALLA AJAGUT CENDROSA

ROVELL
BRU

ROVELL 
GROC

ESPECÍFIC

ARTUR NICK AGRUSA Amb
aresta

Molt
precoç Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

a alta Alta Mitjà
a alt

BANCAL SEMILLAS FITÓ Amb
aresta

Mitjana
a precoç Alta Mitjana Mitjana Mitjana

a baixa Alta Molt alt

BONPAIN S. A. MARISA Amb
aresta

Mitjana
a precoç

Mitjana
a alta Mitjana Mitjana Baixa Mitjana

a baixa
Mitjà
a alt

CALIFA SUR NICKERSON Amb
aresta

Molt
precoç Baixa Mitjana Mitjana

a baixa Baixa Baixa Alt

DOLLAR SERVICENTRE GUITART Amb
aresta Mitjana Mitjana

a alta Mitjana Mitjana
a alta Mitjana Mitjana

a alta Alt

GALEON CAYCSA Amb
aresta

Precoç
a molt precoç Baixa Mitjana

a alta Mitjana Mitjana
a alta

Mitjana
a baixa

Mitjà
a alt

GREINA INDACSA Amb
aresta Precoç Mitjana Mitjana

a alta Alta Alta Mitjana
a alta

Molt
alt

ODIEL S. W. SEEDS Amb
aresta Precoç Mitjana

a baixa
Mitjana
a alta

Mitjana
a alta Baixa Alta Mitjà

a alt

PERICO ACEITES BORGES PONT Amb
aresta Precoç Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

a alta Alta Alt

SARINA NICKERSON Sense
aresta

Mitjana
a precoç Mitjana Mitjana Mitjana

a alta
Mitjana
a baixa Mitjana Mitjà
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RECOMANACIÓ PER ZONES AGROCLIMÀTIQUES

GIRONA LITORAL REGADIUS DE LLEIDA

4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig

GALEON SARINA

PERICO BONPAIN

DOLLAR ARTUR NICK

SARINA BANCAL

BANCAL GALEON

ARTUR NICK CALIFA SUR

3 anys d’assaig 3 anys d’assaig

GREINA ODIEL

ODIEL

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

W    QUALITAT FARINERA

0 20,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50 1,75 1,75
P/L

CALIFA SUR

PERICO

GALEON BANCAL TORERO

SARINA
ARTUR NICK

DOLLAR ODIEL

Valors de la qualitat farinera (W i relació P/L)

ca per la seva precocitat, mentre que SARINA 

i BANCAL tenen un cicle més llarg.

Amb tres anys d’assaig també destaca ODIEL 

que mostra una bona adaptació tant al litoral 

de Girona, com als regadius de Lleida.

En la zona litoral de Girona també presenten 

una bona adaptació algunes varietats més 

antigues, però àmpliament conreades com 

DOLLAR i GREINA i també altres d’introducció 

més recent com PERICO. Totes elles desta-

quen pel seu bon comportament front les 

malalties foliars, aspecte a tenir en compte en 

aquesta zona. 

També destaca BONPAIN per la seva bona 

adaptació als regadius de Lleida, tot i que la 

seva susceptibilitat al rovell bru no la fa tan in-

dicada pel Litoral de Girona.

Algunes varietats poden ser més valorades en 

el seu preu per la seva qualitat farinera. Entre 

aquestes destaquen les considerades com a 

millorants, que es caracteritzen per presentar 

uns nivells de força farinera (W) elevats. Entre 

les varietats recomanades es poden incloure 

en aquest grup BONPAIN, CALIFA SUR, GREI-

NA i PERICO. Normalment la seva capacitat 

de producció és quelcom inferior a la d’altres 

varietats, sobre tot perquè són més irregulars. 

Algunes d’elles són bastant sensibles a les 

malalties foliars, com és el cas de BONPAIN 

iCALIFA SUR. 

En ocasions també són apreciades per la in-

dústria farinera varietats que destaquen per 

la seva elevada extensibilitat, com DOLLAR i 

ARTUR NICK.

Cal tenir present que algunes de les varietats 

recomanades són susceptibles al rovell groc, 

malaltia més freqüent al Litoral de Girona, i 

que per la seva agressivitat pot comprometre 

en gran mesura la seva capacitat de produc-

ció. La campanya 2003-2004 es van veure 

afectades per aquesta malaltia CALIFA SUR 

i GALEON i en anteriors campanyes  també 

BONPAIN i SARINA

04 Recomanacions d’ordi per la 
campanya 2005-2006

04.01 Ordi sembra de tardor

La gran diversitat climàtica que existeix dins 

les zones de conreu d’ordi de cicle llarg de 

Catalunya, tant des d’un punt de vista tèrmic 

com pluviomètric, així com la marcada adap-

tació específi ca de les varietats, fa necessària 

una recomanació diferent per a cada una. 

En les zones interiors amb hiverns freds i 

primaveres més seques (Secans Àrids i Se-

miàrids i també en ocasions els Secans Se-

mifrescals), mostren una millor adaptació les 

varietats d’ordi d’hivern d’espigat i maduresa 

més precoç, com ARLOIS i HISPANIC. Aques-

ta darrera varietat, introduïda fa més de deu 

anys, és encara avui un referent en aquestes 

situacions. 

En les zones interiors més frescals, on és 

menys probable que es doni estrès hídric en 

les darreres fases del conreu, entre les varie-

tats recomanades destaquen ordis d’hivern 

d’espigat mitjà a tardà. En aquestes situacions 

i per aquest tipus d’ordi, SUNRISE encara és 

una bona referència, havent-se incorporat al 

mercat poques varietats noves que estiguin al 

seu nivell productiu o la superin. Entre aques-

tes es pot destacar DEVORA, AINSA, MON-

TAGE, entre d’altres, tot i així amb un compor-

tament desigual depenent de l’assaig.

Destaca també el bon comportament mos-

trat per algunes varietats d’ordi de tipus pri-

mavera, en aquestes sembres primerenques. 

Així GRAPHIC mostra una bona adaptació a 

la major part de les zones, principalment dels 

Secans Frescals i de l’interior de Girona; OTI-

RA està recomanada en totes les zones, tret 

de les comarques gironines; COUNTY desta-
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ca principalment en els Secans Frescals i en 

l’interior de Girona i SULTANE en els Secans 

Frescals. És important recordar el major risc 

de danys de fred i d’atacs severs de rincos-

poriosi que té aquest grup de varietats d’ordi 

en  sembres primerenques a les zones més 

fredes i frescals. 

La major part de varietats assajades i reco-

manades corresponen a ordis de 2 carreres, 

principalment perquè donen un gra de major 

pes específi c. Tot i així hi ha varietats de 6 

rengles que mostren també un bon compor-

tament productiu, com és el cas d’ORDALIE 

en les zones dels Secans Àrids i Semiàrids i 

dels Semifrescals.

RECOMANACIÓ PER ZONES AGROCLIMÀTIQUES

SECANS ÀRIDS I 
SEMIÀRIDS SECANS SEMIFRESCALS SECANS FRESCALS GIRONA LITORAL

4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig

ORDALIE OTIRA SULTANE GAELIC

OTIRA CERVERA MONTAGE SUNRISE

HISPANIC NATUREL OTIRA VOLLEY

ARLOIS HISPANIC GRAPHIC GRAPHIC

SUNRISE

ARLOIS

ORDALIE

3 anys d’assaig 3 anys d’assaig 3 anys d’assaig 3 anys d’assaig

MONTAGE AICARA COUNTY COUNTY

ISTOS AINSA DEVORA

DEVORA AINSA

ARCHIPEL

CRESISTÈNCIAENDROSA

VARIETATS EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

TIPUS 
D’ESPIGA

PRECOCITAT
D’ESPIGAT TIPUS TALLA AJAGUT CENDROSA RINCOSPORIOSI PES 

ESPECÍFIC

AICARA 2 rengles Molt
 precoç Hivern Mitjana

 a alta
Mitjana
 a alta

Mitjana 
a baixa

Mitjana
 a alta

Alt a 
molt alt

AINSA RAGT GENETIQUE 2 rengles Mitjana a tardana Hivern Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
 a alta Mitjà

ARCHIPEL NICKERSON 2 rengles Precoç Hivern Mitjana Mitjana
 a alta

Mitjana
a alta

Mitjana
 a alta Alt

ARLOIS NICKERSON 2  rengles Molt
 precoç Hivern Mitjana

 a alta
Mitjana
 a alta Mitjana Mitjana Alt

CERVERA AGRÀRIA ESTANY S.L. 2  rengles Mitjana a precoç Hivern Mitjana
 a alta

Mitjana
 a baixa

Mitjana
 a baixa

Mitjana
 a alta

Mitjà 
a alt

COUNTY AGRUSA 2 rengles Tardana Primavera Baixa a
 molt baixa

Mitjana
 a alta Mitjana Baixa Mitjà

DEVORA SEMILLAS BATLLE 2 rengles Mitjana a precoç Hivern Mitjana Baixa Mitjana Alta Mitjà

GAELIC AGRUSA 2 rengles Mitjana a tardana Hivern Mitjana
 a baixa Mitjana Mitjana Mitjana Mitjà 

a alt

GRAPHIC RAGT GENETIQUE 2 rengles Mitjana a precoç Primavera Mitjana
 a baixa Mitjana Mitjana Baixa a

 molt baixa Mitjà 

HISPANIC AGRÀRIA ESTANY S.L. 2 rengles Molt
 precoç Hivern Mitjana

 a baixa Baixa Baixa Mitjana
 a alta Mitjà 

ISTOS AGRÀRIA ESTANY S.L. 2 rengles Mitjana a tardana Hivern Mitjana Baixa a
molt baixa Mitjana Alta Mitjà 

a alt

MONTAGE RAGT GENETIQUE 2  rengles Mitjana Hivern Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
a alta Alt

NATUREL AGRÀRIA ESTANY S.L. 2 rengles Mitjana a tardana Hivern Mitjana Mitjana
 a baixa Mitjana Mitjana Mitjà 

a alt

ORDALIE SEMILLAS BATLLE 6 rengles Precoç Hivern Mitjana
 a alta Mitjana Baixa Alta Mitjà

OTIRA DISAGRI 2  rengles Mitjana a tardana Primavera Baixa Mitjana Mitjana
a alta Baixa Mitjà

a baix

SULTANE AGRAR SEMILLAS 2 rengles Tardana Primavera Mitjana
 a baixa Mitjana Mitjana Baixa a

molt baixa Mitjà

SUNRISE NICKERSON 2 rengles Mitjana a tardana Hivern Mitjana Baixa Mitjana Mitjana
a alta

Mitjà 
a alt

VOLLEY NICKERSON 2 rengles Mitjana Hivern Mitjana Mitjana
 a alta Mitjana Mitjana Mitjà 

a alt

Taula de característiques agronòmiques de les varietats
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RECOMANACIO PER ZONES AGROCLIMÀTIQUES

SECANS FRESCALS GIRONA LITORAL REGADIUS DE LLEIDA

4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig 4 o més anys d’assaig

BERANGERE COUNTY COUNTY

CULMA ADONIS CULMA

LINDEN ADONIS

GOMERA LINDEN

CULMA VISKOSA

PRESTIGE

3 anys d’assaig 3 anys d’assaig 3 anys d’assaig

CALGARY QUINTA CALGARY

04.02 Ordi sembra d’hivern i primavera

El material vegetal d’ordi de primavera o al-

ternatiu assajat es caracteritza pel seu elevat 

potencial productiu alhora que per una marca-

da sensibilitat a rincosporiosi, que s’accentua 

amb la sembra facultativa d’aquestes varietats 

a la tardor. El fet que la producció d’ordi en 

sembres d’hivern (mig novembre i desembre) 

es concentri en comarques d’elevat potencial 

de producció com ara el litoral de Girona i els 

regadius de Lleida, fa que en aquestes con-

dicions, els seus rendiments puguin ser molt 

elevats.

COUNTY, CULMA, ADONIS i LINDEN mos-

tren molt bona adaptació a les dues zones en 

sembres d’hivern, amb cicles bastant similars. 

Cal destacar que LINDEN és l’única varietat 

de primavera que es mostra força resistent 

a rincosporiosi. En les condicions de conreu 

esmentades, l’ajagut pot representar un pro-

blema important. D’entre les recomanades, 

VISKOSA és la varietat que es mostra més 

sensible a aquest accident, que fa que el seu 

pes específi c es vegi afectat negativament.

 

Entre les varietats assajades només durant tres 

anys, semblen destacar CALGARY i QUINTA, 

amb un cicle quelcom més precoç que les an-

teriors.

En sembres de primavera (mig gener i febrer) 

a la zona de Secans Frescals, BERANGERE 

continua esent la varietat millor adaptada, de-

gut molt probablement a la seva marcada pre-

cocitat. En aquestes condicions de sembra, 

la seva susceptibilitat a l’ajagut no sol repre-

sentar un greu problema. Varietats més noves 

com CULMA, CALGARY i COUNTY també 

semblen adaptar-se força bé a aquestes con-

dicions de sembra.

RESISTÈNCIA

VARIETATS EMPRESA
COMERCIALITZADORA

PRECOCITAT
D’ESPIGA TALLA AJAGUT CENDROSA RINCOSPORIOSI ROVELL BRU PES 

ESPECÍFIC

ADONIS AGRUSA Mitjana tardana Mitjana Mitjana Mitjana a alta Baixa a molt baixa Mitjana a alta Mitjana a baix

BERANGERE AGRÀRIA ESTANY S.L. Precoç a molt precoç Alta Mitjana a baixa Baixa Mitjana Mitjana Alt

CALGARY AGRÀRIA ESTANY S.L. Mitjana precoç Mitjana a baixa Mitjana a baixa Mitjana Baixa a molt baixa Mitjana Alt

COUNTY AGRUSA Tardana Baixa Mitjana Mitjana a baixa Baixa Mitjana Mitjà a alt

CULMA AGRÀRIA ESTANY S.L. Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana a alta Baixa Mitjana Alt

GOMERA NICKERSON Mitjana Mitjana a baixa Mitjana a alta Mitjana a alta Mitjana a baixa Alta Alt

GRAPHIC RAGT GENETIQUE Mitjana precoç Mitjana Mitjana a baixa Mitjana Baixa Mitjana Mitjà a alt

LINDEN SEMILLAS BATLLE Mitjana tardana Mitjana Mitjana a baixa Mitjana a alta Mitjana a alta Mitjana a baixa Mitjà a alt

PRESTIGE RAGT GENETIQUE Mitjana Mitjana a baixa Mitjana a baixa Mitjana Baixa Mitjana a baixa Mitjà a baix

QUINTA RAGT GENETIQUE Precoç Alta Mitjana a baixa Mitjana a alta Baixa a molt baixa Mitjana a alta Alt

VISKOSA ACEITES BORGES PONT Mitjana tardana Mitjana a baixa Baixa Mitjana a alta Baixa Mitjana Baix

Taula de característiques agronòmiques de les varietats

Antoni López i Querol. 
Centre Udl - IRTA

antoni.lopez@irta.es

Joan Serra i Gil i Jordi Salvia i Fuentes. 
IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia

joan.serra@irta.es
jordi.salvia@irta.es
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01 Introducció

El conreu del cereal d’hivern és tradicional en 

la major part de les superfícies agrícoles de 

secà del nostre país. La producció de cereals 

oscil·la en les diferents zones, ja que depèn de 

la quantitat de pluja caiguda durant l’any i del 

tipus de sòl. 

Per obtenir una bona collita és fonamental que 

el sòl pugui emmagatzemar la màxima quanti-

tat d’aigua de pluja en el període tardor-hivern, 

que serà la reserva per al naixement del cultiu 

i per al posterior desenvolupament del gra, a 

la primavera.

Actualment, i en bona part de les contrades, 

el conreu de secà del cereal d’hivern, destinat 

a l’alimentació humana i animal, ha perdut 

importància perquè cada cop és més difícil as-

solir uns alts nivells de producció competitius, 

davant  els reptes dels mercats.

Una bona opció és cultivar cereals amb criteris 

de sostenibilitat en els ecosistemes agrícoles 

dels secans mediterranis, on aquestes espè-

cies estan perfectament adaptades.

En els secans mediterranis, l’objectiu principal 

del conreu del cereal d’hivern és obtenir un 

rendiment òptim, amb la màxima reducció 

de costos i el mínim impacte ambiental. La 

millor estratègia agronòmica és augmentar 

la disponibilitat d’aigua per al cultiu, ja que 

mantenir un rendiment estable en aquestes 

condicions depèn principalment de l’aigua. Cal 

adreçar, doncs, totes les tècniques (elecció de 

varietats, data de sembra, fertilització, conreu 

de sòl, control de males herbes, etc.) a afavorir 

l’acumulació d’aigua,  evitant-ne les pèrdues i 

facilitant-la gradualment, d’acord amb les ne-

cessitats dinàmiques dels cultius.

Les tècniques de conreu del cereal d’hivern 

s’han simplifi cat molt amb la mecanització. Des 

d’un punt de vista econòmic, les que represen-

ten un cost més elevat són: el conreu-sembra, 

la fertilització i el control de les males herbes. Si 

s’utilitza un sistema intensiu, el conreu del sòl 

pot representar fi ns a un 40% dels costos, per 

la potència de treball exigida, per l’augment del 

preu dels carburants i de la mà d’obra i per la 

utilització de maquinària pesada.

Des d’un punt de vista mediambiental, les 

tècniques de conreu del sòl prioritzen dos 

objectius: 

a) Afavorir l’acumulació d’aigua al sòl i limitar-

ne les pèrdues d’evaporació, amb la fi na-

litat que el cultiu en disposi de la quantitat 

més elevada possible.

b) Evitar l’impacte de l’erosió 

02 Tècniques de conreu i agricul-
tura de conservació

El conreu del sòl ha estat molt lligat a la profes-

sió de pagès. Llaurar va ser, en el seu moment, 

una tècnica indispensable per extraure la ferti-

litat dels sòls naturals i no cultivats, preparar la 

sembra, controlar les males herbes, plagues i 

malalties, incorporar rostolls, adobs orgànics i 

naturals i millorar l’estructura del sòl, en la me-

sura que afavoreix l’emmagatzemament i una 

menor evaporació de l’aigua. 

En els darrers anys, però, aquesta tècnica 

s’està posant en dubte, perquè ja no cal 

extreure la fertilitat natural dels terrenys no 

cultivats; hi ha altres alternatives per al control 

de plagues, malalties i males herbes, així com 

per a la fertilització, i s’ha demostrat que els 

efectes referents a la millora estructural del sòl i 

a la conservació d’aigua són més negatius que 

positius. El conreu del sòl, i sobretot el conreu 

intensiu, és negatiu perquè estimula la minera-

lització de la matèria orgànica dels sòls, ja em-

pobrits per si mateixos, fet que suposa un risc 

important d’erosió, i els costos en  combustible 

i mà d’obra són molt elevats.

TÈCNIQUES DE CONREU DE SÒL 
EN CEREAL D’HIVERN  

EL CONREU MÍNIM ÉS MOLT 
ADIENT PER AL CEREAL D’HIVERN 
A LA ZONA MEDITERRÀNIA; 
AL TEMPS QUE PERMET REDUIR 
COSTOS, LIMITA L’IMPACTE 
AMBIENTAL DE L’EROSIÓ SOBRE 
EL SÒL, AIXÍ COM LA PÈRDUA DE 
MATÈRIA ORGÀNICA

Conreu vertical amb subsolador. Foto: C. CanteroConreu horitzontal amb arada d’orelló. Foto: C. Cantero Conreu vertical amb arada de cistells o “chisel”. Foto: C. Cantero
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en cereal d’hivern són molt variades. Hi ha zones on només es practica el conreu intensiu, amb 

arada o arreus de pala i  rascle de discs. En canvi,  a les comarques de la plana i del Prepirineu de 

Lleida  la reducció del conreu i la sembra directa són pràctiques habituals des de fa  15 o 20 anys. 

En altres comarques, però, com el Bages, l’Anoia, la Conca de Barberà i el Solsonès, tot just s’hi 

estan introduint.

03 Resultats dels assaigs a Catalunya

A Catalunya, el grup d’Agronomia de la Universitat de Lleida porta a terme una sèrie d’assaigs per 

estudiar la resposta dels cultius de cereal segons l’aplicació de diferents tècniques de conreu del 

15

Els sistemes de conreu de conservació, com la 

reducció del conreu del sòl i la sembra directa 

(conreu nul), són cada vegada més habituals 

arreu de l’Estat i del món. La reducció del 

conreu substitueix els sistemes de volteig de 

la terra (arada de pala), el rascle de discs i 

la cavadora per sistemes de conreu sense 

girar-la, amb cultivador i amb arada de cisells 

-chisel- (conreu mínim), fi ns a arribar al conreu 

nul (sembra directa).

L’agricultura de conservació (AC), a més de la 

reducció del conreu del sòl i la sembra directa, 

també inclou les tècniques que promouen l’ús 

de cobertes vegetals vives i/o mortes en les 

plantacions de cultius llenyosos, per tal d’evitar 

les pèrdues d’aigua i matèria orgànica en el sòl 

nu. Cal mantenir la terra coberta amb residus 

vegetals morts (palla, rostolls i restes de collita) 

i/o vius (sembra de cultius en arbrats), ja que 

si no hi ha la coberta vegetal, l’efectivitat es 

redueix i, en alguns casos, el conreu nul pot 

arribar fi ns i tot a ser contraproduent.

En els darrers seixanta anys, s’ha comprovat 

en nombrosos estudis d’altres països, en 

condicions mediterrànies com la nostra, que 

els sistemes d’AC proporcionen avantatges 

agronòmics, econòmics i ecològics com 

la conservació d’aigua, la protecció contra 

l’erosió del sòl, l’increment de la matèria orgà-

nica i de l’activitat biològica del sòl, la reducció 

de les despeses del conreu, del temps i de la 

mà d’obra, entre altres.

Tanmateix, hi poden aparèixer problemes con-

crets de males herbes, plagues i malalties. En 

la sembra directa, cal fer un maneig acurat i co-

rrecte del rostoll i dels residus de cultiu, ja des 

de la collita anterior i utilitzar una maquinària 

específi ca. Abans de sembrar, convé controlar 

el renadiu i les males herbes amb un tracta-

ment herbicida total, no residual, i de baixa 

toxicitat tipus glifosat o sulfosat.

A Catalunya, les tècniques de conreu del sòl 
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Figura 2.- Aigua acumulada al sòl en mm, en diferents sistemes de conreu, en el període de recàrrega del sòl que va de juliol a fi nals 
de gener. Camp experimental d’Agramunt. Lleida. (campanyes de 1995 a 2005).

El Canós Agramunt Selvanera
Conr. Intensiu. 2622 4031
Subsolat 3194 2840 4090
Minim Conreu 3366 2717 4104
Sembra Directa 3382 2932 4137
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Figura 1.-Rendiments del cultiu de cereal d’hivern en diferents sistemes de conreu. Mitjana dels camps experimentals de Lleida 
al Canós (campanyes 1992-2000), Agramunt  (campanyes de 1990 a 2005) i Selvanera (campanyes de 1987 a 2005).

PER OBTENIR UNA BONA 
COLLITA ÉS FONAMENTAL 
QUE EL SÒL PUGUI 
EMMAGATZEMAR LA MÀXIMA 
QUANTITAT D’AIGUA DE PLUJA 
EN EL PERÍODE TARDOR - 
HIVERN

Sembra directa. Foto:  C. Cantero
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sòl. Es tracta d’estudis iniciats pel Servei d’Extensió Agrària i, posteriorment, per les Ofi cines Co-

marcals del DARP, en els camps d’experiències de Selvanera, d’Agramunt i d’altres localitats.

A partir de l’anàlisi dels resultats dels diferents assaigs, s’observa que les tècniques d’AC (mínim 

conreu i  sembra directa) milloren els rendiments mitjans entre un 5 i un 15% (Figura 1).

La raó principal d’aquesta millora és que s’acumula més aigua durant el període de recàrrega del 

sòl (de juliol a gener). Segons els anys, la reserva d’aigua en AC pot ser entre 20 i 60 mm més que 

en el conreu intensiu (Figura 2) i això comporta que el cultiu pugui produir més gra. És important 

destacar que l’aigua s’acumula sobretot en les capes més profundes del perfi l del sòl (entre 50 i 

100 cm),  i que el cultiu l’absorbeix en les fases fi nals de creixement (període de granat). Els estudis 

també indiquen que, amb la sembra directa,  el sistema radicular del cultiu es desenvolupa més bé 

en els horitzons més profunds del sòl, fet que permet aprofi tar millor l’aigua acumulada.

16

Altres assaigs, com els realitzats al Canós, han 

servit per demostrar que no cal modifi car la 

quantitat de llavor per a la sembra, segons el 

sistema de conreu del sòl emprat.

A l’inici de l’aplicació dels nous sistemes de 

conreu, els agricultors utilitzaven, per norma, 

un 10 o 15% més de llavor en la sembra direc-

ta o el mínim conreu; hi havia la creença errònia 

que les màquines sembraven pitjor. En l’estudi 

realitzat durant tres anys al Canós, en què es 

va comparar un sistema de conreu intensiu 

del sòl amb el sistema de sembra directa,  i 

es van utilitzar diferents dosis de sembra, s’ha 

observat que no s’obté més rendiment en cap 

cas segons la dosi utilitzada i el sistema de 

conreu. Això ens indica que no cal augmentar 

la despesa de llavor, si la sembradora s’utilitza 

correctament.

L’estudi que s’ha dut a terme a Guissona, Can-

dasnos (Osca) i Agramunt durant tres anys, i 

que continua fi ns ara a la localitat d’Agramunt, 

té com a objectiu donar a conèixer quina és la 

dosi de nitrogen, més adient, que cal utilitzar 

segons els diferents sistemes de conreu del 

sòl.

Els assaigs realitzats en zones de secà (Agra-

munt i el Canós) demostraven que es podia, i 

era aconsellable, reduir la dosi de fertilització 

nitrogenada entre un 40 i un 60% de les dosis 

habituals i que, en sistemes intensius de con-

reu del sòl, calia avançar la data d’aplicació 

de l’adob de cobertora (a gener). Els resultats 

posteriors d’aquest estudi de llarga durada 

mostren que el cultiu no respon als augments 

de fertilització nitrogenada, en sistemes de 

conreu intensiu (Figura 4) i, per tant, es poden 

limitar les aportacions d’aquest element fertili-

tzant. En canvi, s’ha observat un augment de 

la producció en els sistemes de mínim conreu 

i sembra directa, per la major acumulació 

d’aigua al sòl, que ha permès un millor ús del 

nitrogen utilitzat.

Altres assaigs ens han mostrat que augmenta 

l’activitat biològica al sòl en els sistemes de 

mínim conreu i de sembra directa i que la com-

pactació dels sòls de secà no és un problema 

habitual, llevat que hi hagi alta humitat, ja que 

la circulació de la maquinària és bastant limita-

da, per la simplifi cació de la mecanització.

És interessant comprovar en els assaigs de 

llarga durada (el camp d’experiències de Sel-

vanera va iniciar-se fa 19 anys i el d’Agramunt 

fa 16 anys) que es recuperen els continguts de 

matèria orgànica del sòl quan es redueix 
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Figura 3.- Rendiments del cultiu de cereal d’hivern en diferents sistemes de conreu i  densitats de sembra. Mitjana de tres 
anys al camp experimental de Lleida al Canós (campanyes  1994-95 i 1996-97).

Camp de cereals d’hivern conreat amb el sistema de sembra directa. Foto: C. Cantero.
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Figura 4. Rendiments del cultiu de cereal d’hivern en diferents sistemes de conreu i dosi de fertilització 
nitrogenada (kg de N/ha). Mitjana de nou anys al camp experimental de Lleida a Agramunt (campanyes  1996-
97 a 2004-05).
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el conreu, i que aquesta recuperació és més 

alta amb la sembra directa. Això pot ser molt 

positiu si considerem l’AC com a fi xadora de C 

(carboni) . La fi xació de CO2 (per augment de la 

matèria orgànica) i la protecció de l’erosió del 

sòl són aspectes de l’AC que milloren la con-

servació ambiental i que justifi quen la inclusió 

d’aquestes pràctiques agrícoles en els plans 

de mesures agroambientals i de sostenibilitat  

de les empreses agràries, als efectes que els 

productors i les seves empreses puguin rebre 

els ajuts i pagaments compensatoris destinats 

a zones de secà amb poques i/o cap  possibi-

litat de regar en un futur.

Finalment, cal destacar que els estudis con-

tinuen  i que actualment s’està treballant en 

el desenvolupament d’aquestes tècniques 

de conreu en altres comarques. Es realitzen 

assaigs referents a temes que preocupen 

l’agricultor, com: maneig dels residus de collita, 

l’efecte de les males herbes, plagues i malalties, 

així com la possibilitat de rotacions de cultius 

mb sistemes de reducció de conreu del sòl. 

04 Conclusions i recomanacions 

04.01 Conreu intensiu

La pràctica del conreu intensiu del sòl en les 

zones de secà mediterrani és actualment una 

pràctica poc recomanable, ja que, a part de 

ser més cara, provoca la pèrdua de matèria 

orgànica, degrada l’estructura del sòl i el fa 

més susceptible a l’erosió, no conserva l’aigua 

i els rendiments són menys estables i sosteni-

bles. Només en casos especials pot ser una 

pràctica recomanable, com quan hi ha infes-

tacions importants de males herbes, plagues 

i malalties que no tinguin cap altre mètode de 

control o bé quan l’estructura del sòl és molt 

pobre per causes naturals i per la seva compo-

sició textural (sòls molt sorrencs, molt llimosos 

o molt argilosos). En aquests casos cal utilitzar 

istemes de conreu verticals com el subsolat i 

l’arada de cisells (chisel) enlloc de sistemes de 

conreu de volteig del sòl on es genera “sola” 

de conreu molt compacta i crostes superfi cials 

quan plou. Cal tenir present que l’estructura  

artifi cial provocada pel sistema de conreu del 

sòl sempre és limitada en el temps i es perd 

abans d’un any, fet que obliga a fer un conreu 

repetit en anys posteriors per al seu manteni-

ment.

04.02 Conreu mínim

El conreu mínim és molt adient per al cereal 

d’hivern a la zona mediterrània.; al temps que 

permet reduir costos, limita l’impacte ambiental 

de l’erosió sobre el sòl, així com la pèrdua de 

matèria orgànica. És un sistema força adequat 

per a zones molt àrides, on no es produeix prou 

residus de palla i de rostoll, per tal de protegir 

el sòl i afavorir la retenció d’humitat. És molt 

convenient en sòls amb una estructura pobra 

i com a sistema de transició a la reducció total 

del conreu del sòl. Hi ha sòls que no s’adapten 

immediatament als sistemes de nul conreu, 

atès que la seva estructura necessita un perío-

de d’adaptació. En aquests casos, la reducció 

del conreu del sòl permet una recuperació més 

ràpida, ja que provoca menys impacte sobre el 

mateix. També és útil per al control d’algunes 

males herbes, plagues i malalties.

Finalment, cal tenir present que el conreu 

mínim o conreu reduït no consisteix només a 

reduir la utilització d’aparells pesats i la pro-

funditat de la labor. En el conreu mínim, com 

a tècnica de conservació, i per tal d’obtenir 

aquests avantatges, cal deixar residus vege-

tals en la superfície del sòl (més del 30% de 

la cobertura). Per tant, la utilització exagerada 

d’un cultivador o vibrocultor, encara que sigui 

de forma superfi cial, no es pot considerar com 

a conreu de conservació. Un nombre excessiu 

de passades, encara que superfi cials, eliminen 

els residus de palla i de rostoll, trenquen els 

agregats del sòl, destrueixen l’estructura del 

mateix i produeixen una capa de terra en pols 

que no deixa fi ltrar l’aigua,  que s’erosiona fà-

cilment i s’encrosta.

17

ELS SISTEMES DE CONREU
DE CONSERVACIÓ, 
COM LA REDUCCIÓ DEL 
CONREU DEL SÒL 
I LA SEMBRA DIRECTA 
(CONREU NUL), SÓN CADA
VEGADA MÉS HABITUALS 
ARREU DE L’ESTAT I DEL MÓN

Collita. Distribució i trinxat de la palla. Operacions que cal realitzar en els sistemes de sembra directa o conreu mínim. Foto: C. Cantero

Rostoll. La primera operació que cal fer per a la sembra directa és deixar el rostoll i distribuir bé les restes de collita. Foto: C. Cantero. 
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04.03 Sembra directa

La sembra directa és un sistema molt re-

comanable a les zones mediterrànies i és el 

més sostenible a llarg termini, amb una alta 

probabilitat. La seva pràctica permet acon-

seguir els rendiments més estables, sobretot 

en anys secs, que són els més habituals en 

aquestes condicions. S’ha demostrat que és 

el millor quant a la conservació de l’aigua i la 

protecció del sòl davant l’erosió, si disposa de 

prou quantitat de residus. Ajuda a recuperar la 

matèria orgànica del sòl i millora la seva estruc-

tura a mitjà i llarg termini; permet reduir costos 

i temps en les feines de conreu i augmenta la 

fl exibilitat de les tasques durant el període de 

sembra.

També presenta, però, alguns inconvenients 

com la compactació del sòl que es produeix  

a l’inici de l’aplicació del sistema en sòls  ar-

gilosos i pesats. En altres casos, sorgeixen 

canvis i infestacions de males herbes de difícil 

control, com en el cas de “l’escaldaboques” 

(Bromus diandrus). En les condicions que hem 

treballat fi ns ara, no s’ha observat un augment 

en la incidència de plagues i malalties habituals 

en el cultiu de cereal d’hivern, malgrat que en 

zones humides del Prepirineu s’han observat 

alguns problemes en caragols i llimacs. Un 

altre desavantatge és que la maquinària es-

pecial sol ser més cara que les màquines de 

sembra tradicionals. En explotacions grans, o 

si es realitzen treballs per a tercers, aquests 

costos queden compensats, ja que es neces-

sita menys aparells per treballar i això en facilita 

l’amortització.

Posar en pràctica aquest sistema de no con-

reu i fer sembra directa no vol dir únicament 

arrossegar un tipus especial de sembradora. 

La sembra i la utilització de la sembradora 

s’han de fer segons el tipus de sòl i de les con-

dicions en el moment de realitzar-la. Cal saber 

que aquest tipus de sembra exigeix un maneig 

acurat dels residus de la collita anterior (palla 

i rostolls). La realització de la sembra directa 

comença amb el cultiu de l’any anterior. Un 

excés o una distribució incorrecta de la palla 

poden provocar un mal funcionament de la 

sembradora i, després de sembrar,  l’aparició 

de problemes d’al·lelopaties (toxicitats per una 

incorrecta descomposició de la palla)  que 

afecten les petites plantes del cultiu. Davant 

la previsió de més de 2 a 3 tones/ha de palla 

al sòl després de la collita, cal pensar en reti-

rar-ne una part. Per altra banda, una defi cient 

cobertura del sòl per una manca de palla i 

rostoll no permet assolir els avantatges que 

volem obtenir; en aquestes condicions, doncs, 

és millor realitzar un mínim conreu que deixi la 

superfície del sòl amb una certa rugositat.

Per acabar, cal tenir present  que  els sis-

temes de mínim conreu i sembra directa 

estan inclosos en el marc de les mesures 

d’ecocondicionalitat de la UE i que seran obli-

gatoris en alguns països, així com en algunes 

comunitats autònomes espanyoles. Es consi-

deren pràctiques de conservació en diversos 

codis de bones pràctiques agrícoles i com a 

mesures agroambientals que cal fomentar per 

a la protecció dels sistemes agraris. I aquí, a 

Catalunya, són pràctiques recomanades en 

la normativa de la producció integrada dels 

cultius herbacis.  Els sistemes de conreu de 

conservació, com la reducció del conreu del 

sòl i la sembra directa (conreu nul), són cada 

vegada més habituals arreu de l’Estat i del 

món. La reducció del conreu substitueix els 

sistemes de volteig de la terra (arada de pala), 

el rascle de discs i la cavadora per sistemes 

de conreu sense girar-la, amb cultivador i amb 

arada de cisells -chisel- (conreu mínim), fi ns a 

arribar al conreu nul (sembra directa).

 

Jaume Gregori Punyet
Ofi cina Comarcal de l’Urgell. 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.

jaume.gregori@gencat.net

Carlos Cantero Martínez.
Dpt. de Producció Vegetal i Ciència Forestal. UdL.

carlos.cantero@pvcf.udl.es

Naixement de plantes en sembra directa. Foto: C. Cantero

Sembra directa. Foto: C. Cantero

Manca d’infi ltració de l’aigua quan es fa un conreu intensiu que 
provoca ruptura de l’estructura del sòl a la zona superfi cial. 
Foto: C.Cantero.

94



CEREALS D’HIVERN

DOSSIERN05

01 Introducció

Aquest any, la sequera ha estat el factor més 

important en el conreu dels cereals d’hivern, ja 

que ha provocat, en molts casos, que la pro-

ducció s’hagi reduït molt. Amb tot, el control 

de les males herbes continua essent una de 

les principals preocupacions per obtenir una 

bona collita. 

En el conreu de cereals, és fonamental el 

control de rosella i margall. En aquests casos, 

cal mantenir les poblacions a densitats que 

no causin pèrdues de collita i, quan s’utilitzen 

herbicides, vetllar perquè no apareguin resis-

tències a aquests productes. Pel que fa als 

mètodes de control, es recomana el control 

mecànic amb grada de pues.

Un aspecte que es valora, cada vegada més, 

és l’impacte que es pot fer sobre el medi i el 

paisatge amb el control de les males herbes; 

fi ns i tot, hi ha normativa al respecte.

Per tant, es tracta d’actuar sobre les males 

herbes de la forma més econòmica possible 

i, a més, de forma que es preservi la riquesa 

natural del nostre entorn, tant pel que fa a la 

fauna com a la fl ora.

02 Control amb mitjans 
no químics

Per aconseguir els objectius esmentats, és 

molt útil fer un maneig integrat de les males 

herbes i utilitzar tots els mitjans possibles.

Es pot actuar, en primer lloc, amb un maneig 

adequat del cultiu. Dos aspectes importants 

són la data i la profunditat de sembra. Com 

més tard se sembra, menys herba hi ha i més 

s’afavoreixen els mètodes directes de control, 

siguin amb herbicides o amb maquinària. Pel 

que fa a la profunditat de sembra, cal evitar 

les sembres massa fondes que, com que 

alenteixen la naixença i debiliten el cultiu en els 

seus primers estadis, faciliten el desenvolupa-

ment de les males herbes.

Un mitjà directe de control sense herbicides es 

pot fer amb maquinària. En cereals d’hivern, la 

màquina més utilitzada és la grada de pues. 

El seu ús és cada cop més habitual, tant en 

agricultura convencional o integrada - ja que 

és un complement molt bo per als herbicides- 

com en agricultura ecològica, on esdevé d’ús 

obligat. 

A partir de 13 assaigs, realitzats arreu de 

Catalunya, s’han obtingut unes conclusions 

per millorar l’ús d’aquesta màquina (Taula 1). 

Aquest recull de condicions, pensat sobretot 

per al control de rosella, és aplicable en general 

a qualsevol altra mala herba dicotiledònia. En el 

cas de les gramínies, no se n’aconsegueix mai 

un bon control. 

Amb un bon ús d’aquesta màquina es pot 

aconseguir un bon control de les males herbes, 

sobretot si es combina amb rotacions de cultiu 

iamb el maneig del cereal, segons s’explica 

més amunt. El control mitjà que s’aconsegueix 

amb la grada de pues és d’un 80% o més. Per 

aquesta raó, a vegades cal complementar la 

seva acció amb un herbicida. Això és possible 

en agricultura convencional i integrada.

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, 
almenys durant 15 dies 
després del tractament.

3. Que la mala herba sigui 
gramínia.

4. Que la mala herba tingui una 
arrel pivotant.

5. Correcta graduació de la 
màquina.

Taula 1. Condicions d’ús de la grada de pues.

ASPECTES ACTUALS DEL CONTROL 
DE MALES HERBES EN CEREALS D’HIVERN
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Infl uència de la densitat de sembra. A l’esquerra massa fonda amb plantes débils, a la dreta profunditat normal. Foto: A. Taberner
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03 Control de margall

Aquesta gramínia és la principal mala herba de 

fulla estreta present en els nostres camps.

Té una biologia en aparença molt senzilla. És 

una gramínia anual, que produeix llavors amb 

baixa longevitat al sòl, amb una durada de 18 a 

24 mesos. La seva germinació està molt agru-

pada, pràcticament en una sola vegada, tot 

just després de la sembra del cereal. Està molt 

ben adaptada als sistemes de mínim conreu, ja 

que les seves llavors germinen molt bé si estan 

poc enterrades.

La gran variabilitat genètica que té fa que 

s’adapti molt bé a l’acció dels herbicides i pos-

sibilita la presència de resistències a aquests 

productes.

Cal destacar que el margall és sensible a les ro-

tacions de cultiu: qualsevol canvi en el cultiu en 

disminueix les poblacions, sobretot si s’inclou 

un cultiu d’estiu a la rotació. 

I també cal tenir en compte que si es remouen 

les plantes amb una operació de conreu 

s’afavoreix el seu creixement: quan es treballa 

el sòl i no s’enterren bé les plantes, és a dir, 

només es remouen lateralment, s’afavoreix el 

creixement d’aquesta mala herba En aquest 

cas, que es dóna tot sovint al preparar el te-

rreny per sembrar, el més efi caç és aplicar un 

herbicida.

Pel que fa a l’ús dels herbicides, és molt im-

portant el moment  en què es fa el tractament. 

Cal adequar l’aplicació de l’herbicida a l’estadi 

fenològic en què el margall és més sensible. 

Això, en els derivats de la urea, quan la planta 

té només el coleòptil o la primera fulla desen-

volupada, és quan resulta més efi caç la seva 

aplicació.

Les matèries actives recomanables es recullen 

a la taula 2.  Cal tenir una visió de conjunt de 

les matèries actives que es poden utilitzar per 

tal d’anar canviant els productes any rere any. 

De fet, com en el cas de la rosella, cal ser cons-

cient de les característiques de la població que 

es vol controlar, i determinar quins són els 

herbicides que tenen un control defi cient del 

margall en cada camp en concret.

04 Control de rosella

Pel fet de ser dicotiledònia, la rosella admet el 

control mecànic com a alternativa als herbici-

des; a més, desenvolupa una arrel pivotant 

molt sensible que, si es remou quan és petita, 

es produeix la mort de la planta.

 

En canvi, és més difícil de controlar mitjançant 

alternatives de cultiu, ja que pot infestar els 

nous cultius implantats, i en aquests casos es 

disposa de menys herbicides per al seu con-

trol. Així, resulta més difícil controlar la rosella 

en colza que en cereal.

Si el control es vol fer amb herbicides, en 

primer lloc cal conèixer, com en el margall, 

les característiques de la població, a quins 

herbicides la rosella és sensible i a quins es 

resisteix, segons el camp en concret que es 

vol mantenir net.

Per això, en la taula 3 es recullen les diferents 

possibilitats de control amb herbicides que es 

disposa per a la rosella.

En general, com més petita és la rosella, es fa 

un millor control amb els herbicides. Això és 

d’especial interès en l’aplicació d’herbicides 

que contenen ioxinil o bromoxinil, perquè es 

tendeix a utilitzar-los massa tard, ja que se 

solen barrejar amb un altre producte per al 

control de cugula o de margall.

Fops i dims (A)
Sulfonilurees 

(B)

Derivats de la 

urea  (C2)

Dinitroanilines 

(K1)

Dinitroanilines 

+urea (K1+C2)

Tiocarbanats

(N)

Diclofop Clorsulfuron Clortoluron Pendimetalina
Trifl uralina + 

linuron
Prosulfocarb

Clodinafop Iodosulfuron Isoproturon

Tralkoxidim

Taula 2. Matèries actives herbicides per al control de margall  (entre parèntesi grup HRAC a què pertanyen).

Infestació margall i rosella junts. Foto: A. Taberner

ES TRACTA D’ACTUAR SOBRE LES 
MALES HERBES DE LA FORMA MÉS 
ECONÒMICA POSSIBLE I, A MÉS, 
DE FORMA QUE ES PRESERVI LA 
RIQUESA NATURAL DEL NOSTRE 
ENTORN

Tipus de 
població

Moments de tractament

Presembra 2-3- fulles Afi llolat

1.- S a tots els 
herbicides

P
en
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et
al
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 T
ifl 
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al
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+
 L

in
ur

ó
n

Difl ufenican
Florasulam 
Tribenuron 
Triasulfuron

B
ro

m
o

xi
ni

l

2, 4 D, MCPA

2.- R a 2,4 D Difl ufenican
Florasulam
Tribenuron
Triasulfuron

3.- R a Tribenuron 2,4 D , MCPA

4.- R a 2,4 D i 
Tribenuron

Difl ufenican

Taula 3. Substàncies actives herbicides que es disposa per al control de rosella, en funció de les característiques de la població que 
es desitja controlar. També s’indica el moment de desenvolupament del cultiu en què es pot realitzar el tractament.
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05 Control de cugula

En aquest cas, es tracta d’un altra mala herba 

de fulla estreta, com el margall, però amb una 

biologia totalment diferent, amb una estratègia 

de supervivència més complexa. Per aquesta 

raó, el seu control resulta més difícil.

Les seves llavors són grosses, donen lloc a 

plàntules vigoroses, amb capacitat per a ger-

minar des d’una bona profunditat en el sòl. La 

germinació, que sobretot és hivernal, és molt 

esglaonada i això fa que calgui utilitzar mèto-

des de control persistents. 

Com que les llavors de la cugula tenen una 

gran longevitat en el sòl i, com s’ha dit abans, 

germinen des de profunditats importants, és 

una planta adaptada als sistemes conven-

cionals de treball del sòl; en canvi, s’adapta 

malament als sistemes de mínim cultiu i de 

sembra directa. 

Els herbicides recomanables es recullen en la 

taula 4. En la seva utilització, cal identifi car la 

presència de la cugula i establir l’estat fenolò-

gic en què es troba. Tot seguit, es pot escollir 

el producte a utilitzar. Amb aquest procediment 

s’assegura el màxim d’efi càcia.

06 Control de bromus

Els trets principals de la biologia del bromus 

són força semblants als del margall. 

És una gramínia anual, amb llavors que duren 

molt poc al sòl i que només germinen a la su-

perfície. S’adapta molt bé als sistemes de no 

cultiu del sòl. És sensible a les rotacions de 

conreu, als retards de sembra i, sobretot, al 

conreu del sòl amb arreus de pales. És difícil 

de controlar amb mitjans mecànics.

Pel que fa a l’ús d’herbicides, només són 

utilitzables dues sulfonilurees: sulfosulfuron i 

iodosulfuron.

07 Impacte ambiental

Un aspecte que està adquirint molta importàn-

cia és el de l’impacte ambiental que es pot pro-

duir en el control de males herbes, segons com 

s’utilitzin els diferents mitjans disponibles. 

En el cas dels herbicides això adquireix un 

especial interès, ja que hi ha la possibilitat de 

generar residus en sòls i aigües, segons com 

se’n faci l’aplicació.

Per aquest motiu, hi ha nombrosos índexs 

per avaluar aquest impacte. S’admet que tota 

substància activa registrada es pot utilitzar, 

però es vol saber quina es pot utilitzar amb 

més garanties de provocar un mínim impacte 

ambiental. Per aquesta raó, des del Grup de 

Males Herbes i Herbicides dels Serveis de 

Sanitat Vegetal de les diferents autonomies 

s’ha adoptat un Índex de Perillositat Ambiental, 

que permet agrupar els herbicides en funció 

d’aquest impacte. Una primera classifi cació, 

a nivell de substància activa, es recull en la 

taula num. 5.

08 Herbicides autoritzats 
en cereals d’hivern

En el quadre que acompanya aquest article, 

es recullen els principals herbicides utilitzats 

en cereals d’hivern. Es tracta d’un quadre 

orientatiu. Com que les condicions d’aplicació 

i la classifi cació toxicològica dels productes 

canvia constantment, cal utilitzar la web del 

Ministeri d’Agricultura, (www.mapya.es) per 

tal de tenir les dades més actualitzades per a 

cada producte comercial que es pot trobar en 

el mercat. 

A més, cal llegir atentament l’etiqueta de 

l’envàs del producte abans del seu ús. En el 

cas dels herbicides, això és especialment in-

teressant, tant pel que fa a les precaucions a 

tenir en compte envers el medi ambient, com 

pel que fa a les condicions d’ús: dosis, mo-

ment d’aplicació, sensibilitat de les varietats, 

possibilitat de barreges, condicions climàti-

ques necessàries, sensibilitat de les males 

herbes... Això és d’aplicació per als productes 

a base de glifosat; hi ha nombrosos productes 

comercials i la dosifi cació varia en funció de la 

mala herba a controlar.

En el quadre no s’han inclòs les dades de 

toxicologia ni les corresponents al Reial Decret 

255/2003 sobre classifi cació i etiquetatge. En 

aquest moment, s’està procedint al canvi; a 

vegades coexisteix la nova normativa amb 

l’anterior, vigent fi ns ara. Com que els canvis 

són continus, cal consultar cada full de registre 

en concret, a la web del Ministeri d’Agricultura 

i a l’etiqueta de cada envàs. 

Impacte ambiental BAIX Impacte ambiental MITJÀ Impacte ambiental ALT

2,4-D    
Bentazona 
Carfentrazona-Etil 
Clopiralida 
Clorsulfuron 
Dicamba  
Diclofop 
Difl ufenican + MCPA 
Florasulam 
Fluroxipir 
Glifosat 
Isoxabèn 
MCPA 
Sulfosulfuron 
Tifensulfuron 
Tralkoxidim 
Tribenuron 

Glifosat sal trimèsica 
Iodosulfuron 

Ioxinil 
Triasulfuron 
Bromoxinil  

Carfentrazona Etil + MCPP 
Clortoluron 

Imazametabenz 
Isoproturon 
Mecoprop 
Paraquat

Pendimetalina 

Taula 5. Classifi cació de les substàncies actives herbicides utilitzables en cereals d’hivern segons el seu índex d’impacte ambiental.

Fops i dims (A) Imidazolinones (B)
Derivats de la urea  
(C2)

Sulfonilurees(B)

Diclofop Imazametabenz Clortoluron Iodosulfuron

Clodinafop Isoproturon

Fenoxaprop

Tralkoxidim

Taula 4. Possibilitats de tractament de la cugula amb herbicides. Entre parèntesi s’indica el Grup HRAC a què pertanyen.

Andreu Taberner Palou. 
Unitat de Malherbologia i Fitoreguladors

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca

a.taberner@gencat.net

97



DOSSIERN05

DOSSIERTÈCNIC

22

HERBICIDES QUE ES PODEN UTILITZAR EN CEREALS D’HIVERN

Composició Nom Formulació Casa comercial
Dosi/ha, 

l o kg
SENSIBILITAT DE LES MALES HERBES

Cugula Margall Cua de guineu Card Fumaria Roella Revola Poligonum Scandix Veronica

HERBICIDES APLICATS EN PRESEMBRA DEL CULTIU

Glifosat (Sal amònica) 68% ROUNDUP TRANSORB SG MONSANTO 1,5-2,5 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 12% STING SE SL MONSANTO 1,5-2,5 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 12% RECSAR SL SARABIA 1,5-2,5 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 

16% + Difl ufenican 4%
ZARPA SC BAYER 1,5-4 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 36% DIVERSOS NOMS SL DIVERSES MARQUES 1,5-6 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 36% GLYFOS ULTRA UL AGRODAN 1,6-6 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 36% ROUNDUP PLUS UL MONSANTO 1,6-6 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 40%
ROUNDUP 400 

PRESIEMBRA
SL MONSANTO 1,0-8,0 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal isopropilamina) 45% ROUNDUP ENERGY SL MONSANTO 0,6-1 L/HA S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal sòdica) 42% ROUNDUP SEC SG MONSANTO 2,5-9  l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal trimèsica) 32% TERMINO SL BAYER 2,25-18 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal trimèsica) 33% TOUCH-DOWN SL SYNGENTA AGRO 1,5-12 l/ha S S S MI S S MI S S S

Glifosat (sal amonica) 36% TOUCHDAOWN PREMIUM SL SYNGENTA AGRO 6 L/HA S S S MI S S MI S S S

Glufosinat amònic 15% FINALE SL BAYER 3,0-10 l/ha S S S MI S S MI S S S

Isoxaben 50% ROKENYL 50 SC DOWAGROSCIENCES 0,2-0,25 l/ha S S S I S S

HERBICIDES APLICATS EN PRE-EMERGENCIA DEL CULTIU

Pendimetalina 33% DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 3-6 l/ha I MS MI S MI S

Trifl uralina 24% + Linuron 12% TROTE EC SARABIA 3-4 l/ha I MI MI S I MS

Prosulfocarb 80% AUROS EC SYNGENTA AGRO 4-6 l/ha S I S S

HERBICIDES APLICATS EN POST-EMERGENCIA DEL CEREAL

Herbicides que controlen unicament males herbes de fulla estreta

Clodinafop propargil 24% + 
Cloquintocet mexil 6%

TOPIK 24 EC SYNGENTA AGRO
175-350 

ml/ha

Clodinafop propargil 8% + 
Cloquintocet mexil 2%

TOPIK PLUS 8 EC EC SYNGENTA AGRO
250-900 

ml/ha
S S S i i i i i i i

Diclofop (éster metílic) 24% + 
Mefenpir-dietil 4% + 
Fenoxaprop p-etil 2%

DOPLER N EW DUPONT 2-2,5 l/ha S S S i i i i i i i

Diclofop (éster metílic) 24% + 
Mefenpir-dietil 4% + 
Fenoxaprop p-etil 2%

GAMO EW BAYER 2-2,5 l/ha S S S i i i i i i i

Diclofop (éster metílic) 27% COLT EC DUPONT 2,5 l/ha S S S i i i i i i i

Diclofop (éster metílic) 36% DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 1,25-2,5 l/ha S S S i i i i i i i

Fenoxaprop p-etil 5,5% + 
Mefenpir dietil 1,5%

PUMA SUPER N EC BAYER 1-1,25 l/ha S I i i i i i i i

Sulfosulfuron 80% LEADER PLUS WG MONSANTO 25 g/ha I I I i i i i i i i

Tralkoxidim 25% SPLENDOR 25 SC SC SYNGENTA AGRO 1,2-1,6 l/ha S S S i i i i i i i

Herbicides que controlen males herbes de fulla estreta i de fulla ampla

Bifenox 17% + Isoproturon 30% PUÑAL SC ARAGRO 4-4,5 l/ha MS S S I I S

Clortoluron 40% + 
Difl ufenican 2,5%

HARPO-Z SC BAYER 1,75-3 l/ha MI S I I S MS MS S

Diclofop-metil (éster metílic) 
21,6% + Bromoxinil 
(éster octanoic) 6,25% + 
Difl ufenican 3,1%

LUIZOR EC BAYER 3-4 l/ha S I I I I I I I

Clortoluron 50% DIVERSOS NOMS SC DIVERSES MARQUES 3-5,5 l/ha MS S S I I MS I MS I I

Isoproturon 50% DIVERSOS NOMS SC DIVERSES MARQUES 3-4 l/ha MS S S I I MS MI MS I I
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HERBICIDES APLICATS EN POST-EMERGENCIA DEL CEREAL

Composició Nom Formulació Casa comercial
Dosi/ha, 

l o kg
SENSIBILITAT DE LES MALES HERBES

Cugula Margall Cua de guineu Card Fumaria Roella Revola Poligonum Scandix Veronica

Herbicides que controlen males herbes de fulla ampla en post-emergencia en estadi de plantula o plantes joves

Clorsulfuron 75% DIVERSOS NOMS WG DIVERSES MARQUES 14-50 g/ha I MI MS MI MS S S S MS

Clortoluron 50% DIVERSOS NOMS SC DIVERSES MARQUES 3-5,5 l/ha MS S S I I MS I MS I I

Bifenox 17% + Isoproturon 30% PUÑAL SC ARAGRO 4-4,5 l/ha MS S S I I S

Imazametabenz 30% ASSERT 30 LA SC BASF 2-2,5 l/ha S I MI I I I MI S MI

Isoproturon 50% DIVERSOS NOMS SC DIVERSES MARQUES 3-4 l/ha MS S S I I MS MI MS I I

Metribuzina 70% DIVERSOS NOMS WP DIVERSES MARQUES 0,1 kg/ha I I I I MS MS I MS S

Triasulfuron 20% LOGRAN 20 WG WG SYNGENTA AGRO 50-75 g/ha I I I I MS MS S S S

2,4-D (éster isooctílic) 30% + 
Florasulam 6.25%

MUSTANG SC DOWAGROSCIENCES ?? I I I

Bromoxinil (éster octanoic) 24% DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 1-2 l/ha I I I I MI S MS MS MS

Carfentrazona-etil 50% PLATFORM WG FMC FORET 40 g/ha I I I S

Carfentrazona-etil 50% + 
MCPP-p 60%

PLATFORM S WG FMC FORET 1 kg/ha I I I S S

Florasulam 5% NIKOS SC DOWAGROSCIENCES 75-150 ml/ha I I I

Ioxinil (éster octanoic) 22,5% TOTRIL EC BAYER 1,5-2,5 l/ha I I I I MI MS MS MS MS

Ioxinil (éster octanoic) 24% DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 1,5-2,5 l/ha I I I I MI MS MS MS MS

Tifensulfuron 50% + 
Tribenuron-metil 25%

POSTA WG BAYER 30-45 g/ha I I I MI S I S S MS

Tifensulfuron 75% HARMONY WG DUPONT 30-50 g/ha I I I

Tribenuron-metil 75% GRANSTAR WG DUPONT 10-25 g/ha I I I MS MS S MS MS I

MCPA (éster isooctílic) 25% + 
Difl ufenican 2,5%

YARD EC BAYER 1-2 l/ha I I I

MCPP (éster butilglicòlic) 36% + 
Bromoxinil (éster octanoic) 12%

SPIN PLUS EC DUPONT 2-3 l/ha I I I

MCPP (éster butilglicòlic) 36% + 
Ioxinil (éster octanoic) 12%

CERTROL H EC NUFARM 1-3 l/ha I I I MS S S S MS MS.S

MCPP (éster butoxietílic) 36% 
+ Ioxinil (octanoat) 12% + 
Bromoxinil (octanoat) 12%

IMAGE EC NUFARM 1-1,75 l/ha I I I MS S S S MS S

MCPP (éster isoctílic) 36% + 
Bromoxinil (éster octanoic) 12%

DRIWER EC SARABIA 2-3 l/ha I I I MS S S S MS S

MCPP (éster isoctílic) 36% + 
Ioxinil (éster octanoic) 12%

MURALLA COMBI EC C. Q. MASSÓ 2-3 l/ha I I I MS S S S MS S

MCPP (éster isoctílico) 37,5% + 
Ioxinil (éster octanoic) 7,5% + 
Bromoxinil (éster octanoic) 7,5%

OXYTRIL M EC BAYER 2-3 l/ha I I I MS S S S MS S

MCPP (éster isoctílico) 37,5% + 
Ioxinil (éster octanoic) 7,5% + 
Bromoxinil (éster octanoic) 7,5%

BRIOXIL SUPER EC ARAGRO 2-3 l/ha I I I
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HERBICIDES APLICATS EN POST-EMERGENCIA DEL CEREAL

Composició Nom Formulació Casa comercial
Dosi/ha, 

l o kg
SENSIBILITAT DE LES MALES HERBES

Cugula Margall Cua de guineu Card Fumaria Roella Revola Poligonum Scandix Veronica

Herbicides que controlen males herbes en post-emergencia en estadis mes avançats

2,4-D (éster butilglicòlic) 36% + 
Bromoxinil (éster octanoic) 12%

ASITEL EC NUFARM 1-1,5 l/ha I I I MS MS MS MS MS MI

2,4-D (éster butilglicòlic) 60% HERBASTOP SIMPLE EC SAPEC 0,6-1 l/ha I I I S I MS I I I

2,4-D (éster isooctílic) 48% LENTEMUL-D EW KENOGARD
0,75-1,25 
l/ha

I I I S I MS I I I

2,4-D (éster isooctílic) 60% DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 0,6-1 l/ha I I I S I MS I I I

2,4-D (sal amina) 27,5% + 
MCPA (sal amina) 27,5%

DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 0,8-1,6 l/ha I I I S I MS I I I

2,4-D (sal amina) 35% + 
MCPA (sal amina) 30%

DIVERSOS NOMS SL DIVERSES MARQUES 0,7-1,5 l/ha I I I S I MS I I I

Bentazona (sal sòdica) 33,3% 
+ Diclorprop-p (sal potàssica) 
23,3%

BASAGRAN DP-P SL BASF 2,5-3 l/ha I I I

Bentazona (sal sòdica) 48% BASAGRAN L SL BASF 3-3,125 l/ha I I I

Bentazona 87% BASAGRAN SG WG BASF
1-1,725 
kg/ha

I I I

Clopiralida (sal amina) 42,5% DIVERSOS NOMS SL DIVERSES MARQUES 0,15-0,2% I I I S I I

Dicamba (sal dimetilamina) 48% BANVEL-D SL SYNGENTA AGRO
300-500 
ml/ha

I I I

Diclorprop-p 31% + MCPA (sal 
amina) 16% + Mecoprop-p 13%

DUPLOSAN SUPER SL BASF 2,5 l/ha I I I S S S

Fluroxipir 20% STARANE 20 EC DOWAGROSCIENCES 0,75-1 l/ha I I I I I I S S I

MCPA (éster butilglicòlic) 27% + 
2,4-D (éster butilglicòlic) 15%

DIVERSOS NOMS EC DIVERSES MARQUES 1-1,5 l/ha I I I S I MS I I I

MCPA (éster isooctílic) 30% + 
Bromoxinil (octanoat) 22%

PRIMMA BX EC AGRODAN 2-2,5 l/ha I I I

MCPA (sal amina) 40% DIVERSOS NOMS SL DIVERSES MARQUES 1,5-3 l/ha I I I S I MS/S I I I

MCPA (sal amina) 60% DICOPUR DMA SL NUFARM 1,25-2,5 l/ha I I I S I MS/S I I I

MCPA (sal potàssica) 40% DIVERSOS NOMS SL DIVERSES MARQUES 1,5-3 l/ha I I I S I MS/S I I I

MCPP 57,5% HERBIMUR FORTE SL SARABIA 2-4 l/ha I I I I MS MS S I I
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Cal realitzar bé els tractaments fi tosanitaris per 

tal de minimitzar els residus en els productes 

agrícoles, disminuir al màxim els riscos de con-

taminació de l’aplicador i de l’entorn i reduir 

els costos de producció de l’explotació. Això 

s’aconsegueix si s’ajusta la dosi de produc-

te fi tosanitari a les condicions del cultiu i es 

distribueix adequadament amb un bon equip 

d’aplicació.

Les característiques del polvoritzador que utili-

tzem per fer un tractament fi tosanitari i la seva 

correcta regulació, segons els condicionants 

del conreu, de la plaga i de les condicions am-

bientals, determinen l’efi ciència de l’aplicació. 

Així mateix, cal garantir un bon estat i funcio-

nament de l’equip al llarg dels anys, amb un 

acurat manteniment i les pertinents revisions 

periòdiques.

01 Condicions per a una aplicació 
de qualitat

La tècnica més utilitzada per distribuir produc-

tes fi tosanitaris en conreus extensius és la pol-

vorització hidràulica. Per obtenir una aplicació 

de qualitat, el polvoritzador ha de garantir:

· Uniformitat de distribució del producte 

en el cultiu o en la superfície del sòl. 

· Limitació de les pèrdues de producte 

fora de l’àrea a tractar.

· Seguretat dels aplicadors

01.01 Eficència de l’aplicació 

Una aplicació irregular dels fi tosanitaris origina 

problemes derivats de la incorrecta distribució 

de la matèria activa. Això comporta l’aparició 

de zones amb quantitats insufi cients, i zones 

amb un excés de producte i, per tant, el control 

defi cient de les plagues o malalties, un aug-

ment dels residus en els productes agrícoles, 

fi totoxicitats i la destrucció d’organismes be-

nefi ciosos. Entre les causes que fan aparèixer 

problemes d’uniformitat cal destacar les varia-

cions de velocitat i de pressió del polvoritzador, 

l’alçada inadequada de la barra de distribució 

i la seva manca de paral·lelisme respecte a la 

superfície a tractar.

01.02 Seguretat ambiental

Per prevenir la contaminació de l’entorn, cal 

garantir l’absència de producte fi tosanitari fora 

de l’objectiu de tractament. La major part de 

les pèrdues de producte s’originen per deriva, 

producte fi tosanitari que es trasllada fora de la 

zona tractada per acció dels corrents d’aire 

durant l’aplicació. Per tant, cal extremar al 

màxim les precaucions a l’hora de realitzar 

els tractaments: cal tenir un equip ben regulat, 

utilitzar preferiblement broquets de baixa deriva 

i no tractar en condicions ambientals desfavo-

rables. En països com Alemanya, Holanda o 

Anglaterra és obligatori mantenir en la parcel·la 

unes bandes perimetrals de seguretat sense 

tractar, o “buffer zones” si es limita amb cur-

sos d’aigua amb conreus sensibles o zones, 

urbanes. L’amplada de la banda es determina 

segons la dosi i degradació del producte fi tos-

anitari, les característiques del conreu, l’equip 

d’aplicació utilitzat i les condicions ambientals.

01.03 Seguretat personal

Per seguretat personal, cal reduir al màxim els 

riscos per a l’aplicador i per a terceres perso-

nes i evitar els accidents, tant d’origen mecànic 

com els provocats pel contacte o inhalació del 

producte. Els elements mòbils de les màquines 

han d’estar protegits per tal que no s’hi pugui 

accedir de manera casual o intencionada. En el 

cas dels polvoritzadors, és imprescindible pro-

tegir els elements de transmissió de la potència 

al tractor (presa de força i punts de connexió). 

Cal garantir també la seguretat en el plegat i 

desplegat de la barra, així com evitar el des-

plegament involuntari durant el transport. Per 

prevenir intoxicacions, l’aplicador ha de dur el 

seu equip de protecció personal o EPI (Equip 

de Protecció Individual): mascareta, casc, 

guants, granota... La màquina ha de disposar 

també d’un dipòsit d’aigua neta per tal que  

l’aplicador pugui rentar-se en cas de contacte 

accidental amb el producte fi tosanitari. Tots els 

criteris de seguretat es troben recollits en la 

norma europea UNE-EN 907.

02 Característiques del polvorit-
zador

Els principals components del polvoritzador, 

decisius en la qualitat de l’aplicació, són els 

següents: 

MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ DE PRODUCTES 
FITOSANITARIS I QUALITAT D’APLICACIÓ  

Polvoritzador hidràulic realitzant un tractament fi tosanitari prop d’un curs d’aigua. És important deixar una banda de seguretat 
sense tractar per evitar la contaminació de l’aigua. Foto: BBA. 

La pressa de força ha d’estar ben protegida per evitar 
accidents. Foto: A.Bustos. 
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02.01 Barra de distribució

Ha de ser estable, amb una estructura robusta 

i mecanismes que evitin els desplaçaments 

incontrolats, tant verticals (moviments de 

fuet) com horitzontals. És important que sigui 

autonivellant, amb correcció del pendent del 

terreny mitjançant sistemes pendulars o de 

trapezi. L’alçada de treball ha de ser regulable 

a intervals inferiors a 0,10 m. La longitud de 

les seccions ha de ser igual o inferior a 4,5 

m; per a barres de més de 18 m els sectors 

poden arribar a 6,0 m. La incorporació d’un 

marcador de passades és imprescindible en 

barres de més de 10 m. D’acord amb la nor-

ma UNE-EN 12761-2, el coefi cient de variació 

de la distribució horitzontal d’una barra no ha 

de superar el 7% per una alçada i pressió de 

treball especifi cades pel fabricant. Per altres 

alçades i pressions, el coefi cient de variació no 

superarà el 9%.

02.02 Broquets

Les barres solen portar broquets de ventall 

que, amb el solapament, proporcionen una 

millor uniformitat de distribució. Els broquets 

han de ser idèntics en tota la barra i la distàn-

cia entre ells, constant (en general, 0,50 m). 

La identifi cació del model de broquet segons 

el codi de colors de la norma ISO 10625 en 

facilita el reconeixement. El portabroquets múl-

tiple simplifi ca el canvi de broquets i les con-

nexions tipus baioneta asseguren la correcta 

orientació de tots els broquets respecte a l’eix 

de la barra. Els broquets han d’estar en bon 

estat de conservació. Es recomana comprovar 

periòdicament el seu cabal i canviar-los quan la 

variació de cabal respecte del nominal indicat 

pel fabricant sigui superior al 10%. 

02.03 Sistema de regulació

Es recomana utilitzar sistemes de regulació 

que assegurin un volum d’aplicació constant 

malgrat les variacions de velocitat d’avanç de 

l’equip. Això s’aconsegueix amb el sistema de 

regulació de cabal proporcional al règim del 

motor (CPM) i, de forma encara més preci-

sa, amb la regulació de cabal proporcional a 

l’avançament (CPA). D’altra banda, el fet de 

disposar de retorn calibrat permet mantenir 

la pressió de treball encara que es tanqui 

algun sector de la barra. La incorporació de 

l’electrònica fa més fi able la regulació d’aquests 

dispositius. En qualsevol cas, s’aconsella usar 

comandaments elèctrics a distància des del 

lloc del conductor.

02.04 Sistema d’agitació 

L’agitació del producte a l’interior del di-

pòsit és molt important per tal d’assegurar 

l’homogeneïtat de la preparació fi tosanitària 

durant l’aplicació. L’agitació pot ser hidràulica 

o mecànica i el bon disseny del dipòsit, sense 

racons i de materials llisos com el polietilè, afa-

voreix aquest objectiu.

03 Regulació del polvoritzador

Els polvoritzadors es poden adaptar a diferents 

condicions de treball i l’usuari ha de conèixer 

les prestacions i les regulacions que pot fer 

al seu equip. Els paràmetres de l’aplicació els 

escollirem en funció de l’estat vegetatiu del 

conreu, de l’enemic a combatre i de les con-

dicions meteorològiques. Les decisions abans 

de realitzar una aplicació són:

· Establir el volum d’aplicació (V) segons 

la densitat del cultiu i la plaga.

· Escollir la velocitat d’avanç (v). 

 Es recomana no superar els 7 km/h. Per 

comprovar-la, es mesura el temps (t) que 

tarda l’equip en recórrer una distància de-

terminada (d) no inferior a 50 m.

 d (m)    
  v (km/h) =            * 3,6

 t (s)

· Determinar el cabal (q)  necessari en cada 

broquet. 

        V (l/ha) * v (km/h) * 0,50 (m)     
    q (l/min) =                                                

  600

· Escollir el broquet (tipus i mida) i la pres-

sió de treball adequats al tractament, que 

s’ajustin al cabal calculat i a la  dimensió 

de gota desitjat. Caldrà consultar les 

taules de broquets subministrades pel 

fabricant. 

· Fixar l’alçada de la barra respecte al 

conreu. Amb broquets de 110º s’aconsella 

treballar a 40-60 cm de l’objectiu i amb 

broquets de 80º, a 60-70 cm.

És imprescindible realitzar l’aplicació sense vent 

(< 2 m/s), amb temperatures no massa eleva-

des (< 25ºC) i humitat relativa alta (> 50%). 

Per a reduir el risc de deriva:

· Augmentar la mida de gota, reduint la 

pressió de treball o utilitzant broquets 

de baixa deriva

· Utilitzar broquets de 110º, que perme-

ten treballar amb la barra més baixa

· Reduir la velocitat d’avanç

· Realitzar l’aplicació sense vent, tempe-

ratura baixa i humitat relativa alta

· Utilitzar polvoritzadors amb assistència 

d’aire 

LES CARACTERÍSTIQUES DEL 
POLVORITZADOR QUE UTILIT-
ZEM PER FER UN TRACTAMENT 
FITOSANITARI I LA SEVA 
CORRECTA REGULACIÓ,
DETERMINEN L’EFICIÈNCIA 
DE L’APLICACIÓ. 

Per detectar si un broquet està obstruït o desgastat, 
cal comprovar-ne periòdicament el cabal. Foto: CMA

Elements de control i regulació d’un polvoritzador amb 
comandament elèctric. Foto: A. Fillat
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04 Consideracions fi nals

El disseny dels polvoritzadors s’adequa cada 

vegada més a les noves exigències per tal 

d’aconseguir màquines més efi cients i se-

gures. El fabricant desenvolupa i incorpora 

innovacions tecnològiques importants en-

caminades a assolir aquest objectiu. 

Per la seva banda, l’usuari ha de poder 

conèixer les prestacions tècniques de la ma-

quinària d’aplicació existent en el mercat i que 

se li garanteixi el seu correcte funcionament. 

En aquest sentit, el Centre de Mecanització 

Agrària (CMA) del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca realitza el control de ca-

racterístiques de polvoritzadors agrícoles 

de les empreses que ho sol·liciten, en base a 

assaigs realitzats d’acord amb les normes tèc-

niques ISO, EN i UNE. La relació de màquines 

certifi cades des de 1995 pot consultar-se a la 

pàgina web www.gencat.net/darp/cma.htm. 

El CMA és membre de la Xarxa Europea de 

Laboratoris d’Assaig de Màquines Agrícoles 

(ENTAM), que permet reconèixer els assaigs 

realitzats en laboratoris de diferents països.

Un aspecte també molt important és saber 

l’estat dels equips d’aplicació en ús. Això es 

realitza mitjançant les inspeccions, on es 

constata visualment l’estat de la màquina i 

es realitzen mesures (cabal dels broquets, 

contrastació del manòmetre, lectura de 

pressions...) d’acord amb la norma UNE-EN 

13790. L’objectiu és detectar irregularitats en 

el funcionament de la màquina i en l’exactitud 

dels elements de control i mesura. Aques-

ta tasca, l’han de portar a terme centres 

d’inspecció tècnica ofi cials. A Catalunya, el 

CMA és l’organisme encarregat de realitzar les 

inspeccions.

I per últim, cal remarcar que és bàsica la for-

mació de l’aplicador i dels assessors tècnics 

en el coneixement de les tècniques d’aplicació, 

les bases de la regulació dels polvoritzadors i el 

seu manteniment per tal de garantir aplicacions 

més efi cients i respectuoses amb l’entorn. 

Assaig de distribució horitzontal d’una barra en el laboratori del Centre de Mecanització Agrària. Foto: A. Fillat

Lectura de la pressió en diferents punts de la barra en un procés d’inspecció. Foto: A. Bustos

Alba Fillat, Àlex Escolà, 
Francesc Solanelles, 
Felip Gràcia i Àngel Bustos
Centre de Mecanització Agrària 
Departament d’Agricultura, Ramadria i Pesca
alba.fi llat@gencat.net 
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ABANS D’APLICAR 
UN TRACTAMENT 
O ADOPTAR UNA MESURA, 
S’HA DE FER SEMPRE 
UNA VALORACIÓ TÈCNICA 
I ECONÒMICA

01 La gestió integral del control 
de les malaties

Les malalties dels conreus tenen unes caracte-

rístiques específi ques que les fan diferents de 

les plagues i de les males herbes. Els símpto-

mes que podem observar en camp poden es-

tar provocats per fongs, bacteris, virus o altres 

paràsits, normalment de tipus microscòpic o 

gairebé, fet que difi culta afi nar en el diagnòstic 

abans de fer qualsevol actuació en el conreu.

Cal tenir també una perspectiva econòmica del 

control de malalties en cereal d’hivern a Cata-

lunya,   ja que hi ha unes produccions mitjanes 

de 2500-3000 kg/ha i uns preus a l’entorn dels 

12 cèntims d’Euro per kg. Així doncs, abans 

d’aplicar un tractament o adoptar una mesu-

ra, s’ha de fer sempre una valoració tècnica i 

econòmica. Per tant, és fonamental conèixer 

els problemes característics de les nostres 

zones productores, és a dir, quina importància 

tenen sobre el conreu i quines repercussions 

econòmiques comporten.

Des d’ aquesta perspectiva, doncs, enfoquem 

el control de les malalties en els conreus d’ordi 

i blat a les nostres comarques, i això ens obliga 

a obtenir la informació necessària per poder fer 

recomanacions o prendre decisions sobre els 

problemes que tenim al davant.

02 La importància de les malaties 
Catalunya

S’han fet estudis recents per conèixer quines 

malalties són les més freqüents i importants a 

les zones cerealistes de Catalunya i per calcu-

lar la importància econòmica que comporten, 

és a dir, les pèrdues mitjanes que produeixen 

en el conreu.

Els cereals d’hivern suposen en extensió el 

primer conreu de Catalunya; ocupen, aproxi-

madament, un 40% de la superfície conreada. 

Les darreres estadístiques ens donen unes 

superfícies de 74.200 ha de blat, 193.500 ha 

d’ordi, unes 13.000 ha de civada, i unes 700 

ha de sègol.

En una part important de la zona de conreu 

àrida i semiàrida de Catalunya, les productivi-

tats són mitjanes o baixes perquè el cultiu es 

fa en secà,. Malgrat això, les aportacions dels 

cereals d’hivern a la producció fi nal agrària se 

situen en segon lloc, després de la producció 

de fruita dolça, i igualades amb la producció 

dels conreus hortícoles. Aquest és el context 

en què s’han de conèixer les malalties i enten-

dre el seu control.

Per les seves característiques diferents, clas-

sifi quem les malalties del cereal en dos grups: 

malalties de la part aèria (fulles i tiges) i 

malalties del coll i del peu (arrels) de la 

planta.

02.01 Malalties de l’ordi

Les malalties aèries en ordi, de més a menys 

importants són: cendrosa (Blumeria graminis 

f. sp. hordei), helminthosporiosis (bàsicament 

provocades per Drechslera teres, si bé també 

hi ha Bipolaris sorokiniana), rovells (rovell bru: 

Puccinia recondita f. sp. hordei; rovell groc: 

Puccinia striiformis; rovell negre: Puccinia gra-

minis) i rincosporiosi (Rhynchosporium secalis). 

Són malalties que en molts casos no se sap si 

s’han de controlar o no.

Les malalties del coll i arrels en ordi són: 

fusariosis vasculars (Fusarium graminearum, 

F. culmorum, F. oxysporum, F. equiseti, F. 

dimerum, F. avenaceum), helminthosporiosi 

del peu (Bipolaris sorokiniana) i rizoctoniosi 

(Rhizoctonia cerealis).

Altres malalties presents, però de menor im-

portància o de distribució més puntual, que 

també es troben en el conreu del blat, són 

les virosis provocades pel Barley Yellow Dwarf 

Virus (BYDV) i la presència de nematodes (He-

terodera, Meloidogyne, Praylenchus, etc.).

02.02 Malalties del blat

Les malalties aèries en blat són: cendrosa 

(Blumeria graminis f. sp. tritici), septoriosi 

(Septoria tritici, Stagnospora nodorum) i rovells 

(rovell bru: Puccinia recondita f. sp. tritici; rovell 

groc: Puccinia striiformis; rovell negre: Puccinia 

graminis). Ocasionalment, s’han trobat epidè-

Helminthosporiosi (Drechslera teres) en ordi. 
Foto: J. Almacellas

CONTROL DE MALALTIES 
EN CEREAL D’HIVERN

Cendrosa (Blumeria graminis hordei) en ordi. 
Foto: J. Almacellas
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mies  d’helminthosporiosi del blat (Drechslera 

tritici-repentis).

Les malalties del coll i arrels en blat són 

molt semblats a les de l’ordi: fusariosis vas-

culars (Fusarium graminearum, F. culmorum, 

F. oxysporum, F. equiseti, F. dimerum, F. ave-

naceum, F. nivale), rizoctoniosi (Rhizoctonia 

cerealis) i helminthosporiosi del peu (Bipolaris 

sorokiniana).

03 Les pèrdues que provoquen

És freqüent que algunes de les malalties ante-

riors afectin el conreu al mateix temps. A la fi , 

ho detectarem o no a la parcel·la, però la seva 

presència provoca unes efectes en el conreu 

que es tradueixen en pèrdues de producció 

en el moment de collir. Per fer-nos una idea, 

en ordi, les pèrdues mitjanes que pot provocar 

només la cendrosa en un any humit poden 

ser d’uns 32,52 Euros/ha (unes 5.411 en 

pessetes), la qual cosa justifi ca un tractament 

fi tosanitari amb un producte específi c. En un 

any de condicions normals, aquesta xifra baixa 

a 16,54 Euros/ha i en un any sec no es podria 

justifi car mai un tractament específi c genera-

litzat perquè no compensa (12,54 Euros/ha), 

si bé hi pot haver excepcions per condicions 

particulars de la parcel·la. Tinguem en compte 

que quan parlem de cost de tractament no ens 

referim només al cost del producte, sinó també 

al cost de l’aplicació (jornals, gasoil) i altres que 

es generen amb aquesta.

Un altre exemple, ara per septoriosi en blat. 

Les pèrdues associades mitjanes poden anar 

des de 113,28 Euros/ha en un any humit a 

9,47 Euros/ha en un any sec. Podem com-

provar en aquest cas que la diferència entre 

unes condicions i les altres encara és més 

gran, i això condicionarà la possibilitat de fer 

un tractament. 

Aquests càlculs es poden fer per a totes les 

malalties estudiades en una zona o en una 

parcel·la i anar veient si convé fer tractaments 

fi tosanitaris o no.

En el conjunt de Catalunya i per la major part de 

les malalties, les pèrdues associades en un any 

de condicions normals són de 20,82 Euros/ha 

en ordi i de 24,95 en el cas del blat, fet que 

justifi ca un tractament fi tosanitari de cost mitjà 

o baix. Per a anys de condicions seques, que 

poden ser bastants, no es justifi ca econòmica-

ment la necessitat de fer un tractament.

04 Què necessitem saber 
per controlar 

Arribat a aquest punt, ja podem tenir la infor-

mació sufi cient per prendre decisions en cas 

de problemes. La seqüència lògica per decidir 

si hem de tractar o no és la següent:

1. Fer un diagnòstic de la malaltia, saber 

quina és la causa (paràsit, fong, virus, bac-

teri, insecte, etc.), ja que el control no és el 

mateix en tots els casos.

2. Saber quina importància tenen els 

símptomes a la parcel·la: s’ha d’avaluar la 

quantitat de malaltia.

3. Conèixer les pèrdues que pot provocar la 

malaltia que s’ha avaluat a la parcel·la.

4. Decidir si cal fer el tractament o no 

(decisió econòmica) en funció de si el seu 

cost compensaria les pèrdues potencials 

que produiria la malaltia.

5. Veure si cal fer alguna actuació, que pot 

ser paral·lela o bé alternativa al tractament 

fi tosani tari (mesures culturals).

6. Si es vol fer tractament, decidir quan i amb 

quin producte o productes.

05 Control de malalties: 
estratègies de control

Les estratègies per assolir un control efectiu de 

malalties en cereal es poden agrupar en tres 

grans blocs:

1. Mesures culturals: cal tenir en compte 

que aquí hi entren les labors en el terreny, 

la data de sembra, la densitat, l’adobatge, 

el reg, les rotacions, etc.

LES PÈRDUES MITJANES 
QUE POT PROVOCAR 
NOMÉS LA CENDROSA EN 
UN ANY HUMIT PODEN SER 
D’UNS 32,52 EUROS/HA..., 
LA QUAL COSA JUSTIFICA 
UN TRACTAMENT FITOSA-
NITARI AMB UN PRODUCTE 
ESPECÍFIC

Helminthosporiosi (Drechslera teres) en ordi. Foto: J. Almacellas

EN UN CONTROL INTEGRAT 
DE MALALTIES SEMPRE 
PRIORITZAREM QUALSE-
VOL ALTRA ALTERNATIVA 
AL CONTROL QUÍMIC, 
SI ES VEU POSSIBLE UN 
CONTROL EFECTIU DE LA 
MALALTIA

Helminthosporiosi (Drechslera teres) en ordi. Foto: J. Almacellas
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2. Material vegetal: principalment concretat 

per l’estat sanitari de la llavor i les caracte-

rístiques de les varietats, que defi neixen un 

comportament de més o menys resistèn-

cia davant les malalties.

3. Tractaments fi tosanitaris: tant  a la llavor 

de sembra com aplicacions de productes 

de forma preventiva o curativa.

En un control integrat de malalties sempre 

prioritzarem qualsevol altra alternativa al con-

trol químic, si es veu possible un control efectiu 

de la malaltia.

06 Control  mitjançant mesures 
culturals 

Les mesures culturals poden ser molt diverses 

i sempre van adreçades a disminuir la quantitat 

d’inòcul disponible per infectar o bé modifi car 

les condicions favorables al creixement dels 

paràsits. Les anirem enumerant i comentant.

Data de sembra: per exemple, un retard d’uns 

dies pot suposar evitar la colonització del con-

reu per cendrosa, rincosporiosi o també mal 

de peu (fusariosi). Avui dia, s’estan sembrant 

en dates inadequades (massa aviat) algunes 

varietats d’ordi de cicle més curt, la qual cosa 

provoca que tinguin problemes més greus de 

malalties, sobretot de rincosporiosi. En aquest 

sentit, recomanem seguir les indicacions de 

l’IRTA en les seves publicacions de cereal i de 

les fi txes de varietats de la xarxa estatal GENV-

CE (també publicades per l’IRTA).

Sistema de conreu: no queda clar actual-

ment que hi hagi diferències entre sembra 

directa i conreu tradicional, de cara a tenir més 

malalties del peu (fusariosi, rizoctoniosi, helmin-

thosporiosi del peu), però el treball del sòl ajuda 

a controlar la cendrosa, l’helminthosporiosi en 

fulles, la rincosporiosi o les septoriosis.

Maneig del reg: el reg per aspersió afavo-

reix especialment algunes malalties que es 

distribueixen amb l’ajut de la pluja, com les 

septoriosis en blat. Caldrà també evitar ento-

llaments que afavoreixen algunes malalties del 

peu, com és el cas del peu negre (gaeumon-

homyces graminis). La col·locació de drens o 

bé la millora de la textura del sòl (incorporació 

de palla, fems o altre tipus de matèria orgànica) 

ajuda també a evitar els entollaments.

Adobat: un excés de nitrogen pot provocar 

un creixement excessiu de les plantes i la 

predisposició a malalties, especialment a la 

cendrosa. Aquesta norma és vàlida tant per 

adobat mineral (adobs de síntesi) com orgànic 

(fems, purins, etc.).

Rotacions: són mesures importants de cara 

al control i prevenció de malalties, sobretot 

del mal del peu, i molt útils i necessàries en 

conreu ecològic. En practicar-les, s’evita la 

multiplicació de l’inòcul, perquè sovint aquest 

s’especialitza en un conreu. Sol ser sufi cient 

canviar de cereal (ordi, blat, sègol, civada, tri-

tical) a lleguminoses (pèsol, fava, trepadella) o 

bé a crucíferes (colza). Les rotacions, el treball 

del terreny o el guaret són factors que ajuden 

a controlar també la presència de nematodes 

fi toparàsits al sòl. Per altra banda, també és 

una mesura que, juntament amb les labors del 

terreny i el retard de la data de sembra, ajuda a 

controlar millor les epidèmies de rincosporiosi.

En el cas de malalties del peu de la planta, que 

se solen presentar a rodals, cal tenir cura de 

rentar les arreus i les eines de treball perquè 

poden ser vehicles de transmissió de paràsits 

entre parcel·les (fongs, nemàtodes).

La crema del rostoll és un tema molt con-

trovertit, per la seva perillositat en provocar 

incendis i per la desestructuració del sòl 

(fauna, microfl ora, etc.), però en alguns casos 

de situacions greus podria ajudar a controlar 

algunes malalties del peu o també les helmin-

thosporiosis i les rincosporiosis.

07 La importància del material 
vegetal: la llavor de sembra i les 
varietats

Amb l’ús de la llavor de sembra volem impe-

dir que s’instal·li el paràsit en el conreu, o bé 

introduir espècies o varietats que siguin re-

sistents a les malalties que ens donen proble-

mes. La llavor certifi cada normalment ofereix 

millors garanties fi tosanitàries.

ALGUNES MALALTIES PODEN 
SER INTRODUÏDES A LES 
PARCEL·LES AMB LA LLAVOR 
DE SEMBRA. AQUEST ÉS EL 
CAS DELS CARBONS, LES 
HELMINTHOSPORIOSIS, LES 
RINCOSPORIOSIS, LES FU-
SARIOSIS, LES VIROSIS I AL-
GUNES MÉS... EN AQUESTS 
CASOS, DISPOSAR DE LLA-
VOR NO INFECTADA, O AMB 
UN TRACTAMENT DIRIGIT A 
AQUEST PROBLEMA, POT 
SER FONAMENTAL PER 
ERRADICAR LA MALALTIA. 

Rincosporiosi (Rhinchosporium secalis)en ordi. Foto: J. Almacellas

LA VARIETAT ESCOLLIDA COM 
A LLAVOR DE SEMBRA POT 
SOLUCIONAR UN PROBLEMA 
ENDÈMIC D’UNA MALALTIA A 
LA NOSTRA PARCEL·LA. 
CALDRÀ SABER, PERÒ, 
QUINES SÓN LES VARIETATS 
RESISTENTS A LA MALALTIA 
QUE HEM DE CONTROLAR

Rincosporiosi (Rhinchosporium secalis)en ordi. 
Foto: J. Almacellas
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Així, la varietat escollida com a llavor de sem-

bra pot solucionar un problema endèmic d’una 

malaltia a la nostra parcel·la. Caldrà saber, però, 

quines són les varietats resistents a la malaltia 

que hem de controlar. Aquesta informació la 

donen les empreses comercialitzadores, els 

centres d’investigació (IRTA, per exemple) i 

l’administració (DARP) si disposen d’estudis 

sobre el comportament de les varietats.

Algunes malalties poden ser introduïdes a les 

parcel·les amb la llavor de sembra. Aquest és 

el cas dels carbons, les helminthosporiosis, les 

rincosporiosis, les fusariosis, les virosis i algu-

nes més. En ocasions aquesta possibilitat no 

és greu, perquè aquestes ja estaven presents 

en el terreny abans de sembrar, com poden 

ser les helminthosporiosis o les furariosis, 

molt esteses per totes les zones productores. 

Però podria ser més greu en casos que, sense 

antecedents de la malaltia, es pogués introduir 

de nou amb la llavor. En aquestes ocasions, 

disposar de llavor no infectada, o amb un trac-

tament dirigit al problema, pot ser fonamental 

per eradicar la malaltia. La falta d’aquest con-

trol, ha produït, fa poc, situacions d’epidèmies 

greus, que han costat de controlar després en 

camp, com les epidèmies del carbó nu en ordi 

(Ustilago nuda) o bé de rovell groc en blat (Puc-

cinia striiformis) a la zona del Pla d’Urgell.

08 El control químic: productes i 
criteris

A part del criteri econòmic que, com ja sabem, 

és bàsic en cereal, hi ha unes recomanacions 

que caldria tenir presents.

En primer lloc, hem de considerar que en la 

major part dels casos no cal tractar el cereal 

d’hivern a Catalunya, a excepció de les zones 

més plujoses o les de reg. Es recomana fer 

tractaments només els anys de condicions 

particulars, favorables al desenvolupament de 

les malalties, normalment de primaveres força 

plujoses, i en què els rendiments poden ser 

alts. Aquesta decisió també s’ha de prendre 

en casos particulars, és a dir, en situacions de 

fi nques concretes, on les condicions (pluges, 

terreny) fan preveure bones produccions.

Un altre comentari obligat és sobre la normativa 

de Producció Integrada, la qual ja està publica-

da i és vigent a Catalunya. Aquesta normativa 

dóna un llistat de matèries actives registrades 

per als cereals d’hivern i utilitzables per a cada 

plaga o malaltia. Els llistats ens poden donar 

una bona orientació del que és permès o no 

d’utilitzar i, a més, ens proporcionen una idea 

de quines matèries actives poden ser útils en 

determinats casos. Encara que no es decideixi 

fer producció integrada en cereal, la normativa 

publicada és una bona eina per tenir informació 

i prendre decisions.

Quan seleccionem un producte que conté una 

matèria activa, hem de pensar que les autorit-

zacions de si es pot utilitzar o no varien a cada 

moment, i els llistats es tornen ràpidament 

obsolets. Per això, és convenient també tenir 

en compte les recomanacions dels experts 

que coneixen aquest tema o saber consultar el 

Registro Fitosanitario del MAPA, que és la font 

que genera l’esmentada informació.

09 Aspectes econòmics: el cost 
del control i criteris per prendre 
decisions

Hem comentat que per decidir si cal tractar 

hem de valorar altres costos a més del cost del 

producte, que són els següents: 

Cost del control = cost producte + cost 

aplicació + pèrdues per rodades + pèr-

dues per malaltia no controlada (mai no es 

controla al 100%).

És una equació molt senzilla que cal tenir en 

compte, però que ens fa pensar que també 

hem de valorar els jornals de l’aplicador, el 

combustible, si xafem el conreu i les pèr-

dues que, malgrat tractar, tenim igualment, 

perquè el control mai no és efectiu al 100%. 

Sobre l’efi càcia, cal pensar que serà bona si 

el producte és ben escollit, però també si la 

maquinària està ben regulada i treballem en les 

condicions més òptimes (no hi ha vent, veloci-

tat adequada, alçada de la barra, etc.).

Recomanem, fi nalment, que en cas de dubte 

es demani l’assessorament dels experts en 

el tema, els quals ens poden ajudar a fer un 

diagnòstic precís i a obtenir una informació 

adequada de les estratègies o productes més 

efectius en cada cas. En aquest sentit, les uni-

versitats, els centres de recerca, però sobretot 

el Servei de Sanitat Vegetal del DARP i les 

Agrupacions de Defensa Vegetal esteses per 

tot el territori són una eina molt útil i necessària 

per al productor cerealista.

  

 

COST DEL CONTROL = COST PRODUCTE + COST APLICACIÓ + PÈRDUES 
PER RODADES + PÈRDUES PER MALALTIA NO CONTROLADA 
(MAI  NO ES CONTROLA AL 100%)

EN LA MAJOR PART DELS 
CASOS NO CAL TRACTAR 
EL CEREAL D’HIVERN A CA-
TALUNYA, A EXCEPCIÓ DE 
LES ZONES MÉS PLUJOSES 
O LES DE REG 

Rincosporiosi (Rhinchosporium secalis)en ordi. Foto: J. Almacellas

Jaume Almacellas.
Responsable de les Agrupacions de Defensa Vegetal
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

jalmacellas@gencat.net
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Ingredient actiu

Cultiu

Restriccions

Blat Civada Ordi Sègol Triticale

Alfacipermetrín X X X X

(1) Màxim 1 tractament a l’any
(2) Només formulacions que no siguin 

de classifi cació toxicològica T

Bromuconazole X

Carbaril X

Carbendazim X X X

Carbendazim + ciproconazole X X X

Carbendazim + clorotalonil X X

Carbendazim + fl usilazol X X X

Carbendazim + fl utriafol X X

Carbendazim + mancozeb X X

Carbendazim + maneb X X

Cipermetrin + fenitrotion X

Ciproconazole X X

Clorotalonil (2) X X X

Clorotalonil + metil-tiofanat X X

Clorpirifòs (1) X X X X X

Deltametrín X X X X X

Difenoconazole X X

Diniconazole X X X

Epoxiconazole X X

Esfenvalerat X X X X X

Esfenvalerat + fenitrotion X X X

Fenitrotion X X X X X

Fenpropimorf X X X X

Flutriafol X X

Fosalona (1) X X X X

Lambda-cihalotrín (2) X X X

Malation X X X X X

Mancozeb X X

Mancozeb + metil-tiofanat X X

Maneb + metil-tiofanat X X

Metil-tiofanat X X X

Metil-pirimifòs X X X X X

Pirimicarb X X X X

Procloraz X X X X

Procloraz + propiconazole X X

Propiconazole X X

Propineb X X

Sofre X X X

Sofre + carbendazim + maneb X X X

Sofre + fenitrotion X X X

Tau-fl uvalinat (2) X

Tebuconazole X X

Triadimenol X X X

Triclorfon X X X X X

Triticonazole X X X

Matèries actives de productes fi tosanitaris (fungicides i insecticides) admesos, d’acord amb les indicacions del Quadern 
d’explotació en el Programa de control integrat de plagues i malalties de Producció Integrada
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Autoritzacions Cultiu Restriccions

Paràsit Ingredient actiu Blat Civada Ordi Sègol Triticale

Carbó vestit
Ustilago sp.

Difenoconazole X

Carbó nu
Ustilago nuda

Triticonazole X X

Càries
Tilletia caries

Difenoconazole X

Triticonazole X

Cercosporiosi
Cercospora apii

Bromuconazole X

Fusariosi
Fusarium spp.

Carbendazim (1) X X X

Clorotalonil + metil-tiofanat  X X

Metil-tiofanat X X X

Procloraz X X X

Sofre + carbendazim + maneb X X X

Triticonazole X

Helminthosporiosi
Drechslera teres,
Bipolaris sorokiniana

Bromuconazole X

Carbendazim + fl usilazol X X X

Carbendazim + fl utriazol X

Clorotalonil (2) X

Difenoconazole X

Flutriazol X X

Procloraz X

Tebuconazole X X

Mal de peu
Diverses espècies

Carbendazim (1) X X X

Carbendazim + Ciproconazole X X X

Carbendazim + mancozeb (1) X X

Carbendazim + maneb (1) X X

Mancozeb + metil-tiofanat X X

Maneb + metil-tiofanat X X

Procloraz X X X X

Sofre + carbendazim + maneb X X X

Cendrosa
Blumeria graminis

Bromuconazole X

Carbendazim (1) X X X

Carbendazim + Ciproconazole X X X

(1) Màxim 1 tractament 
a l’any

(2) Només formulacions 
que no siguin 
de classifi cació 
toxicològica T

Carbendazim + clorotalonil X X

Carbendazim + fl usilazol X X X

Carbendazim + fl utriazol X X

Carbendazim + mancozeb (1) X X

Carbendazim + maneb (1) X X

Ciproconazole X X

Clorotalonil + metil-tiofanat X X

Diniconazole X X X

Epoxiconazole X X

Fenpropimorf X X X X

Flutriazol X X

Mancozeb + metil-tiofanat X X

Maneb + metil-tiofanat X X

Metil-tiofanat X

Procloraz X X X X X

Procloraz + propiconazole X X

Propiconazole X X

Sofre X X

Sofre + carbendazim + maneb X X X

Sofre + fenitrotion X X

Tebuconazole X X

Triadimenol X X X

Podridures Difenoconazole X

Rincosporiosi
Rhynchosporium 
secalis

Fenpropimorf X X

Mancozeb + metil-tiofanat X X X

Maneb + metil-tiofanat X X X

Procloraz X

Propiconazole X

Triadimenol X X

Matèries actives fungicides admeses, segons la malaltia i el conreu, d’acord amb les indicacions del quadern d’explotació 
en el Programa de control integrat de plagues i malalties de Producció Integrada 
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Autoritzacions Cultiu Restriccions

Paràsit Ingredient actiu Blat Civada Ordi Sègol Triticale

Bromuconazole X

Carbendazim (1)

(1) Màxim 1 tractament 
a l’any

(2) Només formulacions 
que no siguin 
de classifi cació 
toxicològica T

Carbendazim + Ciproconazole X X X

Carbendazim + clorotalonil X X

Carbendazim + fl usilazol X X X

Carbendazim + fl utriazol X X

Carbendazim + mancozeb (1) X X

Carbendazim + maneb (1) X X

Ciproconazole X X

Rovells
Puccinia spp.

Diniconazole X X X

Fenpropimorf X X X

Flutriazol X

Mancozeb X X

Mancozeb + Metil-tiofanat X X

Maneb + Metil-tiofanat X X

Procloraz + Propiconazole X X

Propiconazole X X

Propineb X X

Tebuconazole X X

Triadimenol X X

Bromuconazole X

Carbendazim (1)

Carbendazim + ciproconazole X X

Carbendazim + clorotalonil X X

Carbendazim + fl usilazol X X X

Carbendazim + fl utriazol X

Carbendazim + mancozeb (1) X

Septoriosi
Septoria tritici
Stagnospora nodorum

Carbendazim + maneb (1) X

Clorotalonil X X

Clorotalonil + Metil-tiofanat X

Epoxiconazole X X

Flutriazol X X

Mancozeb X X

Mancozeb + Metil-tiofanat X X

Maneb + Metil-tiofanat X X

Procloraz X X

Procloraz + propiconazole X X

Propiconazole X

Propineb X X

Tebuconazol X X

Matèries actives fungicides admeses, segons la malaltia i el conreu, d’acord amb les indicacions del quadern d’explotació 
en el Programa de control integrat de plagues i malalties de Producció Integrada 
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MATÈRIA ACTIVA CULTIU/S AUTORITZACIONS D’ÚS

Acetat de guazatina 30% EC
Civada, ordi Fusarium sp., Septoria sp.

Blat Fusarium sp., Septoria sp., Tilletia sp.

Antraquinona 25% DS Cereals Aus 

Carboxín 20% + tiram 20% SC Cereals Fusarium sp., Drechslera teres, Rhynchosporium secalis, 
Tilletia sp., carbó nu, carbó cobert

Carboxín 37,5% + tiram 37,5 % WP

Civada Fusarium sp., carbó nu, carbó cobert 

Ordi Fusarium sp., carbó nu, carbó cobert 

Blat Fusarium sp., Septoria sp., Rhynchosporium secalis, carbó 
nu, Tilletia sp.

Carboxín 75% PM Civada, ordi, blat Carbó cobert, carbó nu

Difenoconazole 3% FS
Ordi Drechslera teres

Blat Tilletia sp., carbó cobert, podridura de coll i d’arrel

Fludioxonil 2,5% SC
Ordi Drechslera teres

Blat Tilletia sp. 

Flutriafol 2,5% + maneb 40% SC
Ordi Fusarium sp., carbó nu, carbó cobert

Blat Fusarium sp., carbó nu, carbó cobert, Tilletia sp., Septoria sp.

Himexazol 70% DS Ordi, blat Fusarium sp., Pythium sp.

Imidacloprid 35% FS Cereals Pugons, Zabrus tenebroides

Maneb 40% SC
Civada, ordi Fusarium sp., Pythium sp., Septoria sp., carbó cobert

Blat Fusarium sp., Pythium sp., Septoria sp., carbó cobert, Tilletia 
sp.

Oxiclorur de coure 16% DS
Civada, ordi Fusarium sp., Septoria sp.

Blat Fusarium sp., Septoria sp., Tilletia sp.

Tebuconazole 2,5% SC
Civada, ordi Carbó nu, carbó cobert, Drechslera teres

Blat, sègol Carbó nu, Tilletia sp., Drechslera teres

Tiram 50% SC Cereals Fusarium sp., Pythium sp., Septoria sp., carbó cobert

Triticonazole 2,5% FS
Ordi Carbó nu

Blat Tilletia sp., Fusarium sp.

Triadimenol 15% SC
Ordi, civada Carbó nu, carbó cobert, Septoria sp., Rhynchosporium sp.

Sègol, blat Carbó nu, Tilletia sp.,  Septoria sp., Rhynchosporium sp

Productes autoritzats en Producció integrada per desinfecció de llavors de cereal (blat, ordi, civada, sègol i triticale)

Paràsit Criteri o llindar d’intervenció

Carbó vestit
Ustilago sp.

10 plantes / ha, tractament a la llavor cicle següent

Carbó nu
Ustilago nuda

10 plantes / ha, tractament a la llavor cicle següent

Caries
Tilletia caries

10 plantes / ha, tractament a la llavor cicle següent

Cercosporiosi
Cercospora apii

Segons prescripció tècnica

Fusariosi
Fusarium spp.

Presència de rodals amb símptomes o bé 20% de les plantes de la mostra amb 
símptomes a la zona del peu

Helminthosporiosi
Drechslera teres,
Bipolaris sorokiniana

A partir del moment de fi llolat, de 5% a 10% de severitat de malaltia en fulla

Mal de peu
Diverses espècies

Presència de rodals amb símptomes o bé 20% de les plantes de la mostra amb 
símptomes a la zona del peu

Cendrosa
Blumeria graminis

A partir del moment de fi llolat, del 3% al 5% de severitat de malaltia en fulla

Rincosporiosi
Rynchosporium secalis 

A partir del moment de fi llolat, de l’1% al 3% de severitat de malaltia en fulla

Rovells
Puccinia spp.

A partir del moment de fi llolat, de l’1% al 3% de severitat de malaltia en fulla

Septoriosi
SEPTORIA TRITICI

Stagnospora nodorum

A partir del moment de fi llolat, del 3% de severitat en fulla si hi ha hagut pluja, es preveuen 
pluges o si es rega per aspersió

Altres plagues o malalties Segons prescripció tècnica

Nota: Els llindars es defi neixen per observacions a partir d’un moment o fenologia, i serveixen fi ns a l’estat de gra lletós o pastós. En tractaments 
a la llavor, utilitzeu els productes autoritzats per a tal fi .

Criteris o llindars d’intervenció per a malalties en Producció Integrada
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Quina importància té el cereal d’hivern 
en el seu negoci, i en el conjunt de la 
comarca?

Doncs, gran part dels ingressos provenen del 

cereal d’hivern. Un 50%, més o menys.

La comarca del Solsonès és eminentment 

agrícola. Tot i això, el pagès cada cop té més 

difi cultats per viure de la terra i s’ha dedicat 

a fer granges de porcs o de vedells. Alguns 

s’han passat a altres feines com fer de paleta, 

manobre, etc. Avui en dia, no pots viure només 

de l’agricultura.

Quina opinió li mereix el codi de les Bones 

Pràctiques Agrícoles (BPA) aplicat a con-

reus extensius?

Això ho trobo “un deu”. Fa molt temps que 

sembla que el pagès no fa les coses bé, però 

això no és veritat. Passa com en totes les pro-

fessions, que n’hi ha alguns que no fan bé les 

coses, però la majoria sí que les fan. Aquests 

pocs danyen la imatge del pagès. Jo, tot el que 

sigui bones pràctiques, ho trobo correcte.

Com han evolucionat aquestes bones 

pràctiques en els últims anys?

De les coses en vas aprenent. Potser fa uns 

anys no es tenia tanta cura amb els purins, 

se’n tirava més quantitat. En el tema dels her-

bicides estem més o menys igual, perquè les 

herbes són de molt mal controlar. Si cultives 

cereal, no tires tants pesticides. Això va més 

encaminat a les plantacions de fruiters.

Estic d’acord amb les bones pràctiques per-

què el pagès està més professionalitzat. Hem 

fet cursets de reciclatge de molts temes, i això 

és sempre positiu. 

Com conrea la terra de cereal?

Abans es llaurava voltejant la terra i ara es va 

cap a un conreu mínim. Alguns pagesos fan 

sembra directa, altres diuen que aquest any 

s’ha de passar el cultivador amb més profundi-

tat. És a dir, intentem reduir costos pel punt on 

es pot. No podem reduir despeses dels adobs, 

perquè ja estem al límit, i en el preu del cereal 

no podem incidir-hi. Així doncs, l’única sortida 

és reduir costos en el temps de conreu.

Vostè està d’acord amb el conreu mínim?

Sí, fi ns al punt que no tinc ni arreus. Jo utilitzo 

uns cultivadors que en lloc de passar en pro-

funditat passen en amplada. Tinc eines de cinc 

i sis metres d’amplada que només fan un con-

reu mínim de cinc o sis centímetres de profun-

ditat. Molt de tant en tant, s’ha de fer un treball 

més profund. Fa 25 anys que no llauro i veig 

que continuo collint més o menys el mateix.

Quines difi cultats li plantegen les males 

herbes en els cereals?

Moltes i molt grosses. El fet de no llaurar impli-

ca tenir més males herbes. El problema de les 

males herbes és que es creen resistències. En 

alguns camps he arribat a tenir veritables pro-

blemes amb el margall. La solució passa per 

l’alternativa de conreus. Per exemple, durant 

dos anys no conrees cereal, i fas un any colza  

al següent pèsol. Per a mi, la forma de conreu 

més ecològica, més neta i de més producció 

és, en les zones on la climatologia ho permet, 

l’alternativitat de cereal

Vostè respecta les mesures ambientals?

Sí, les respecto totes i faig el que em diuen. No 

se m’acudirà mai cremar herba del camp pel 

meu compte, cremar els marges, com es feia 

abans. Si tinc algun problema de males her-

bes, el tracto amb el producte adequat i legal. 

Mediambientalment ho tinc molt clar, no ens 

hem de carregar aquest món, i amb el que 

fèiem temps enrere hi anàvem encaminats. 

Creu que el sector del cereal necessita 

modernitzar-se?

Més que modernitzar-se, dinamitzar-se. Al-

guns pagesos fan servir màquines que  con-

reen per GPS i després et diuen l’adobat que 

has d’aplicar a cada camp, però jo crec que 

tots coneixem la nostra terra. Rebem tanta 

informació que ens desborda.

A mi, m’interessa tenir la informació del temps 

que farà de l’1 de setembre al 30 de juny, ja 

que si fa mal temps, tots els números que ha-

vies pronosticat durant l’any se’n van en orris.

A què es refereix quan parla de dinamit-

zació?

Que som rutinaris, però aquest fet no vol dir 

que no siguem moderns. El que passa és que 

el costum de fer una cosa sempre igual fa que 

sembli que allò hagi d’anar sempre d’aquella 

manera. En el tema de les varietats, a la comar-

ca, em considero un líder perquè tinc el camp 

d’experimentació. Quan l’altra gent vol provar 

una varietat, jo ja faig la pràctica, l’estic mirant 

a nivell de camp d’assaig, i l’estic palpant so-

bre el terreny. 

RAMON COLELL ÉS PROPIETARI D’UNA EXPLOTACIÓ 
DE PRODUCCIÓ INTEGRADA AGRÍCOLA I RAMADERA 
A OLIUS, COMARCA DEL SOLSONÈS. LA SEVA 
GRANJA TÉ 864 PORCS I, JUNTAMENT AMB ALTRES 
SOCIS, S’ENCARREGA D’UNES 180 HECTÀREES DE 
CULTIU DE CEREAL SEC I OLEAGINOSES. PARLEM 
AMB ELL DEL CONREU DE CEREALS D’HIVERN, 
ENTRE ALTRES TEMES. 
ACTUALMENT, CONREA BLAT, ORDI, COLZA I PÈSOL 
PROTEAGINÓS, EN ALTERNANÇA DE VARIETATS 
I CULTIUS. PEL QUE FA AL BESTIAR, TÉ PORCS 
D’ENGREIX EN INTEGRACIÓ. 

L’ENTREVISTA Ramon Colell
Pagès i ramader d’Olius (Solsonès)

www.ruralcat.net
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Direcció General de Producció, 
Innovació i Indústries Agroalimentàries
www.gencat.net/darp

Ruralcat 
redacció@ruralcat.net

“FA MOLT TEMPS QUE SEMBLA QUE EL PAGÈS NO FA LES 
COSES BÉ, PERÒ AIXÒ NO ÉS VERITAT”
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PRESENTACIÓ

Fruit de la sensibilització creixent pel medi am-

bient, la societat tendeix a prioritzar les necessi-

tats de caràcter ambiental en l’assignació de re-

cursos escassos. Aquesta situació l’hem vis cuda 

durant la sequera del 2005 que ha comportat 

l’establiment de mesures totalment excepcio-

nals com la limitació parcial o total del reg agrí-

cola en favor de cabals mínims ecològics.

També palpem la mateixa problemàtica amb 

altres recursos limitats, utilitzats a l’agricultura, 

com el sòl i l’energia d’origen no renovable. Ens 

trobem doncs en una situació realment com-

plexa a la que el conjunt de la societat ha de 

proporcionar les respostes adequades.

 

En el marc general de l’actual política agrícola 

comuna (PAC), dues polítiques complementàri-

es, la de suport als mercats i a les rendes (1r 

pilar), i la de desenvolupament rural (2n pilar), 

han de contribuir a l’assoliment dels objectius 

generals de cohesió econòmica i social, a les 

prioritats comunitàries de competitivitat i al desen-

volupament sostenible. I és en aquest marc 

general en el que, els sistemes d’ajut als agricul-

tors per tal d’adaptar-se a les exigències d’una 

agricultura moderna i d’elevada qualitat, han 

d’integrar els requisits en matèries com la pro-

tecció del medi ambient, la seguretat alimentària, 

la salut i benestar dels animals, de manera que, 

els pagaments dels ajuts resten supeditats al 

compliment d’aquests requisits, altrament ano-

menats i coneguts com a condicionalitat.

Així, aquest nou marc general, ha determinat la 

conveniència d’establir un nou sistema de rela-

ció i gestió consistent en un sistema contractual 

entre l’administració i les explotacions agràri-

es, amb la finalitat d’aconseguir una agricultura 

sostenible des del punt de vista econòmic, am-

biental i social. Aquest nou sistema proposat pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

amb el nom de Contracte Global d’Explotació 

(CGE), pretén optimitzar l’aplicació i gestió de la 

despesa pública, tant pel que fa a la justificació 

que es fa davant del conjunt de la societat, de 

l’ús més eficient del recursos que aporta, com 

de la millor adaptació a les necessitats de les 

explotacions agràries, tal i com s’ha dit, en una 

agricultura europea competitiva i de qualitat.

Les BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES i els 

avenços tecnològics constitueixen la base per 

tal que l’agricultura catalana assoleixi aquests 

objectius. Es tracta de proveir aliments de qua-

litat, fent rendible l’activitat de les empreses 

agràries, disposant de l’acceptació del con-

junt de la societat de les pràctiques aplicades 

i respectant el medi ambient.

Ens trobem, doncs, en un moment apassionant 

en que el coneixement tecnològic, degudament 

incorporat a la pràctica diària, es converteix en 

una de les claus de l’èxit. Però per què les em-

preses puguin adaptar-se a la nova realitat cal 

realitzar simultàniament un important esforç 

en formació de tècnics, dels empresaris i dels 

actius del sector i alhora disposar d’un sistema 

de gestió i d’assessorament que identifiqui ne-

cessitats i solucions a nivell d’explotació.

Amb aquest número del DOSSIER TÈCNIC, el 

primer d’una sèrie de quatre dedicada a les 

Bones Pràctiques Agràries (fertilització, sòl, ai-

gües i productes fitosanitaris, es vol contribuir 

a aquest procés imprescindible de divulgació 

del coneixement. Agraïm l’esforç dels autors 

que han participat i de les institucions a les que 

pertanyen per la seva contribució al que poc a 

poc va constituint el nou manual de base de 

l’agronomia de Catalunya.

 

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 

Pesca.

dossier@ruralcat.net   
 www.ruralcat.net   

www.gencat.net/darp

Foto portada: Camp de Fajol. Cal Pauet. L’Espunyola. (Berguedà)
J. Tuson.

 Jordi William Carnes i Ayats
 Director General de Desenvolupament Rural
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El sector agrari, per la naturalesa de la seva 

activitat, ha volgut mantenir des de sempre la 

qualitat dels recursos naturals que utilitza. A 

mitjans dels anys trenta del segle passat, i a 

partir d’un corrent que venia dels Estats Units, 

la preocupació es va centrar en la conservació 

dels sòls enfront de l’erosió; van néixer així tot un 

seguit de pràctiques que, amb el pas del temps, 

s’anomenaren millors pràctiques de maneig, o 

BMP (Best Management Practices).

El desenvolupament econòmic accelerat de 

la segona part del segle passat es va donar 

també a l’agricultura i va conduir a disposar 

d’una quantitat i varietat d’aliments com mai 

s’havia conegut. Aquesta situació de seguretat 

i qualitat alimentària es va produir paral·lela a 

una intensifi cació i especialització de les explo-

tacions agràries, que substituïren de manera 

massiva la mà d’obra per inputs i tecnologia. 

Amb aquest desenvolupament econòmic s’ha 

arribat en alguns casos a una degradació en 

molts indrets del medi ambient, que no assoleix 

els nivells de qualitat desitjats per la societat 

actual: tecnològica, urbana i desproveïda de 

lligams amb el sector productiu agrari.

Actualment es parla de bones pràctiques agrà ries 

com d’aquell conjunt de tècniques de maneigs 

orientades a mantenir una bona qualitat ambien-

tal, tot i obtenint unes produccions satisfactòries. 

Acostumen a posar l’accent en l’ús de la tecno-

logia i la informació, amb una extensifi cació de 

l’activitat.

Sovint agafen la forma de CODI, és a dir, un 

conjunt de normes que estableixen un compro-

mís per conservar i millorar el medi.

Les bones pràctiques agràries poden tenir di-

ferents fi nalitats i es poden adreçar a:

· Conservar el sòl

· Conservar l’aigua

· Conservar la biodiversitat

· Preservar el paisatge

· Lluitar contra la contaminació per nitrats

· Conservar la fauna autòctona

· Evitar la dispersió de productes fitosanitaris

L’adopció d’un determinat codi de bones pràc-

tiques agràries en una determinada àrea o regió 

és un procés llarg i complex. 

Exigeix, en primer lloc, defi nir i desenvolupar les 

bones pràctiques agràries a aplicar; això s’ha 

de fer tenint en compte les condicions locals i la 

tecnologia disponible, existent o a transferir. 

A continuació, cal un seguit d’accions que po-

dem resumir en:

· Informació als tècnics i agricultors sobre la 

problemàtica a abordar i sobre les eines 

disponibles 

· Formació sobre les pràctiques a adoptar

· Incentivació per al desenvolupament i adop-

ció de les pràctiques

Aquest esquema, força formal d’ R+D+T, agafa 

a la pràctica variants més informals. 

Normalment, les bones pràctiques agràries 

acostumen a tenir un caràcter voluntari, si bé en 

alguns casos poden adquirir un caràcter obli-

gatori. Sovint també es requereixen accions, en 

molts casos de l’Administració, que tendeixen 

a eliminar els obstacles de caràcter estructural 

que limiten l’adopció de les mateixes.

BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES 

Vista d'una maquinària aplicadora al sòl de dejeccions ramaderes.

Jaume Boixadera Llobet.
Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. DARP.

jaume.boixadera@gencat.net
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01 Aplicació sostenible de 
fertilitzants

El context actual d’excedents de producció 

agrícola a Europa i els problemes mediambien-

tals que una cinquantena d’anys de producció 

agrícola i ramadera, cada cop més intensives, 

han acabat provocant, així com la creixent sen-

sibilitat mediambiental de la població, fan que 

des de molts sectors de la societat es dibuixi 

una agricultura de caràcter multifuncional. És a 

dir, una agricultura que produeixi qualitat, que 

garanteixi la viabilitat econòmica de l’explotació 

i que, alhora, conservi el medi ambient. Aquesta 

nova forma sostenible de produir està esdeve-

nint l’única possible per imperatiu de la societat 

i els mercats europeus.

La sostenibilitat mediambiental i econòmica de la 

producció agrícola s’aconsegueix essent més eficient 

en utilitzar els recursos (sòl, aigua, material ve-

getal, fertilitzants, herbicides, plaguicides, etc.). 

Planificar la gestió de qualsevol recurs productiu 

és imprescindible per al seu ús eficient. Gesti-

onar eficientment la fertilització vol dir fertilitzar 

per produir conservant el medi en condicions 

òptimes. Aquest “saber fer” està recollit en el 

Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries 

en relació amb el nitrogen (http://www.gencat.

net/darp/c/camp/nitrogen/doc/cnitro01.pdf), 

que són les següents: 

01.01 Bones pràctiques per conservar 

el sòl

La protecció del sòl i de l’aigua és necessària per 

mantenir una producció sostenible en el temps. 

Algunes mesures de conservació de sòls són: 

treballar el sòl perpendicularment a la direcció 

del màxim pendent, l’abancalament, el conreu 

mínim, la sembra directa, incorporar les res-

tes de collita al sòl, no cremar els rostolls, etc. 

A més, l’establiment de bandes enherbades (Fi-

gura 1) o arbrades al llarg de cursos d’aigua 

és un bon sistema de conservació de sòls i de 

protecció dels rius enfront l’entrada de partícu-

les de sòl erosionades i de contaminants arros-

segats per l’aigua d’escolament. Les bandes 

enherbades actuen en diversos sentits:

· filtren l’aigua de reg o de la pluja impedint 

que la càrrega argilollimosa que arrosseguen 

i altres substàncies arribin al curs d’aigua: la 

rugositat de l’herba frena l’aigua d’escola-

ment i propicia la sedimentació. Mentre les 

BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES
D'APLICACIÓ DELS FERTILITZANTS

Banda enherbada. Foto: UdL.

Maquinària per a la injecció de purins. Foto: Centre de Mecanització Agrària, DARP.

4 Degradació dels residus orgànics per 
l'acció de plantes i microorganismes.

1 Sedimentació i fi ltració. 2 Retenció en superfície.

Figura 1. Mode de funcionament de les bandes enherbades (Adaptat de: Soltner, 2001)

3 Infi ltració.
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partícules es dipositen damunt l’herba, l’aigua 

s’infiltra en el sòl i així la càrrega argilollimosa 

queda retinguda en el sòl, 

· fixen les substàncies orgàniques i minerals 

en superfície, 

· l’activitat de les plantes i microorganismes 

degrada residus orgànics i fitosanitaris.

Les bandes enherbades també són útils en 

altres emplaçaments. Per exemple, entre 

parcel·les en paisatges amb fort pendent (o 

dins d’una mateixa parcel·la si és molt gran) 

eviten que augmenti el volum i la velocitat de 

l’aigua d’escolament i es produeixi una erosió 

important en les parts més baixes. També, en 

puntes o racons de parcel·les a què és difícil 

accedir i en què es concentra l’aigua a causa 

de la inclinació de la parcel·la.

L’absència d’aquestes mesures pot provocar la 

colmatació amb sediments, fins i tot d’embas-

saments, amb la pèrdua de fertilitat dels sòls 

aigües amunt que això comporta, entre d’altres 

efectes negatius (invalidació de les infraestruc-

tures). 

01.02 Bones pràctiques per conservar 

l’estructura del sòl 

Un sòl ben estructurat permet l’emmagatze-mat-

ge, la circulació i l’intercanvi d’aire i aigua amb 

l’atmosfera i el subsòl i això possibilita la vida 

de les plantes, els meso i els microorganismes. 

Un sòl ben estructurat es llaura fàcilment quan 

està relativament sec i no s’enganxa als arreus 

quan està humit. 

Els sòls massa humits són sensibles a la defor-

mació i poden ser comprimits si es sotmeten 

a qualsevol acció que impliqui una força de 

compressió (pas de maquinària). 

Per tant, fertilitzar sòls excessivament humits, 

gelats (durant tot el dia) o coberts de neu, en 

malmet l’estructura: augmenta la proporció 

d’agregats grans i la seva densitat, i disminueix 

la proporció de porus de diàmetre gran; és a 

dir, augmenta el risc d’erosió, disminueix la ca-

DOSSIERN06

Figura 2. Bones pràctiques de fertilització per conservar la qualitat de l'aigua.

1

2

3

4

5

Evitar aplicacions d’adobs orgànics en parcel·les properes a nuclis habitats per 
problemes de males olors.

Evitar aplicacions de fertilizants orgànics a menys de 500 m de vivers de moluscs.

Evitar aplicacions de fertilizants orgànics a menys de 200 m de zones de bany.

Les bandes no cultivades (tant arbrades com enherbades) protegeixen la qualitat 
de l’aigua i conserven el sòl.

En aplicar fertilizants orgànics líquids deixar una banda mínima de 10 m a cursos 
d’aigua sense aplicació.

En aplicar fertilizants orgànics sòlids deixar una banda mínima de 5 m a 
cursos d’aigua sense aplicació.

Evitar aplicacions de fertilitzants orgànics a menys de 50 m a pous o 
punts d'abastament d'aigua.

En regs per gravetat evitar que el fertilitzant surti de la parcel·la.

Tenir cura en les aplicacions de fertilitzants que es fan en conreus 
inundats.

Extremar les precaucions en l’aplicació dels fertilitzants en sistemes de 
reg.

6

7

8

9

10
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pacitat de retenció d’aigua disponible del sòl, 

es dificulta la infiltració de l’aigua, la nascència 

de les llavors i el creixement de les arrels (Porta 

et al., 1994).

D’altra banda, la fertilització en sòls excessi-

vament humits és poc eficient: bona part del 

fertilitzant nitrogenat aplicat s’escola en contacte 

amb l’aigua.

01.03 Bones pràctiques per conservar la 

qualitat de l’aigua

El consumidor és molt sensible a la qualitat de 

l’aigua, així com a la de tot allò que ingereix (ali-

ments i medicaments). Com que, a Catalunya, 

l’agricultura és la principal usuària de l’aigua 

disponible (n’usa un 71% aprox.) i, en conjunt, 

l’aigua és un bé escàs, cal preservar-la i preser-

var-ne la qualitat.

La fertilització prop de cursos d’aigua (pous, 

rius, fonts) i de zones on es desenvolupen al-

tres activitats (vivers de mol·luscs, activitats de 

lleure, etc.) requereix unes mesures de precaució 

específiques, ja que l’entrada de fertilitzants or-

gànics a l’aigua pot contaminar-la per aportació 

de patògens i nutrients. 

Bàsicament, aquestes mesures de precaució 

consisteixen a respectar un perímetre de segu-

retat al voltant dels cursos d’aigua i tenir cura 

quan es rega. La distància a respectar és més 

gran com major és el risc sanitari i mediambiental 

que implica una aplicació de fertilitzants orgànics 

massa propera a aquests cursos d’aigua (vegeu 

Figura 2).

Per exemple, per tal d’evitar vessaments directes 

a cursos d’aigua permanents s’ha de respectar 

un perímetre mínim de:

· 5 m sense aplicació de fems sòlids i,

·10 m sense aplicació de fertilitzants líquids; ja 

que el risc d’escolament d’aquests és major.

S’ha d’evitar l’aplicació de fertilitzants orgànics 

a menys de 50 m de distància de fonts, pous, 

etc. d’abastament a persones i animals.

Les distàncies que s’han de respectar a llocs de 

bany i activitats de lleure són superiors perquè 

el risc d’intoxicació de persones és molt major: 

de l’ordre de 200 m. En aplicacions properes 

a vivers de mol·luscs (cloïsses, navalles, etc.), 

aquesta distància augmenta fins a 500 m. 

El maneig del reg és decisiu per fertilitzar de 

manera eficient. Si es rega per gravetat, s’ha 

d’evitar que el fertilitzant surti de la parcel·la o 

que passi al sistema de desguassos. En reg per 

aspersió, quan s’aplica el fertilitzant amb l’aigua, 

s’ha de garantir que l’aplicació i la deriva de les 

gotes d’aigua respectin 10 m de distància a 

qualsevol curs d’aigua proper a la parcel·la. 

 

Tard o d’hora, qualsevol pèrdua incontrolada 

de fertilitzant nitrogenat farà cap a les aigües 

(superficials o subterrànies). Per tant, s’han 

d’evitar les aplicacions en condicions favora-

bles a aquestes pèrdues. I cal tenir present que 

tota pèrdua incontrolada de fertilitzant és una 

pèrdua econòmica.

Com que els sòls poc profunds tenen poca ca-

pacitat de retenció d’aigua i de nutrients, s’ha 

d’evitar aplicar fertilitzants en situacions en què 

es poden perdre en profunditat: per exemple en 

sòls clivellats i amb poca profunditat arrelable 

(menys de 30 cm), sobre roca, o en camps on 

recentment (menys de 12 mesos) s’hi ha instal-

lat un sistema de drenatge. 

En zones en què el sòl està compactat, o bé 

presenta un subsòl impermeable i està a capa-

citat de camp, els fertilitzants líquids (minerals 

o purins) s’escolaran superficialment. Cal evitar, 

doncs, aplicar-hi fertilitzants sobretot si es trac-

ta de zones properes a cursos d’aigua, pous, 

fonts, etc.

Tampoc no s’han d’aplicar fertilitzants en sòls 

que s’inunden regularment, des d’un mes abans 

que s’inundin. Aquesta mesura evita que l’aigua 

d’inundació pugui arrossegar el fertilitzant aplicat 

(tant superficialment com profunda). Un mes és 

el marge de temps mínim a partir del qual es 

considera que ja no hi quedaran quantitats 

significatives dels fertilitzants aportats (sempre 

que la quantitat aplicada sigui raonable) que es 

puguin perdre amb l’aigua d’inundació.

Els cultius captadors de nitrogen són també una 

bona pràctica agrícola per minimitzar el rentatge 

de nitrat del sòl en cultius extensius (veure més 

endavant en aquest dossier). Aquests cultius són 

interessants en períodes en què el sòl està nu, 

la quantitat de nitrat acumulat al sòl és notable, 

es donen pluges importants, els sòls tenen poca 

capacitat de retenir l’aigua o són poc profunds. 

Aquests cultius però, poden competir amb la 

disponibilitat d’aigua amb el cultiu principal en 

zones amb disponibilitat d’aigua limitada.

01.04 Bones pràctiques per conservar la 

qualitat de l’aire

Aproximadament el 50% de les emissions glo-

bals d’amoníac (NH3) s’atribueixen a la ramaderia 

i a la utilització d’adobs minerals (Bouwman i 

Van Der Hoek, 1997). El 80,6% de les emissions 

d’origen agrari provenen de les dejeccions rama-

deres i el 19,4% restant dels fertilitzants químics. 

L’estimació de l’emissió d’amoníac de la FAO 

and IFA (2001) és del 14% del nitrogen mineral 

usat com a adob i del 22% del nitrogen amoni-

acal present en les dejeccions ramaderes.

GESTIONAR EFICIENTMENT 
LA FERTILITZACIÓ VOL DIR 
FERTILITZAR PER PRODUIR 
CONSERVANT EL MEDI EN 
CONDICIONS ÒPTIMES. AQUEST 
“SABER FER” ESTÀ RECOLLIT EN 
EL MANUAL DEL CODI DE BONES 
PRÀCTIQUES AGRÀRIES EN 
RELACIÓ AMB EL NITROGEN.

Maquinària per a la injecció de purins(dalt). Foto: Centre de Mecani-
tzació Agrària, DARP. 

Maquinària per a l’aplicació de purins arran de terra.
Foto: www.regione.piemonte.it.
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La pèrdua d’amoníac pel sistema sòl-planta és 

una de les causes de la baixa eficiència fertilit-

zant del nitrogen (Moal, 1994). Una gran part 

de l’amoni volatilitzat es rediposita de seguida 

en forma seca i humida i ocasiona l’eutrofitza-

ció de les aigües. La resta pot transformar-se a 

l’atmosfera i contribuir a pluja àcida i a l’escal-

fament global.

La Directiva 2001/81/CE, del 23 d’octubre de 

2001 limita les emissions anuals de determinats 

contaminants atmosfèrics a partir de l’any 2010 

per a cada estat (per a Espanya l’emissió màxima 

permesa serà de 353·103 t d’NH3 any-1). Segons 

les estimacions disponibles, el 1994 la majoria 

dels països europeus superaven els límits 

d’emissió fixats en aquesta Directiva.

L’aplicació localitzada i la incorporació de fer-

tilitzants orgànics (el mateix dia de l’aplicació) 

milloren significativament l’eficiència en l’ús 

del nitrogen aplicat, i redueixen les pèrdues 

per volatilització d’amoníac o per escolament 

superficial. 

Quan el sòl està molt sec, cal evitar aplicacions 

de fertilitzants orgànics, ja que no es poden 

enterrar. Deixar el fertilitzant orgànic en su-

perfície pot comportar la volatilització del 20% 

del nitrogen amoniacal present en el fertilitzant 

(volatilització que pot arribar fins a un 70% si les 

temperatures són altes i fa vent).

A més, les males olors són causa de malestar 

entre veïns. L’aplicació localitzada i/o l’enter-

ratge el mateix dia de l’aplicació dels fertilit-

zants líquids evita les males olors associades 

a aquesta aplicació. La desodorització dels 

fertilitzants orgànics sòlids es pot aconseguir si 

es composten adequadament.

01.05 Bones pràctiques per minimitzar 

el risc epidemiològic de la fertilització 

orgànica

Una bona gestió dels fertilitzants orgànics pot 

minimitzar el risc epidemiològic de transmissió 

de malalties (Aujeszky, febre aftosa del boví, 

etc.) que es pot arribar a produir en aplicar 

dejeccions ramaderes, fangs de depuradora, 

compost, etc., al sòl.

En primer lloc, cal remarcar la importància de 

l’emmagatzematge de les dejeccions ramade-

res, ja que, si és prou llarg (uns 4 mesos o més), 

redueix la càrrega inicial de microorganismes 

patògens de manera significativa. Alhora, una 

capacitat d’emmagatzematge prou gran permet 

aplicar les dejeccions al sòl en el moment en 

què els cultius les necessiten, minimitzant així les 

pèrdues de nutrients per rentatge en profunditat 

(lixiviació). Evitar l’aplicació de fertilitzants orgà-

nics en dies de vent i incorporar-los al sòl també 

disminueix el risc de transmissió de malalties.

També cal destacar la capacitat d’higienització 

del sòl, que actua com a filtre depurador sempre 

que les dosis aplicades no siguin excessives i 

les condicions del sòl siguin les adequades per 

aplicar fertilitzants orgànics (Daudén, 2001).

Les garanties sanitàries que s’exigeixen a 

l’aplicació de productes orgànics al sòl van 

en augment (vegeu el Reial Decret 824/2005 

de l’Estat espanyol, i el Decret núm. 97-1133 

de França).

Els tractaments que permeten garantir una 

higienització dels productes orgànics són: el 

compostatge, la digestió aeròbia i l’anaeròbia 

termòfiles, l’assecatge tèrmic i la pasteurització. 

Ara bé, aquests tractaments només són efectius 

a partir d’una determinada temperatura i temps 

de retenció a què s’ha de sotmetre el producte 

(Ubach i Teira, 2005). 

02 Planificació de la fertilització

La gestió correcta de la fertilització només és 

possible si es planifica amb la finalitat d’ajustar la 

dosi de fertilitzants a les necessitats i el moment 

d’aplicació.

Planificar vol dir escollir l’estratègia d’adobatge 

en funció del cultiu, de la collita que es pretén 

obtenir, i dels fertilitzants de què es disposa (re-

alitzar un balanç de nutrients de l’explotació). 

Cal avaluar:

· la disponibilitat de nutrients procedents de 

fonts pròpies de l’explotació i

· la demanda de nutrients (segons la superfí-

cie dels cultius de l’explotació potencialment 

receptors de cada tipus de fertilitzants i les 

seves necessitats).

A més, la planificació de la fertilització de 

la parcel·la o de l’explotació ha de tenir en 

compte:

· la forma en què s’aplicarà l’adob (orgànica o 

mineral, líquida o sòlida, amb l’aigua de reg, 

en superfície o enterrada, etc.),

· les característiques dels sòls,

· els cultius i la fertilització de les campanyes 

anteriors i

· el cost dels fertilitzants.

Fertilitzar bé vol dir aportar només els nutrients 

que necessita el cultiu en el moment òptim per 

al màxim aprofitament per part de la planta i 

minimitzar les pèrdues incontrolades (ús eficient). 

L’ideal és que la planta disposi dels nutrients 

07

Mesura de l’estat nutricional del panís mitjançant la mesura òptica del contingut de clorofil·la de les fulles (SPAD). 
Foto: J. Lloveras, UdL.

FERTILITZAR BÉ VOL DIR 
APORTAR NOMÉS ELS 
NUTRIENTS QUE NECESSITA EL 
CULTIU EN EL MOMENT ÒPTIM 
PER AL MÀXIM APROFITAMENT 
PER PART DE LA PLANTA I 
MINIMITZAR LES PÈRDUES 
INCONTROLADES (ÚS EFICIENT). 
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quan les extraccions del cultiu són màximes i 

pugui utilitzar-los immediatament.

02.01 Disponibilitat de nutrients de l’ex-

plotació

Si l’explotació és estrictament agrícola, pot utilit-

zar els fems o purins d’una explotació ramadera 

propera o bé adquirir fertilitzants minerals per 

fertilitzar.

En una explotació ramadera es prioritza l’ús de 

fems i purins per fertilitzar. L’explotació disposa 

d’una quantitat de nutrients que es considera 

fixa (depèn del nombre d’animals), independent-

ment del volum de dejeccions generat.

Si la disponibilitat de nutrients és alta, és acon-

sellable implantar, tant com sigui possible, 

cultius amb una alta demanda de nutrients per 

tal de gestionar millor el subproducte orgànic de 

l’explotació.

El balanç de nutrients de l’explotació rama-

dera (necessitats de nutrients-disponibilitat de 

nutrients) pot conduir a una o més d’aquestes 

situacions: 

· adquirir nutrients d’altres fonts per poder 

cobrir les necessitats dels cultius,

· avaluar la capacitat d’emmagatzematge 

necessària per a una correcta gestió de les 

dejeccions i,

· en cas de necessitat, preveure altres formes 

de gestió d’aquests subproductes orgànics 

(minimitzar-los en origen, portar-los a una 

planta de tractament, etc.). 

L’ús de les dejeccions com a adob implica dispo-

sar d’una capacitat d’emmagatzematge suficient 

d’acord amb el pla d’adobatge. En definitiva, 

s’han de poder aplicar els fertilitzants orgànics 

en el moment que els cultius els necessiten i 

amb la dosi adequada. 

02.02 Demanda de nutrients (o necessitats) 

de cada parcel·la

Les necessitats de nutrients són funció del cultiu 

i de la seva eficiència d’absorció de nutrients, 

que no és mai del 100% (una gestió òptima en 

condicions òptimes pot arribar a assolir una 

eficiència -expressada com a índex de collita 

de nitrogen- propera al 60%).

Necessitats de nitrogen

Les necessitats de nitrogen de l’explotació 

corresponen a les necessitats del conjunt de 

parcel·les de l’explotació. Parcel·la a parcel·la, 

les necessitats de nitrogen es poden avaluar per 

diferents mètodes:

· el mètode del balanç de nitrogen (vegeu 

l’apartat següent)

· l’anàlisi de nitrats del sòl (mètode Nmin)

· la mesura òptica del contingut de clorofil·la 

de les fulles (Soil Plant Analysis Develop-

ment, SPAD), entre d’altres.

El nitrogen és un element molt mòbil (l’ió nitrat es 

troba a la solució del sòl) i per tant la interpreta-

ció de l’anàlisi va lligada al moment en què s’ha 

realitzat. Per exemple: l’anàlisi de nitrats al sòl 

abans de sembrar permet establir un programa 

d’adobatge del cultiu i determinar la fracció de 

nitrogen que s’ha d’aplicar en fons (presembra). 

Una anàlisi quan s’inicia el període de majors 

extraccions del cultiu permet afinar més la re-

comanació d’adobatge en cobertora. Aquests 

són els dos moments de l’any en què interessa 

fer l’anàlisi dels nitrats del sòl. 

Les necessitats d’adobatge nitrogenat de la 

parcel·la corresponen a la diferència entre les 

extraccions del cultiu i el nitrogen disponible al 

sòl. És erroni pensar que cal aportar totes les 

extraccions de nitrogen del cultiu. Sovint, con-

siderar el nitrogen disponible al sòl implica una 

reducció en el cost de fertilització del 50%.

Alguns mètodes complementaris per ajustar 

millor l’adobatge nitrogenat en cobertora són: 

l’anàlisi del contingut de nitrats a la base de la tija 

(és un bon indicador de la nutrició nitrogenada 

del cereal) i la mesura òptica del contingut de 

clorofil·la de les fulles (SPAD).

Necessitats de fòsfor i potassi

Tenint en compte el comportament del fòsfor i 

del potassi al sòl, l’única manera de conèixer les 

necessitats d’adobatge amb aquests nutrients 

és l’anàlisi de sòl. Els continguts d’aquests 

nutrients determinaran l’estratègia de fertilit-

zació fosfòrica i potàssica a seguir durant 3 

a 4 anys, moment en què caldrà fer una nova 

anàlisi per continuar amb la mateixa estratègia 

de fertilització o bé reconduir-la. L’estratègia de 

fertilització fosfòrica i potàssica es basa en la 

resposta dels cultius a l’adobatge i en corregir 

aquesta fertilitat del sòl. 

Les taules d’interpretació dels continguts de 

fòsfor i potassi al sòl s’elaboren en base a la 

Les lleguminoses com l’alfals no necessiten fertilització nitrogenada de manteniment. L’aportació de nitrogen l’any d’implantació del cultiu és necessària només si el contingut de nitrats del sòl és baix. 
Foto: J.Lloveras, UdL-IRTA.
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resposta dels cultius (Taules 1 i 2). És a dir, 

en sòls amb un contingut molt baix o baix de 

fòsfor o potassi l’estratègia de fertilització que 

cal adoptar va encaminada a cobrir les neces-

sitats dels cultius i a restituir la fertilitat del sòl. 

En canvi, si el contingut és alt o molt alt, no hi 

ha resposta a la fertilització per part dels cul-

tius i, per tant, es pot suspendre la fertilització 

temporalment.

02.03 Moment d’aplicació

L’estratègia de fertilització nitrogenada és di-

ferent a la dels altres nutrients (perquè és molt 

més soluble). Es recomana aportar nitrogen just 

abans del moment en què el cultiu té una gran 

demanda d’aquest nutrient. El fraccionament de 

l’adobat nitrogenat, doncs, és una bona pràcti-

ca per tal d’ajustar al màxim les aportacions a la 

demanda de nitrogen per part del cultiu.

Per al fòsfor i el potassi, es recomana fer una 

única aplicació (habitualment en fons). Si s’uti-

litzen productes orgànics, les aplicacions s’han 

de realitzar principalment en fons, tot i que al-

guns productes amb baix contingut en matèria 

orgànica (relació Carboni/Nitrogen-C/N-baixa; 

fertilitzants tipus 2 segons la normativa cata-

lana) també es poden aplicar en cobertora. El 

nitrogen orgànic que contenen els productes 

orgànics necessita mineralitzar abans d’esde-

venir disponible per al cultiu. Els productes amb 

una relació C/N alta mineralitzen més lentament 

que els altres.

En cereal d’hivern, per exemple, les aplicaci-

ons de fertilitzants orgànics es realitzaran com 

a màxim un mes abans de la sembra del cereal 

(entre els mesos de setembre i octubre).

Aplicacions anteriors a aquesta data no són 

recomanables, ja que el nitrogen que minera-

litza pot ser rentat per les pluges de la tardor, 

sobretot si la relació C/N del producte és baixa. 

Aplicacions molt tardanes de productes amb 

una relació C/N alta tampoc no són eficients, ja 

que quan el cultiu necessita el nitrogen aquest 

encara no està disponible (encara no s’ha mi-

neralitzat) (Figura 3).

S’ha de tenir en compte que l’aportació cal fer-

la amb suficient antelació (el moment d’aplica-

ció dels fertilitzants orgànics és anterior al dels 

minerals) i incorporar el producte al sòl el més 

aviat possible per tal d’augmentar l’eficiència 

del nitrogen. 

 

Independentment del fertilitzant que s’utilitzi, 

l’aplicació d’adobs nitrogenats en cobertora 

es realitza més aviat a les zones amb poca 

disponibilitat d’aigua (secans àrids i semiàrids). 

En zones més frescals o de regadiu, on l’aigua 

és menys limitant, el moment d’aportació del 

nitrogen pot apropar-se més al moment de 

màxima demanda de nitrogen del cultiu i és 

recomanable fraccionar-ne més l’aplicació (2 

cobertores) tot verificant que sigui necessària.

03 Balanç de nitrogen 

El mètode del balanç de nitrogen consisteix 

a estimar les necessitats d’adobatge d’una 

parcel·la per satisfer les necessitats del cultiu, 

tenint en compte les aportacions de nitrogen 

per part del sòl (cal portar una comptabilitat del 

nitrogen del sòl). 

Mostreig del sòl per a la determinació del contingut de nitrogen mineral. Foto: Secció d’Avaluació de Recursos Agraris, DARP.

SOVINT, CONSIDERAR EL 
NITROGEN DISPONIBLE 
AL SÒL IMPLICA UNA 
REDUCCIÓ EN EL COST DE 
FERTILITZACIÓ DEL 50%. 

Taula 2. Interpretació dels nivells de potassi del sòl (LAF, 1999. quadern de divulgació 12)

Contingut de K (1M AcONH4, pH 7,0) 

al sòl (ppm)

Interpretació del contingut de K del sòl

< 125 Baix

125 - 250 Normal

250 - 375 Alt

> 375 Molt Alt

Taula 1. Interpretació dels nivells de fòsfor assimilable del sòl (LAF, 1999. quadern de divulgació 12)

Contingut de P Olsen al sòl (ppm) Interpretació del contingut de P del sòl

< 12 Baix

12 - 25 Normal

25 - 40 Alt

> 40 Molt Alt
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El mètode del balanç es basa en tres punts clau 

(Sió et al., sense data):

1. les necessitats de nitrogen de la parcel·la, 

2. les aportacions de nitrogen per part del 

sòl,

3. l’eficiència en l’ús del nitrogen (percen-

tatge del nitrogen disponible que el cultiu 

utilitza).

Les necessitats de nitrogen de la parcel·la 

es calculen en base a un rendiment objectiu 

realista (el rendiment mitjà de les cinc darreres 

campanyes). El rendiment es multiplica per les 

necessitats de nitrogen del cultiu (aquestes ne-

cessitats varien per a cada espècie vegetal).

El principi del mètode del balanç és aprofitar tot 

el nitrogen que aporta el sòl i realitzar aportaci-

ons de nitrogen només fins a cobrir les neces-

sitats del cultiu (igualar el balanç a 0, eficiència 

màxima). 

Les aportacions de nitrogen per part del sòl 

són: el nitrogen mineralitzat (N orgànic del sòl 

que passa a formes assimilables) durant la cam-

panya anterior o bé durant la campanya actual 

(mineralització de l’humus), el nitrogen procedent 

d’adobatges orgànics i minerals, el nitrogen de-

gut a l’efecte de prats i lleguminoses anteriors i el 

nitrogen aportat mitjançant l’aigua de reg. 

El nitrogen aportat pel propi sòl és important. 

Per exemple, el nitrogen que esdevé disponible 

per mineralització de la matèria orgànica del sòl 

està entre 50 kg N/ha i any en zones àrides de 

secà i 80 kg N/ha i any en secans frescals. En 

les zones de regadiu aquesta xifra pot superar 

els 100 kg de N/ha i any. 

La resta d’aportacions depenen de l’historial 

de maneig de la parcel·la. Només una part del 

nitrogen orgànic aportat amb fertilitzants orgà-

nics s’aprofita el mateix any de l’aplicació, la 

resta s’aprofita els anys següents; per tant, cal 

considerar l’efecte residual d’aquestes aplicaci-

ons durant uns quants anys. Per exemple, una 

aplicació de 40 tones de fem de boví aporta 

aproximadament:

· 80 kg de N assimilable durant l’any de 

l’aplicació

· 27 kg de N l’any després al de l’aplicació

· 6 kg de N dos anys després del de l’apli-

cació i

· uns 3 kg de N/ha durant el tercer, quart i 

anys següents.

S’ha de considerar també que les llegumino-

ses alliberen nitrogen un cop s’ha aixecat el 

cultiu. Per exemple, un alfals establert durant 

més de 3 anys aporta les següents quantitats 

de nitrogen: 

· 100 kg N/ha quan ha transcorregut menys 

d’un any des que es va aixecar l’alfals 

· 120 kg N/ha quan ha transcorregut més 

d’un any, i

· 80 kg N/ha quan ja han transcorregut 2 

anys. 

El balanç també té en compte l’eficiència d’uti-

lització del nitrogen. S’estimen les pèrdues 

de nitrogen per rentatge segons la textura i la 

fondària del sòl i la pluviometria en els períodes 

en què el sòl està pràcticament nu o el cultiu no 

realitza extraccions. Els sòls més profunds i ar-

gilosos són els que presenten menys rentat. 

És a dir, les aportacions de nitrogen per part 

del sòl són importants. Tenir-les en compte i 

adobar en el moment i la forma adequats per-

met estalviar adob, produir l’òptim i minimitzar 

les pèrdues incontrolades de nitrogen (màxima 

eficiència en l’ús dels adobs).

El mètode del balanç del nitrogen utilitza les 

millors estimacions possibles de les quantitats 

considerades, però no deixa de ser una es-

timació. Si es gestionen grans superfícies de 

cultiu (grans quantitats d’adob), és recomana-

ble ajustar l’estimació del balanç amb l’anàlisi 

del nitrogen disponible al sòl en els moments 

d’adobatge.

03.01 Càlcul d’un pla d’adobatge 

a RuralCat

La web de RuralCat ofereix des de fa poc temps 

una eina que permet realitzar el càlcul d’un pla 

d’adobatge. L’eina proporciona a l’usuari la 

quantitat de fertilitzant que cal aportar en fons 

i en cobertora a cada parcel·la per als cultius: 

blat, ordi i panís (en aquesta primera versió de 

l’eina). 

Nivell nitrats al sòl 

Temps 

Alt

Mitjà

Baix

Residu de lleguminoses 
Baix C:N ( > 2% Nitrogen) En acabar-se el subministrament de 

residus, molts organismes moren i 
els nivells de nitrogen augmenten

Residus amb alta C:N (palla, 
residus fusta triturats, etc. 
< 1% Nitrogen) sense aplicació 
suplementària de nitrogen

Inici del creixement quan el 
N és necessitat

Nivell inicial

Incorporació de residus

Figura 3. Efecte de la relació C/N dels residus sobre la disponibilitat de nitrats per al creixement de la planta (Manual del codi de bones pràctiques agràries: nitrogen, 2000. 
(Adaptat de Mafra, Ontario, 1994).
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El càlcul d’aquest pla d’adobatge es basa en el 

mètode del balanç de nitrogen i també inclou la 

possibilitat de calcular les necessitats d’adobatge 

nitrogenat en base a l’anàlisi dels nitrats del sòl.

La utilització d’aquesta eina des del portal de 

RuralCat ofereix molts avantatges per a l’usuari. 

El més important és que l’usuari pot guardar 

l’historial de maneig de cada parcel·la per a pos-

teriors consultes, modificar les dades i tornar a 

calcular les necessitats d’adobatge.

A més, si l’usuari accedeix al programa abans 

d’efectuar la cobertora, l’eina utilitza les dades 

meteorològiques de la xarxa agroclimàtica de 

Catalunya per calcular, amb dades reals, els 

nitrats rentats i ajustar les necessitats de co-

bertora si cal.
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01 Introducció 

És difícil quantifi car els resultats de l’aportació 

de nutrients en la producció fi nal agrícola. En 

països com els EUA i la Gran Bretanya, el per-

centatge mitjà de rendiment que s’atribueix als 

fertilitzants comercials es troba entre un 40 i un 

60% (Stewart et al., 2005), percentatge tam-

bé aplicable a les condicions de l’agricultura 

catalana.

A Europa, la seu experimental d’ús de ferti-

litzants més antiga és l’estació de Rothamsted 

(Anglaterra). Des de l’any 1843, s’hi fan experi-

ments continuats en blat, que permeten conèi-

xer la contribució potencial de la fertilitat natural 

dels sòls, l’efecte de la fertilització continuada, 

la resposta dels cultius als fertilitzants comer-

cials i l’evolució de la demanda de nutrients de 

les noves varietats obtingudes en processos 

de millora. 

La millora de plantes al llarg del temps ha com-

portat que la resposta productiva dels cultius 

sigui superior i, en conseqüència, ha fet aug-

mentar la demanda de nutrients.

Els fertilitzants comercials, els orgànics (fems, 

purins; composts…), la fertilitat natural del sòl 

(matèria orgànica, argiles) i la fi xació biològica 

de N de l’atmosfera subministren els nutrients 

que necessiten les plantes. Gestionar la nutrició 

de les plantes implica optimitzar el retorn eco-

nòmic dels nutrients aplicats i minimitzar l’efecte 

contaminant, principalment sobre les aigües.

En aquest article es comenten alguns aspec-

tes referents a l’ús de fertilitzants minerals per 

optimar la producció en sòls calcaris. 

LA FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS
EN SÒLS CALCARIS

Canal de desguàs amb característiques d’eutrofi tzació per la presència excessiva 
de nutrients com el N i el P, el que provoca falta d’oxigen a les aigües, en una zona 
regada de la Vall de l’Ebre. Foto: JM. Villar.

Instal·lació de lisímetre de capil·laritat passiva a la zona regable del Canal d’Urgell per estudiar el rentat de 
nitrats. Foto: JM. Villar.
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La fertilitat natural dels sòls, en la majoria dels 

casos, no és sufi cient. Les necessitats de nutri-

ents varien molt segons el cultius, els objectius 

productius, el sistema de producció il’historial 

de l’explotació. La utilització creixent de ferti-

litzants orgànics de diferents orígens i l’ús de 

fertilitzants minerals obliga els empresaris agraris 

a realitzar anàlisis de sòls i de planta per fer un 

seguiment acurat del seu pla de fertilització. El 

repte de futur és desenvolupar i implementar 

tecnologies que afavoreixin la productivitat dels 

cultius mantinguin la qualitat del sòls, de l’aigua 

i de l’aire. Aquest és un factor clau de sosteni-

bilitat. En aquest sentit, és fonamental seguir 

les directrius que proposen els codis de bones 

pràctiques agràries. 

Els elements essencials per al desenvolupament 

dels cultius són 17, dels quals 9 es classifi quen 

com a macronutrients i 8 com a micronutrients, 

segons si la seva concentració a la planta supera 

els 500 ppm o bé és inferior als 100 ppm. El nu-

trient més important, al qual els cultius responen 

amb més claredat, és el nitrogen.

Des d’un punt de vista de sostenibilitat, cal 

mantenir un equilibri entre les necessitats nutri-

tives de les plantes i l’aplicació de fertilitzants. 

Quan les aplicacions de fertilitzants minerals o 

de tipus orgànic són superiors a les extraccions 

per part del cultiu es produeix, al cap del temps, 

una acumulació de nutrients en el sòl. Això im-

plica augmentar el risc potencial de pèrdues 

de nutrients cap a les aigües, per drenatge o 

per erosió. 

En els darrers anys, però, potser per la major 

sensibilització ambiental o per l’increment del 

preu dels fertilitzants, hi ha una tendència a 

reduir les dosis de fertilitzants. Una gestió ade-

quada dels residus de la collita de panís permet 

gestionar produccions de l’ordre de 13-15 t/ha 

amb aplicacions com a màxim de 200-250 kg 

N/ha (vegeu Dossier Tècnic núm. 1). A principis 

dels anys 90 encara eren habituals aplicacions 

anuals de 350-400 kg N/ha en el cultiu de panís. 

En algunes zones de la vall de l’Ebre encara són 

habituals aquestes dosis, que no estan gens 

justificades. Treballs de modelització a llarg 

termini també ho corroboren (Villar et al., 1996 

). La primera conseqüència, a part del benefi ci 

econòmic, serà una disminució de la contami-

nació per N i P a les aigües. El paper de l’ad-

ministració (DARP) mitjançant el codi de bones 

pràctiques agràries, la recerca experimental en 

l’ús de fertilitzants de centres com la UdL i l’IRTA 

i la gran quantitat d’informació generada pel LAF 

(vegeu Quaderns de divulgació) contribueixen en 

aquest procés. Les exportacions de nutrients 

per part dels diferents cultius s’han ajustat a la 

realitat i les recomanacions de fertilització dels 

cultius són més acurades. 

Tanmateix, encara cal augmentar la sensibilitza-

ció per aquest tema i millorar la informació i la 

formació dels productors. En aquest sentit, hi ha 

dues propostes que poden ser interessants. La 

primera és la formació d’agricultors, mitjançant 

cursos d’extensió universitària, que aporten una 

formació bàsica sobre els principis de la nutrició, 

els efectes sobre els cultius i el medi ambient 

i aspectes pràctics de la gestió de fertilitzants 

minerals i orgànics, especialment pel que fa a 

dosis d’aplicació, moment i tipus de fertilitzant. 

La segona, és formar tècnics especialitzats en 

fertilitat de sòls i nutrició de plantes, capaços de 

resoldre els problemes del sector. 

02 Els sòls calcaris

Els sòls calcaris ocupen una superfície molt 

important de Catalunya. Es caracteritzen per la 

presència de carbonat càlcic (CaCO3) en el seu 

perfi l. Els cations predominants en el sòl són el 

Ca2+ i el Mg2+. El pH dels sòls calcaris és bàsic. 

La reacció d’hidròlisi del CaCO3 en el sòl dóna 

un pH entre 7,2 i 8,5:

CaCO3 + H2O ↔ Ca2+ + HCO-
3 + OH-

Quan la presència de carbonats de calci i de 

magnesi en el sòl és elevada, el pH predominant 

es troba entre 7,9 i 8,4. Aquest valor depèn de 

l’equilibri entre el CO2 dissolt a la solució del sòl 

i la solubilitat del carbonat càlcic. La solució del 

sòl actua com una solució amortidora als canvis 

de pH. La capacitat neutralitzadora de l’acidesa 

ve donada per l’equació següent:

CaCO3 + 2H+ ↔ Ca2+ + H2O + CO2

Per aquest motiu, es redueix molt l’efecte acidi-

fi cant dels fertilitzants. La major part dels adobs 

nitrogenats que contenen amoni, com el sulfat 

amònic i el nitrat amònic, o adobs com la urea i 

el fosfat diamònic tenen una reacció de nitrifi ca-

ció àcida en el sòl. L’acidifi cació de la rizosfera 

per l’exsudació de protons (H+) permet una certa 

solubilitat dels nutrients en contacte amb les ar-

rels i n’afavoreix l’absorció. 

El percentatge de saturació de bases d’un sòl 

calcari és del 100% i el catió predominant és 

el calci (Ca2+). Valors d’alt pH superiors a 8,5 

indiquen la presència de sodi (Na).

La productivitat dels sòls calcaris pot ser molt 

elevada en condicions de regadiu. En els sòls 

calcaris la disponibilitat d’alguns nutrients pot 

estar temporalment afectada, especialment 

alguns micronutrients i molt especialment el 

ferro (Fe), que es manifesta en símptomes de 

Primer reactor utilitzat per l’enginyer i químic Carl Bosch per 
fabricar amoníac (NH3) l’any 1913. Necessari per fabricar tots 
els fertilitzants nitrogenats de síntesi. (BASF Limburgerhof, 
Alemanya). Foto: JM. Villar.

LES ANÀLISIS DE SÒLS SÓN LA 
BASE PER FER UN CORRECTE 
ÚS DELS FERTILITZANTS, TANT 
MINERALS COM ORGÀNICS.
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clorosi a les fulles. La gestió dels fertilitzants 

requereix algunes mesures que es descriuen 

més endavant.

03 Les anàlisis de sòls

Les anàlisis de sòls són la base per fer un 

correcte ús dels fertilitzants, tant minerals com 

orgànics. S’utilitzen a tot el món, però cal tenir 

en compte alguns aspectes bàsics perquè siguin 

útils. Cal agafar les mostres de sòls de forma 

precisa, perquè siguin representatives, i un nom-

bre de submostres que depèn de la grandària de 

la parcel·la. Els laboratoris d’anàlisis, o els con-

sultors experts en fertilitat de sòls, assessoren 

en aquest sentit. Les anàlisis han de fer-se en un 

laboratori de qualitat contrastada, és a dir, que 

garanteixi els resultats analítics. La interpretació i 

les recomanacions sobre l’ús de fertilitzants que 

fan els laboratoris són més precises com més 

experiència tinguin a la zona d’actuació.

04 Fertilitzants

Els cultius necessiten minerals per a la seva nu-

trició i per aquest motiu s’utilitzen fertilitzants. Els 

fertilitzants són principalment productes naturals 

(com el clorur potàssic i el nitrat sòdic) o produc-

tes sintetitzats mitjançant algun procés industrial 

com per exemple el nitrat amònic o el fosfat 

diamònic, que contenen un o més dels nutrients 

establerts com a essencials. Els fertilitzants es 

poden presentar en forma sòlida (cristal·lina, en 

pols, granulada), líquida (solucions i suspensi-

ons) i gasosa. L’amoníac anhidre és un gas que 

es manté en forma líquida sota pressió.

Els criteris per escollir els fertilitzants més 

adequats són: les diferents propietats físiques i 

químiques d’aquests, el seu cost, la facilitat de 

la manipulació (com els granulats), o la facilitat 

de la barreja (urea amb clorur potàssic). Cal 

tenir en compte que el fosfat diamònic (DAP) 

i la urea no es poden barrejar, per la facilitat 

en què es desprèn l’amoníac. Les propietats 

físiques d’algunes barreges, com el canvi en 

la humitat relativa crítica (humitat atmosfèrica 

per damunt de la qual una sal absorbeix aigua 

de l’atmosfera) del producte barrejat respecte 

a la dels material no barrejats, limiten aquesta 

pràctica. 

La pràctica, cada cop més important, de la 

fertirrigació, sobretot en els nous regadius 

amb sistemes de reg a pressió, permet aplicar 

fertilitzants líquids com l’àcid fosfòric, dissolu-

cions simples de N, de P o de K, dissolucions 

binàries de NP, NK o de PK i dissolucions triples 

de NPK amb riquesa variable. També s’utilitzen 

fertilitzants líquids amb micronutrients.

Les aplicacions foliars només estan justifi cades en 

casos greus de defi ciència (K, Mg, B, Fe), ja que si 

són excessives poden esdevenir tòxiques.

En sòls calcaris cal tenir en compte algunes 

precaucions com són:

· Incorporació dintre del sòl dels fertilitzants 

nitrogenats per evitar pèrdues per volatilit-

zació d’amoníac. Per exemple, la reacció 

del sulfat amònic (21%N) aplicat en un sòl 

Figura 1. Resposta teòrica dels cultius a l’aplicació de fertilitzants. 
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Nivell de fertilitzant

Tipus de fertilitzant Característiques

Simple Fertilitzant amb un contingut declarable d’un únic macro -
nutrient principal. Tipus: Nitrogenat, Fosfatat, Potàssic

Compost

Fertilitzant obtingut químicament o per barreja o per una 
combinació d’ambdós, amb un contingut declarable 
d’almenys dos nutrients principals. 
NPK, NP, NK, PK

Complex

Adob compost obtingut mitjançant reacció química. 
En el seu estat sòlid cada granulat conté tots 
els nutrients en la seva composició declarada. 
NPK, NP, NK, PK

De barreja Fertilitzant obtingut mitjançant la barreja en sec de 
diferents fertilitzants sense reacció química.

Foliar Fertilitzant indicat per aplicar a les fulles d’un cultiu i 
absorció del nutrient a través de les fulles.

Líquid

Fertilitzant en suspensió o en solució.
Solució (Fertilitzant líquid sense partícules sòlides)
Suspensió (Fertilitzant en dues fases. 
Les partícules sòlides són mantingudes en suspensió en 
la fase líquida)

A l’engròs Fertilitzant no envasat

Adobs inorgànics amb elements nutrientes 
secundaris, Adobs inorgànics que contenen 
micronutrients, i que únicament contenen un 
micronutrient (B, Co, Cu, Fe, Ni, Mn, Mo, Zn)

Taula 1. Tipus de fertilitzants segons el Reglament (CE) 2003/2003. De la Unió Europea, 
de 13 d’octubre de 2003.
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calcari produeix carbonat amònic, molt ines-

table, que per hidròlisi proporciona amoníac 

(gas que es perd a l’atmosfera):

(NH4 )2 SO4 + CaCO3 ↔ (NH4 )2 CO3+ CaSO4 

(NH4 )2 CO3 + H2O ↔ 2NH3 + H2O+ CO2

· En el cas dels fòsfor, es recomana fertilit-

zants granulats enlloc dels que tenen una 

presentació en pols. Si el sòl té un contingut 

molt baix de P són recomanables les apli-

cacions al sòl en bandes. Cal recordar que 

la capacitat de precipitació dels fosfats en 

sòls calcaris no és infinita i quan s’aplica 

fòsfor en excés fins i tot hi ha un moviment 

dintre del sòl. 

· L’anió bicarbonat ( HCO-
3 ) redueix l’absor-

ció del ferro per part de les arrels i impedeix 

la translocació des les arrels a les fulles. La 

paradoxa de la clorosi fèrrica es refereix a 

la presència de continguts alts de Fe en fu-

lla i manifestació de clorosis. Per això, se 

suposa que el Fe està inactiu, encara que 

els mecanismes d’actuació avui en dia no 

estan clars. L’aplicació de quelats de fer-

ro (principalment del tipus Fe-EDDHA) és 

molt efectiva. Hi ha condicions ambientals 

(pluja) i de gestió (reg i aplicació de residus 

orgànics) que accentuen el problema. En 

el cas de la vinya i altres espècies arbòries, 

el portaempelt té un paper molt important 

davant els problemes de clorosi fèrrica. En el 

cas d’altres plantes cultivades, també hi ha 

diferències entre varietats quant a l’aparició 

de clorosi fèrrica.

· Les carències d’alguns nutrients com el Zn i 

el Mn no sempre són fàcils de diagnosticar. 

No és recomanable fer tractaments si no 

ni ha una justificació clara. A més, tal com 

s’ha indicat, els petits canvis en el pH a la 

rizosfera, és a dir, al voltant de les arrels, 

permet augmentar la mobilització d’aquests 

elements. 

· Els fertilitzants de reacció àcida en el sòl són 

preferibles a l’hora d’escollir un fertilitzant 

en sòls calcaris.

Si el sòl no té capacitat de subministrar els 

nutrients que el cultiu necessita, aquest respon 

ràpidament a l’aplicació de fertilitzants tal com 

mostra la fi gura núm 1. L’increment de respos-

ta disminueix quan la quantitat de fertilitzant 

augmenta (principi de la llei dels rendiments 

decreixents) fi ns que s’obté la màxima produc-

ció. A partir d’aquest punt els increments de 

fertilitzants poden fer disminuir el rendiment del 

cultiu, segons l’espècie.

A la Unió Europea, els fertilitzants han de reunir 

determinades característiques tècniques. Els fer-

tilitzants, anomenats adobs CE, estan legislats 

pel Reglament 2003/2003. Els adobs que no es 

consideren adobs CE es regulen des de cada 

estat membre. A l’Estat espanyol, el Reial decret 

Formes comercials del nitrosulfat amònic (26% N) amb (esquerra) i sense (dreta) inhibidor de la nitrifi cació. Foto: JM. Villar.

EL BALANÇ DE NUTRIENTS 
ÉS EXCESSIU QUAN LES 
EXTRACCIONS DE LA PARCEL·LA 
SÓN INFERIORS A LES 
APORTACIONS I, A L’INREVÉS, 
EL BALANÇ ÉS NEGATIU QUAN 
LES EXTRACCIONS SÓN 
SUPERIORS A LA QUANTITAT DE 
NUTRIENTS SUBMINISTRADA. 

Compost 1m3

E M

Mat. orgànica (kg) 46,1 28,9

N total (kg) 6,2 3,3

N orgànic (kg) 1,3 0,7

N amoniacal (kg) 4,.8 2,6

Fòsfor (kg) 1,5 1,4

Potassi (kg) 4,4 1,9

Ferro (kg) 0,19 0,1

Coure (g) 40,2 19,2

Zinc (g) 85,2 73,5

E: purí d’engreix, amb una matèria seca del 7,1%     M: purí de marese, amb una matèria seca del 4,9%

Taula 2. Aportació mitjana aproximada de diferents compostos en un m3 de purí, si considerem una 
densitat de 1.000 kg/ m3.
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824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilit-

zants, defi neix i tipifi ca els productes fertilitzants 

diferents dels adobs CE. 

Entre ells, hi ha un annex dedicat als adobs 

orgànics. La taula núm. 1 indica els diferents 

tipus de fertilitzants d’acord amb la recent re-

glamentació de la Unió Europea.

Entre el avenços en el camp dels fertilitzants 

destaca la nova generació de productes ano-

menats ecofertilitzants pels avantatges davant 

el medi ambient. Entre aquests, cal remarcar 

l’inhibidor de la nitrificació 3,4 dimetilpirazol 

fosfat (conegut amb les sigles DMPP) que es 

comercialitza com a fertilitzant ENTEC des 

de l’any 1999. El DMPP ha estat patentat per 

l’empresa alemanya BASF (Conrad, 2000). Els 

avantatges sobre l’efi ciència en l’ús del nitrogen 

(Guillaumes i Villar, 2004) poden justifi car la seva 

utilització en determinades ocasions, si bé el 

preu fi nal de mercat és el que en condicionarà 

la generalització en la pràctica agrícola.

05 Fertilitzants i productes 
orgànics

Els adobs orgànics són subproductes obtinguts 

en el processament de substàncies animals o 

vegetals que contenen una quantitat sufi cient 

de nutrients per tenir un valor fertilitzant (SSSA, 

2001). Si s’utilitzen de manera adequada, a 

part de subministrar nutrients, presenten alts 

beneficis en els sòls. Però aquests efectes 

són molt variables segons el material orgànic, 

la dosi, el moment d’aplicació i sobre tot el sòl 

que els rep.

Cal tenir en compte els aspectes següents, 

entre altres:

· El N orgànic ha de “mineralitzar-se” a nitrat 

i amoni. Per això, cal tenir molt present 

l’efecte residual, superior a l’any.

· Per caracteritzar un fertilitzant orgànic con-

vé utilitzar la relació carboni-nitrogen (C/N). 

Els purins, per exemple, tenen valor com a 

fertilitzants, ja que contenen nutrients, però 

no poden considerar-se esmena orgànica 

per la baixa relació C/N.

· La relació crítica que separa els materials 

rics en N dels materials pobres en N és una 

C/N = 25. (Es correspon amb una concen-

tració de l’1,6% de N en la matèria seca 

del fertilitzant).

· El procés que afecta els materials rics en car-

boni és la immobilització. Alguns productes 

orgànics es poden enriquir amb minerals, 

afegint-hi roca fosfatada, per exemple.

A part dels adobs orgànics regulats al Reial 

decret 824/2005, s’utilitzen altres materials 

orgànics com a residus ramaders (purins de 

porc, fems), residus de la indústria de la pes-

ca, de la càrnia, de les plantes de tractament 

d’aigües residuals (llots o fangs d’estacions de 

depuració (EDAR)), residus sòlids urbans (RSU) 

i residus de les indústries de transformació de 

productes agraris. 

Principals criteris de selecció de fertilitzants 

orgànics:

· Concentració de nutrients (macronutrients 

i micronutrients)

· Preu

15

Cultiu Efectes sobre la producció i la qualitat 

Olivera Una fertilització excessiva de nitrogen produeix una disminució de la qualitat sensorial de l’oli

Vinya (segons varietats)

Un excés de N tendeix a produir un elevat creixement vegetatiu que afecta el rendiment de raïm i sobretot la 
qualitat del vi (composts fenòlics, color, compostos nitrogenats, qualitat organolèptica).
Un excés de K provoca la disminució de l’acidesa del most.
Un excés de K afecta l’absorció de Mg.
Un excés de B produeix necrosi.

Pomera

Un excés de N produeix un creixement de brots excessiu, baixa qualitat del fruit per ser emmagatzemat i major 
susceptibilitat a algunes malalties (com el foc bacterià). També s’ha relacionat amb l’aparició de “russeting” 
en algunes varietats.
Un excés de N, K i Mg afavoreixen la depressió amarga o bitter pit.
L’excés de P afavoreix defi ciències de Zn i de Cu.
L’excés de K afavoreix en alguns casos defi ciències de Mg i de Ca.
L’excés de Mg també afavoreix la defi ciència de Ca.
L’excés de B provoca defoliacions i caiguda de fruits.

Espinacs, enciams, bledes i endívies Tendència a acumular un excés de nitrats a les fulles quan la disponibilitat de N és molt alta.

Patata
Un excés de disponibilitat de nitrogen afavoreix el desenvolupament vegetatiu i perjudica el creixement i 
desenvolupament del tubercle.

Cereals d’hivern
En condicions de secà, un excés de N pot agreujar els efectes d’una sequera.
Un excés de N pot provocar ajaçament (“encamado”).
Un excés de B en l’aigua de reg provoca disminucions en el rendiment de blat.

Panís Un excés de P pot induir defi ciències de Zn en planta.

Taula 3. Alguns efectes d’un excès de nutrients, en el sòl o en els teixits de les plantes.

127



DOSSIERN06

DOSSIERTÈCNIC

Josep M. Villar Mir
Catedràtic d’Universitat. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. 
Universitat de Lleida.

jmvillar@macs.udl.es

· Rapidesa en el subministrament de nutrients

· Contingut en sals

· Reacció àcida o alcalina 

· Olor del material

· Contingut de metalls 

La taula 2, a tall d’exemple, mostra l’aportació 

mitjana de nutrients dels purins de porc, molt 

utilitzats a Catalunya. La riquesa en nutrients 

dels purins, encara que molt variable en funció 

del contingut d’aigua, contribueix de forma ràpida 

en la nutrició dels cultius. Tanmateix, cal tenir en 

compte els aspectes negatius que comporta un 

ús abusiu d’aquests (desequilibri de nutrients, 

acumulació en el sòl d’alguns utrients, salinitza-

ció...) i una mala gestió, per exemple si no s’en-

terren (olors, contaminació de l’ambient…).

06 Efectes negatius d’una fertilit-
zació excessiva

La resposta dels cultius, moltes vegades espec-

tacular, a la fertilització fa que aquesta es con-

sideri com una pràctica generalitzada, però no 

sempre és recomanable. Fertilitzar és un recurs 

efectiu per solucionar defi ciències dels cultius, 

quan hi ha necessitats reals de nutrients. Però 

moltes vegades es prova de solucionar, errònia-

ment, amb l’aplicació de fertilitzants, altres tipus 

de problemes, com els derivats de la falta o de 

l’excés d’aigua. Se’n troba molts exemples en 

explotacions de secà o de regadiu, i en diferents 

tipus de cultius, tant herbacis com arboris; això 

s’explica per un defi cient coneixement agronò-

mic. Els efectes d’una aplicació innecessària de 

fertilitzants sovint empitjoren la situació i sempre 

incrementen el cost de producció.

El problema és especialment greu en fructicultura, 

amb extraccions nutritives més baixes, on l’efec-

te dels desequilibris entre nutrients es manifesta 

més clarament, afecta la producció i sobretot la 

qualitat del producte. Alguns exemples sobre 

l’efecte d’una fertilització excessiva es mostren 

a la taula núm. 3.

El balanç de nutrients és excessiu quan les 

extraccions de la parcel·la són inferiors a les 

aportacions i, a l’inrevés, el balanç és negatiu 

quan les extraccions són superiors a la quanti-

tat de nutrients subministrada. Per fer un segui-

ments exhaustiu, precís i econòmic del balanç 

de nutrients cal analitzar els sòls, almenys cada 

tres anys. 

Bibliografi a
- Conrad, J., 2000: “Eco-effi cient Fertilizers: an environmental 

innovation organised by a corporation and promoted by tech-

nology policy”. Forschungsstell für Umweltpolitik-report 00-03. 

Frei Universität Berlin, Germany.

- Guillaumes E.; Villar J.M. 2004: “Effects of DMPP on growth 

and chemical composition of Ryegrass (lolium perenne L.) raised 

on calcareous soil”. Spanish Journal of Agricultural 

Research. 2 (4), 588-596.

- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos 

fertilizantes. BOE núm. 171. De 19 de julio de 2005.

- Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos. 

Diario Ofi cial de la Unión europea. (21.11.2003)

Soil Science Society of America. 2001: Glossary of Soil 

Science Terms. Madison, WI USA.

- Stewart, W.M., Dibb D.W., Johnston, A.E., Dmyth, T.J. 2005: 

“The contribution oc commercial fertilizer nutrients to food 

production”. 

Agron. J. 97: 1-6.

- Villar, P., Stockle, C., Villar, J.M., Pérez, P., Rosell, J.I. and 

Castellví. 1996: “Long-term evaluation of corn yield and nitrogen 

leaching in the irrigated area of the Urgell’s Channel, Spain”. 

European Society of Agronomy. 4th Congress. Wageningen. The 

Netherlands. 7-11 July. Book of Abstracts. 388-389.

Cultiu de tomàquet sense sòl, on tots els nutrients són subministrats a través d'una solució nutritiva. Foto: JM. Villar.

A LA UNIÓ EUROPEA, ELS 
FERTILITZANTS HAN DE 
REUNIR DETERMINADES 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
ELS FERTILITZANTS, ANOMENATS 
ADOBS CE, ESTAN LEGISLATS 
PEL REGLAMENT 2003/2003. 
ELS ADOBS QUE NO ES 
CONSIDEREN ADOBS CE, ES 
REGULEN DES DE CADA ESTAT 
MEMBRE. 
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01 Introducció

El nitrogen (N) es troba en el sòl com a N or-

gànic, que forma part de la matèria orgànica 

del sòl, i com a N mineral. El N mineral és 

majoritàriament N nítric (nitrat), però també es 

poden trobar altres formes, p.ex., N amoniacal 

(amoni). El N de la matèria orgànica del sòl, o 

dels materials orgànics (fems, purins, fangs...) 

que s’hi aporten, es transforma lentament en N 

nítric (procés de mineralització). En canvi, el N 

que s’aporta amb els adobs minerals, o bé ja 

és N nítric (nitrat) o s’hi transforma ràpidament. 

El nitrat és la forma de N que més absorbeixen 

les plantes, tot i que també poden absorbir 

amoni. Encara que s’absorbeixi com a nitrat, 

el N que usen els cultius prové sobretot de la 

matèria orgànica del sòl, dels materials orgànics 

d’origen ramader (fems, purins...) que s’apliquen 

o s’han aplicat en anys anteriors, dels residus 

orgànics de certes activitats industrials i d’origen 

urbà (fangs de depuradora, aigües residuals re-

generades...), de l’aigua de reg amb una con-

centració important de N nítric i, finalment, del 

que s’aporta o s’ha aplicat en forma d’adobs 

minerals. 

Per tal que la nutrició dels cultius i l’absorció 

de N per la planta siguin adequades, cal que 

el sòl contingui nitrat i que la planta tingui N 

disponible. Al final del seu cicle, els cultius, en 

general, deixen d’absorbir N i el N nítric que 

no han utilitzat queda al sòl (N romanent en el 

sòl). La quantitat de N nítric romanent en el sòl 

pot ser molt alta, especialment quan la gestió 

de l’adobat dels cultius no és acurada, quan 

s’apliquen quantitats excessives de dejeccions 

ramaderes, etc. A més, el procés natural de 

mineralització de la matèria orgànica del sòl i 

dels adobs orgànics que s’apliquen no s’atura 

i continua produint-se nitrat. Per tant, en els 

períodes que no hi ha cultiu que absorbeixi el 

nitrat, aquest es pot acumular en el sòl.

El nitrat, però, és també la forma de N que es 

pot rentar fora de la zona que poden explorar les 

arrels dels cultius i que contribueix a la contami-

nació de l’aigua subterrània (el N que es troba 

com N orgànic o N amoniacal no es pot rentar, 

en general). Mentre el nitrat es troba dins la fon-

dària explorable per les arrels dels cultius, no es 

considera que s’hagi rentat. Com més profund 

es trobi dins aquesta zona arrelable, major serà 

el risc que es renti. El risc de rentat de nitrat 

fora de la zona on poden arribar les arrels dels 

cultius és més alt quan major és la quantitat de 

nitrat acumulat al sòl, quan es produeixen pluges 

(o regs) importants o quan els sòls tenen poca 

capacitat de retenir l’aigua (p.ex., sòls arenosos) 

o són poc profunds. 

Els cultius captadors de N (CCN) són, en aquest 

context, una eina més que es pot usar per mi-

llorar la gestió del N a l’agricultura. En cap cas 

no poden substituir, però sí complementar, altres 

eines com l’aplicació raonada d’adobs orgànics 

i minerals, un adequat plantejament de la rotació 

de cultius, etc. 

02 Què és un cultiu captador de 
nitrogen?

És un cultiu de creixement ràpid que s’intercala 

entre els cultius principals de la rotació (habi-

ELS CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN:
UNA BONA PRÀCTICA AGRÍCOLA PER 
MINIMITZAR EL RENTATGE DE NITRAT DEL SÒL 
EN CULTIUS EXTENSIUS

Espècies usades com cultiu captador de N d’hivern: pèsol (esquerra), mostassa blanca (mig) i senigrecs (dreta). Fotos: A. Roselló i F. Domingo.
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tualment extensius). S’utilitza per absorbir el 

nitrat que hi ha al sòl disminuint-ne el rentatge, 

i s’enterra abans d’arribar a l’estadi de floració 

o just iniciada aquesta, abans de començar a 

preparar el terreny per al cultiu següent.

Entenem, per tant, per cultiu captador de N 

el que:

· Es fa créixer en les èpoques en què no hi ha 

cultiu principal instal·lat en la parcel·la,

· té com objectiu extreure el N nítric del sòl i 

evitar-ne el rentatge en el cas de pluges i

· un cop complert aquest objectiu, s’enterra 

perquè en descompondre’s posi a disposició 

del següent cultiu el N que ha absorbit.

Així, doncs, aquest cultiu:

· No es fertilitza (no s’adoba). Els nutrients 

que absorbeix són els que conté el sòl 

(romanent al final del cultiu anterior o mine-

ralitzat posteriorment).

· El N que extreu no desapareix. Se n’evita 

la pèrdua i estarà disponible més endavant, 

per al cultiu posterior. Per tant, en planificar 

l’adobat del següent cultiu cal tenir-ho en 

compte.

· No se’n treu profit econòmic directe. En-

cara que, de forma indirecta, permet estalviar 

en la fertilització del cultiu següent. En alguns 

casos, en condicions d’un excés de nutrients 

en la parcel·la, se’n pot fer un aprofitament 

farratger per tal d’extreure el N excedentari 

del sistema, si el cultiu ho permet. 

El cultiu captador contribueix, doncs, a millorar 

la gestió del N en la parcel·la. Capta les formes 

de N disponibles al sòl (principalment N nítric) 

i les incorpora als seus teixits quan hi ha més 

risc de ser rentades, és a dir, quan no hi ha 

cultiu en la parcel·la i es pot produir drenatge 

d’aigua per sota de la zona radicular a causa 

de pluges abundants. Després, en enterrar el 

cultiu, que es descompon, les molècules or-

gàniques es mineralitzen i el N captat queda a 

disposició del següent cultiu en un moment en 

què aquest el necessita i, en la major part dels 

casos, en un període en què el risc de rentatge 

de nitrat és baix. 

Exemples

· És un cultiu captador de N: una gramínia 

(blat, ordi, civada, raigràs...) sembrada des-

prés d’un cultiu de pèsol, a la qual no s’apli-

ca cap tipus d’adob (dejeccions ramaderes, 

fangs de depuradora, adob mineral...) i que 

es destrueix abans de sembrar el cultiu de 

blat de moro següent.

· No és un cultiu captador de N: un cultiu de 

raigràs que creix entre dos cultius de blat de 

moro, al qual s’ha aplicat adob (p.ex., fems o 

purins) i que s’aprofita per a farratge.

El fet d’establir cobertes vegetals en els períodes 

sense cultiu no és exclusiu dels cultius capta-

dors de N. Tradicionalment s’han sembrat lle-

guminoses (veces, senigrecs...) per enterrar-les 

quan arriben a l’estadi de floració i realitzar el 

que s’anomena adobat en verd. Aquests cul-

tius, però, no tenen com a objectiu extreure el 

nitrat del sòl i evitar-ne el rentatge, sinó captar 

el N atmosfèric i així enriquir el sòl en N. És una 

tècnica que se sol utilitzar en situacions de poca 

disponibilitat de N en el sistema. D’altra ban-

da, es poden establir cobertes vegetals (cultius 

intermediaris, intercalars, etc.) en els períodes 

en què no hi ha cultiu principal instal·lat, amb 

objectius diferents al de capturar N, p.ex.: evitar 

l’erosió del sòl. 

Un cultiu captador de N pot tenir altres finalitats 

a part d’evitar el rentatge de nitrat del sòl. En 

tot cas, però, se n’ha de compatibilitzar l’ús, els 

objectius i el maneig de forma adequada.

A llarg termini, establir una coberta vegetal i 

enterrar-la després pot aportar altres benefi-

cis, p.ex: increment del contingut de matèria 

orgànica del sòl, millora de l’estructura del sòl, 

increment de la capacitat de retenció d’humitat, 

millora del drenatge en sòls compactats, allotja-

ment per a insectes i fauna útil, etc.

03 Quan cal implantar un cultiu 
captador de nitrogen? 

Els cultius captadors de N, doncs, s’utilitzen 

per millorar la gestió del N, sobretot en cultius 

extensius, i estan molt indicats quan el risc de 

rentatge de nitrat és elevat. Malgrat tot, hi pot 

haver limitacions que condicionin el seu ús en 

àmplies zones del territori. El factor més limitant 

és la sequera o manca d’humitat al sòl, que 

impedeix una correcta naixença i un creixement 

adequat dels cultius captadors, especialment a 

l’estiu. De tota manera, aquests cultius poden 

tenir sentit en moltes situacions.

Implantació inicial d’un cultiu captador de N de civada (dalt 
esquerra) i colza farratgera (dreta) sembrat a dojo sobre rostoll 
de blat de moro sense treball del sòl al Baix Empordà.
Fotos: A. Roselló.

PER TAL QUE LA NUTRICIÓ DELS 
CULTIUS I L’ABSORCIÓ DE N PER 
LA PLANTA SIGUIN ADEQUADES, 
CAL QUE EL SÒL CONTINGUI 
NITRAT I QUE LA PLANTA 
TINGUI NITROGEN DISPONIBLE.
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captador de N pot ser menor. En tot cas, a la pràctica s’han de definir aquests períodes de forma 

més precisa en cada situació. 

El risc de produir-se rentatge de nitrats fora de la zona radicular depèn de diversos factors, relatius 

a condicions molt locals, entre els quals destaquen la probabilitat d’episodis de pluges abundants, 

la capacitat del sòl per retenir aigua i el contingut de N mineral del sòl. El primer depèn de les 

característiques climàtiques de cada zona i període. El segon està relacionat amb la fondària arrelable, 

textura i pedregositat del sòl i pot variar molt entre parcel·les i dins la mateixa parcel·la. Aquesta infor-

mació, però, està disponible en el Mapa de Sòls de Catalunya (1:25000) en bona part de les zones 

agrícoles de Catalunya (DARP, 2004). Finalment, el contingut de N mineral del sòl depèn del maneig 

de la fertilització orgànica i mineral que es dugui a terme i del moment de l’any. 

Exemples

· En una seqüència de cultius de cereal d’hivern (p.ex.: blat-ordi), serà més interessant implantar 

un cultiu captador de N en l’intercultiu (juliol-octubre) en una zona amb elevada probabilitat de 

pluja durant l’estiu-inici de tardor (p.ex.: Garrotxa, Solsonès) que en una zona on la probabilitat de 

pluja en aquest període sigui molt baixa (p.ex.: Garrigues, Segrià). En aquest últim cas, la baixa 

precipitació estival condiciona molt la implantació de qualsevol cultiu. 

· En llocs on s’espera poca pluja en l’intercultiu té sentit implantar un cultiu captador de N quan el 

sòl és de menys de 50 cm i no en té tant quan és molt profund (p.ex.: més de 100 cm), ja que el 

risc de rentatge de nitrats és més alt en el sòl poc profund.

· En rotacions de cultius on s’apliquen quantitats elevades de N (adob mineral, dejeccions rama-

deres, fangs de depuradora), p.ex.: sistemes de regadiu, pot ser més necessari implantar cultius 

captadors de N que en sistemes on les entrades de N són menors, p.ex.: sistemes de secà sen-

se ramaderia; en els primers el risc de rentatge de nitrats és més elevat, ja que hi ha una major 

quantitat de nitrogen en circulació.

04 Quines característiques ha de tenir un cultiu captador de nitrogen?

Totes les plantes, en créixer, agafen N del sòl i, en incorporar-lo al seu organisme, eviten que es pugui 

perdre per rentatge en cas de pluges importants o regs que provoquin drenatge. Però, un cultiu que 

s’implanta amb l’objectiu específic de captar N i evitar rentatge de nitrat del sòl, cal que tingui una 

sèrie de característiques que el facin el més eficaç possible:

Els cultius captadors de N han de créixer i 

extreure N del sòl quan no hi ha cap cultiu prin-

cipal de la rotació en la parcel·la. I a més han 

de fer-ho abans que ocorrin pluges capaces de 

provocar rentatges, per tal d’evitar-los. Té sentit, 

per tant, implantar-los en períodes sense cul-

tius principals i amb risc que es produeixin 

rentatges de N nítric del sòl. Preferentment, 

aquests cultius han de créixer i extreure el nitrat 

del sòl abans que es produeixin les pluges que 

puguin rentar-lo.

La Taula 1 mostra els períodes en què, en 

general, el sòl no disposa d’una coberta en 

creixement, per diverses seqüències de cultius 

en una rotació de conreus extensius anuals. En 

mostra alguns exemples tot i que, a la pràctica, 

caldria definir-los de forma més precisa per di-

ferents zones o tipus de maneig. 

Els períodes sense cultiu tenen una durada 

entre 1-2 mesos i 8-9 mesos. El període entre 

la collita d’un cultiu de blat de moro per a gra i 

la sembra d’un cereal o un altre cultiu d’hivern 

depèn del moment de collita i de sembra, però 

se situa, en general, entre 1 i 2 mesos entre 

octubre i novembre. En aquest període resulta 

poc adient establir un cultiu captador de N, ja 

que, malgrat  l’elevat risc de pluges abundants, 

el cultiu captador de N no pot créixer prou per 

capturar una quantitat suficient de N del sòl. La 

resta de períodes que figuren a la taula, però, 

tenen una durada de més de quatre mesos 

i són suficientment llargs per plantejar 

l’establiment d’un d’aquests cultius, malgrat 

que, en certes zones especialment àrides, la 

manca d’humitat al sòl a l’estiu pot limitar-ne el 

creixement i, per tant, en aquests llocs la durada 

efectiva del període de creixement d’un cultiu 

19

Taula 1. Exemples de seqüències de cultius en una rotació de cultius extensius anuals i durada del període sense cultiu, en condicions mediterrànies.

Seqüència de cultius Període sense cultiu

Cultiu anterior Cultiu posterior Mesos Nre. de mesos

Cereal d’hivern
Cereal d’hivern o altres cultius d’hivern
Blat de moro 
Gira-sol o altres cultius de sembra similar

juliol a octubre-novembre
juliol a febrer-març
juliol a gener

4-5
8-9
7

Blat de moro
Cereal d’hivern o altres cultius d’hivern
Blat de moro 
Gira-sol o altres cultius de sembra similar

octubre a novembre
octubre a febrer-març
octubre a gener

1-2
5-6
4

Pèsol - Favó
Cereal d’hivern o altres cultius d’hivern
Blat de moro 
Gira-sol o altres cultius de sembra similar

juliol a octubre-novembre
juliol a febrer-març
juliol a gener

4-5
8-9
7
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· Capacitat de creixement ràpid. En un període relativament curt ha de ser capaç de produir 

una quantitat de biomassa elevada, per tal de captar la major quantitat de N possible.

· Sistema radicular dens i profund. Una elevada densitat de longitud radicular permet explorar 

el sòl de forma més homogènia i eficaç. En explorar horitzons de sòl més profunds es pot evitar 

el rentatge de N de les parts del sòl amb més risc de perdre N nítric fora de la zona d’exploració 

dels cultius principals. 

· Contingut elevat de N en els teixits. Les espècies que de forma natural tenen un contingut de 

N més elevat en els seus teixits són capaces de captar més N per una mateixa producció de 

biomassa. Tenen, per tant, una major capacitat d’extracció de N.

· Adaptació per al creixement durant el període entre cultius principals. El cicle de desen-

volupament del cultiu s’ha d’adaptar al període en què ha de créixer la biomassa i extraure N. 

Es pot parlar de cultius captadors de N d’hivern i cultius captadors de N d’estiu. En general, a 

l’estiu es requeriran cultius adaptats a condicions de sequera i temperatures elevades, i a l’hivern 

espècies resistents i adaptades a temperatures baixes i gelades.

En definitiva, les espècies o varietats més idònies per ser utilitzades com a cultius captadors de N són 

aquelles que, en l’època en què han de créixer, són capaces d’extreure la major quantitat possible 

de N del sòl. En general, tot i que no sempre, s’adapten millor a aquestes característiques els cultius 

que habitualment s’aprofiten per a farratge.

L’existència d’una coberta immediatament abans de sembrar un cultiu principal de la rotació pot 

influir, també, en el desenvolupament d’aquest últim. El consum d’aigua per part de la coberta vegetal 

pot assecar el sòl i condicionar la sembra del cultiu següent si no es disposa d’un subministrament 

segur d’aigua. La influència d’una determinada espècie en el desenvolupament d’adventícies, plagues 

o malalties en el cultiu principal s’ha de tenir en compte en el moment d’escollir l’espècie de cultiu 

captador de N a implantar i en decidir el maneig del cultiu que es realitzi.

Però on l’existència d’un cultiu captador de N incideix de forma més clara és en la dinàmica del N 

que es produeix un cop enterratge i durant el desenvolupament del cultiu comercial següent. Aquesta 

dinàmica dependrà, per determinades condicions del medi, de la facilitat de descomposició del 

residu que s’enterri (relacionat amb la relació C/N del cultiu), del moment d’enterratge del cultiu i de 

la biomassa produïda pel cultiu captador de N. 

TOTES LES PLANTES, EN CRÉIXER, 
AGAFEN N DEL SÒL I, 
EN INCORPORAR-LO AL SEU 
ORGANISME, EVITEN QUE ES 
PUGUI PERDRE PER RENTATGE 
EN CAS DE PLUGES IMPORTANTS 
O REGS QUE PROVOQUIN 
DRENATGE.

Espècie usada com cultiu captador de N d’hivern: facèlia . Foto: A. Roselló i F. Domingo.

Exemple

 · La probabilitat de pluges primaverals suficients 
és molt alta a la Garrotxa i pot permetre una 
sembra adequada del blat de moro, fins i tot 
després d’un cultiu captador de N que assequi 
el sòl, malgrat la irregularitat interanual de les 
pluges existent.

 · Similarment, als regadius de Lleida, el desse-
cament del sòl provocat per un cultiu captador 
de N que s’hagi desenvolupat durant la tardor 
i l’hivern, no condicionarà el cultiu de panís 
següent, ja que normalment es rega abans de 
preparar el terreny per a la sembra.

 

En assaigs realitzats al Baix Empordà es cons-

tata que el creixement del blat de moro en els 

estadis inicials (fins a 8 fulles desenvolupades) 

és major i l’estat nutricional del cultiu (Figura 1) 

és millor després d’un cultiu de colza farratge-

ra que després d’un cultiu de civada, utilitzats 

com a cultius captadors de N, fet que s’explica 

per una major velocitat de descomposició de 

la planta de colza enterrada que de la civada 

i que comporta una major disponibilitat de N 

durant els primers estadis de desenvolupament 

del blat de moro.

Per contra, en el mateix assaig, la producció 

final del blat de moro (Figura 1) ha estat superior 

després del cultiu de civada que del de colza 

farratgera. Això indica, en aquest cas, que el N 

absorbit pel cultiu de civada s’ha alliberat en 

el sòl més tard, quan les necessitats en N del 

blat de moro eren superiors, del que ho ha fet 

el captat per la colza farratgera. Per al cas de 

la civada, el cultiu es troba en unes condicions 

menys limitants.

132



BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES (I)

DOSSIERN0621

Resposta del blat de moro a diferents cultius captadors de N

Contingut de N relatiu respecte el testimoni sense cultiu captador de N

Producció relativa de gra de blat de moro respecte al testimoni sense cultiu captador de N
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Figura 1. Contingut de N relatiu en l’estadi de 8 fulles desenvolupades i producció relativa de gra de blat de moro, respecte el ma-
neig sense cultiu captador de N, per dos cultius captadors de N (civada i colza farratgera) al Baix Empordà.

05 Principals decisions a prendre

Un cop presa la decisió d’implantar un cultiu 

captador, i conegut el període i la seqüència de 

cultius en què aquest ha de créixer, hi ha diversos 

aspectes del maneig d’aquest cultiu que cal de-

cidir. Són principalment tres: l’espècie a utilitzar, 

la sembra i la finalització del cultiu. Les decisions 

s’han de prendre considerant-los conjuntament i 

no de forma aïllada, ja que estan relacionats entre 

ells. A més, en no ser un cultiu del que es tregui 

rendiment econòmic directe, interessa disminuir 

el cost del cultiu en la mesura que sigui possible, i 

els tres aspectes esmentats hi poden incidir.

05.01 Quina espècie?

En primer lloc ha de ser una espècie adaptada 

a la zona i al període en què creixerà. Les 

famílies d’espècies més usades són les gramí-

nies i les crucíferes, però no són les úniques. 

En períodes de tardor-hivern, a la majoria de 

zones de Catalunya, s’hi poden adaptar diferents 

crucíferes (colza, colza farratgera, mostassa...) 

i gramínies (blat, ordi, triticale, civada, raigràs, 

sègol...). Per la primavera-estiu, normalment 

les espècies que es poden usar són gramínies 

(sorgo farratger, blat de moro...), però també 

se’n poden usar d’altres (fajol, gira-sol...). 

En segon lloc, es pretén que les extraccions en 

el període de creixement siguin com més 

elevades possible. En general, les crucíferes 

(colza i similars) tenen un contingut de N més 

elevat que les gramínies i extreuen una major 

quantitat de N. 

En la taula 2 es presenten el contingut de N i les 

quantitats de N extretes per diverses espècies 

usades com a cultiu captador de N en diferents 

assaigs realitzats al Baix Empordà, Les majors 

extraccions de N s’obtenen en el cas de les 

crucíferes, però l’elecció d’una o altra espècie 

ha de considerar molts altres factors. 

Com ja hem dit, cal tenir en compte, també, els 

efectes que puguin ocasionar els cultius capta-

dors de N en el maneig de la resta de cultius de 

la rotació. Cal evitar espècies que, per als cultius 

següents, puguin representar problemes en el 

control de les adventícies, puguin incrementar 

el risc de malalties o plagues, etc. Així mateix, la 

utilització d’espècies que tinguin una implantació 

ràpida evitarà el creixement i desenvolupament 

de flora adventícia (males herbes) i reduirà pro-

blemes en cultius posteriors. 

05.02 Quan i com sembrar?

La sembra del cultiu captador s’ha de fer al 

més aviat possible per tal d’aconseguir que 

en créixer capti la màxima quantitat de N, 

abans d’iniciar-se les pluges que poden 

provocar rentatge de nitrat. 

Per a la sembra d’un d’aquests cultius es poden 

seguir els mateixos criteris tècnics que en el cas 

d’un cultiu comercial (preparació del terreny, hu-

mitat adequada...). Però, com que no se’n treu 

un profit econòmic directe, cal disminuir tant com 

es pugui el cost de sembra, que és el principal 

en aquests cultius. Es pot disminuir costos si es 

redueixen els treballs de preparació del terreny. Al 

mateix temps, també es pot avançar el moment 

de la sembra que, com s’ha dit, interessa per tal 

de reduir el risc de rentatge de nitrat, especial-

ment en els períodes de tardor-hivern. 

És difícil fer recomanacions més concretes 

sobre aquest aspecte. En cada cas cal veure la 

disponibilitat de maquinària per sembrar sobre 

sòl amb residus de cultiu, el maneig que permet 

cada tipus de sòl, etc. 

Hi ha experiències en altres indrets, amb di-

ferents graus d’èxit, de sistemes alternatius 

de sembra: a dojo al mateix temps que es 

recol·lecta el cultiu anterior, amb petites mo-

dificacions de la maquinària de recol·lecció 

convencional; a través de sistemes de reg per 

aspersió; sembra en el moment de l’adobat de 

cobertora del cultiu anterior i, per tant, abans de 

la recol·lecció del cultiu principal, etc. Normal-

ment, en aquests casos, la densitat de sembra 

que s’ha d’utilitzar és superior a l’habitual de 

l’espècie, per compensar la menor taxa de 

naixença que es produeix, ja que es sembra en 

condicions no òptimes. 

En ocasions, la possibilitat de sembra pot estar 

limitada per aspectes climàtics, p.ex.: sembra 

després de cereal d’hivern en secà, i caldrà de-

cidir, en aquells llocs on no plou a l’estiu, i l’estat 

d’humitat del sòl en el moment de la sembra 

sigui de sequera, si és viable i eficaç un cultiu 

captador de N en una rotació de cereals d’hivern 

malgrat que el període teòric de creixement sigui 
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Cultius captadors de N - raigràs (esquerra) i colza farratgerra (dreta) - al Baix Empordà, abans de la seva fi nalització. Foto: M. Duran.

de 3-4 mesos i que, efectivament, es puguin 

produir rentatges per pluges abundants durant 

els mesos de setembre i octubre.

05.03 Quan i com finalitzar i enterrar el 

cultiu?

El cultiu es pot finalitzar (aturar el seu desenvo-

lupament) per mitjans mecànics (picar, triturar...) 

o químics (herbicides totals). En molts llocs on 

hi ha regulació sobre l’ús d’aquests cultius es 

tendeix a afavorir l’ús de mitjans mecànics. En el 

cas d’utilitzar herbicides, cal vigilar que aquests 

no puguin crear problemes al desenvolupament 

del cultiu següent. 

El cultiu captador de N s’ha de enterrar i incorpo-

rar al sòl, on en descomposar-se alliberarà el N 

que ha captat i el podrà utilitzar el cultiu següent. 

És recomanable que s’incorpori immediatament 

després de la finalització del cultiu, per evitar pèr-

dues de N a l’atmosfera. Quan s’utilitzen mitjans 

mecànics la finalització i la incorporació al sòl del 

cultiu poden ser simultànies. 

El moment de finalització i/o enterratge del cultiu 

es pot decidir en base a diferents factors:

a. Moment de la sembra del cultiu se-

güent. 

El cultiu s’haurà d’enterrar amb l’ante-

lació suficient per poder preparar bé el 

terreny per a la sembra del cultiu principal. 

El temps entre enterrar i sembrar depen-

drà, doncs, de cada cultiu, del tipus de sòl, 

de la maquinària i d’altres condicionants 

locals. 

Hi poden haver altres aspectes relacionats 

amb la sembra del cultiu següent que po-

den condicionar la finalització del cultiu 

captador de N. És el cas, per exemple, de 

la humitat del sòl necessària per a la sem-

bra. Si aquesta no està garantida (pluja o 

reg) pot ser necessari finalitzar el cultiu 

abans que provoqui un dessecament 

excessiu del sòl que pugui comprome-

tre la sembra del cultiu següent. 

b. Producció de biomassa i estadi de 

desenvolupament. 

El cultiu es finalitzarà, en general, en ini-

ciar la floració o abans, ja que els cultius 

extreuen la major part del N abans de flora-

ció. A més, no interessa que es produeixin 

llavors per evitar problemes d’adventícies en 

els cultius comercials següents. 

Les extraccions de N per part del cultiu 

augmenten, en general, quan s’incrementa 

la biomassa produïda; per tant, convé que 

aquesta sigui alta. Una producció de 2.000 

kg/ha de matèria seca se sol considerar 

suficient, però. Produccions excessiva-

ment elevades poden dificultar les tasques 

d’incorporació del cultiu al sòl.  

05.04 Altres aspectes del maneig

El maneig d’aquests cultius es limita, en gene-

ral, a la sembra i la incorporació al sòl, ja que 

la finalitat és extreure N i cal minimitzar el cost 

del conreu. No es fertilitza, no es fa control 

d’adventícies, no es protegeix contra plagues 

i malalties, etc. Cal recordar que en l’elecció 

de l’espècie ja s’ha d’haver intentat evitar que 

aquests cultius puguin ser font de malalties o 

plagues per als cultius següents de la rotació. 

En general, tampoc no es rega i, com hem dit, 

cal escollir espècies adaptades a condicions de 

manca d’aigua durant l’estiu. Però, pot haver-hi 

circumstàncies que justifiquin la realització de 

regs de suport (p.ex.: permetre el creixement 

del cultiu en període sec per tal que extregui N i 

evitar pèrdues en períodes de pluges importants 

immediatament posteriors als períodes secs). 

Caldrà vigilar que no siguin regs excessius que 

puguin provocar rentatge de nitrats i no s’ha 

d’usar aigua que contingui quantitats elevades 

Cultiu captador de N Contingut en N (%) Extraccions de N (kg N/ha)

Crucíferes

Mostassa 2.5 - 3 100 - 150

Colza farratgera
2- 3
(en algún cas fins a 4,3)

100 - 250

Rave 2.5 - 3 100 - 150

Gramínies

Civada 1.5 - 2 50 - 100

Raigràs
1.3 - 1.8
(en algun cas fins a 2.5)

100 - 200

Taula 2. Contingut en planta i extraccions de N de diferents espècies usades com a cultius captadors de N entre dos cultius de blat de moro per a gra 
al Baix Empordà (període de creixement: octubre-març). 

134



BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES (I)

DOSSIERN06

de nitrat (s’estaria enriquint el sòl en N nítric, 

que és el que es pretén evitar). En tot cas cal 

valorar, també, el cost d’aquests regs a l’hora 

de decidir-ne la idoneïtat. 

06 Resum i consideracions finals

Els cultius captadors de N són una eina per 

millorar la gestió del N a l’agricultura, que com-

plementa, i en cap cas no ha de substituir, al-

tres eines que s’utilitzen en aquesta gestió del N 

(aplicació raonada d’adobs orgànics i minerals, 

adequat plantejament de la rotació de cultius, 

etc.). Cal saber que, en introduir aquests cultius, 

es canvia la dinàmica de disponibilitat del N en la 

rotació de cultius i, per tant, cal adaptar la gestió 

del N a aquest nou element. 

En el moment de decidir implantar un cultiu cap-

tador de N, cal tenir en compte les possibilitats 

d’èxit en assolir l’objectiu plantejat i considerar 

les diferents opcions de maneig que s’han co-

mentat. És molt útil, en aquest sentit, disposar 

d’informació sobre experimentació realitzada a 

nivell local, que pot ajudar a seleccionar l’espècie 

més indicada en cada cas, el maneig del cultiu 

captador de N i la gestió del N en els cultius 

principals de la rotació. 

A més dels aspectes tècnics, en plantejar la in-

clusió d’un cultiu captador de N en una rotació 

de cultius extensius cal valorar, d’una banda, el 

cost que pot suposar aquest cultiu i, de l’altra, els 

beneficis que pot aportar als altres cultius de la 

rotació i els efectes positius sobre el medi. 

En diferents regions europees, la implantació de 

cultius captadors de N es promou mitjançant 

mesures diverses. En alguns llocs, és obligatòria 

en zones designades vulnerables a la contami-

nació per nitrat, sobretot en regions més humi-

des on la disponibilitat d’aigua per als cultius 

no és un factor tan condicionant com ho és a 

casa nostra. En d’altres, aquesta implantació 

forma part de mesures agroambientals que es 

recolzen des de diferents administracions en el 

marc general de la política agrària de la Unió 

Europea.

Espècie usada com cultiu captador de N d’hivern: rave farratger (esquerra) i espècie usada com captador de N d’estiu: sorgo 
farratger (dreta). Fotos: A. Roselló i F. Domingo.

EN PLANTEJAR LA INCLUSIÓ 
D’UN CULTIU CAPTADOR DE 
NITROGEN EN UNA ROTACIÓ DE 
CULTIUS EXTENSIUS CAL 
VALORAR, EL COST QUE POT 
SUPOSAR AQUEST CULTIU I, ELS 
BENEFICIS QUE POT APORTAR ALS 
ALTRES CULTIUS DE LA ROTACIÓ 
I ELS EFECTES POSITIUS SOBRE 
EL MEDI. 

Narcís Teixidor Albert. 
Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. DARP. 
narcis.teixidor@irta.es

Joan Serra Gironella. 
IRTA- Estació Experimental Agrícola Mas Badia. 
joan.serra@irta.es

Francesc Domingo Olivé. 
Pla per la millora de la fertilització nitrogenada al Baix Empordà. 
IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia. 
francesc.domingo@irta.es

Albert Roselló Martínez.
IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia. 
albert.rossello@irta.es

Assaig d’espècies usades a l’hivern com cultiu captador de N al Baix Empordà. Foto: F. Domingo. 
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Per què existeix l’Associació de Productors 

del Baix Empordà? 

L’Associació va néixer del “Pla Pilot per a la millo-

ra de la fertilització nitrogenada a l’agricultura del 

Baix Empordà”. Estem en una zona vulnerable i 

els nivells de nitrats dels nostres aqüífers fan que, 

en alguns casos, l’aigua presenti algun problema. 

Des del principi, s’ha culpabilitzat els pagesos del 

problema. Per això, quan se’ns va proposar la 

iniciativa de treballar amb les administracions per 

cercar solucions, no vam dubtar ni un moment.

“El codi de Bones Pràctiques Agrícoles és 

una bona guia per poder gaudir de la feina 

ben feta”

Quins objectius té? 

L’objectiu de l’Associació és millorar els siste-

mes de producció dels conreus extensius de 

manera que es mantingui la productivitat alta 

i es minimitzin els efectes desfavorables per al 

medi ambient.

Què és el Pla Pilot del Baix Empordà? 

És un Pla que posa a l’abast dels agricultors 

eines i coneixements per a una millor gestió del 

nitrogen, que afecti menys el medi ambient. 

Aquest Pla es va iniciar el 2001 arran de la 

posada en comú d’esforços i amb la signatura 

d’un conveni per part del DARP, la Diputació de 

Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la 

Fundació Mas Badia i, més endavant, l’Associa-

ció de Productors de Conreus Extensius del Baix 

Empordà. Les recomanacions actuals afecten 

1.500 hectàrees dedicades al cereal d’hivern i 

300 de blat de moro.

Quin tipus d’activitats desenvolupa el Pla? 

Podem parlar de tres tipus d’activitats. En primer 

lloc, l’assessorament a l’agricultor en la fertilit-

zació de cereal d’hivern i blat de moro i en l’ús 

adequat dels materials orgànics d’origen rama-

der. En segon lloc, la recerca en aspectes rela-

cionats amb la gestió del nitrogen. I, finalment, 

la transferència de tecnologia i coneixements al 

sector productor. 

Quins objectius s’han aconseguit amb l’ús 

del Pla? 

Cal destacar que, en ocasions, s’ha estalviat 

fins un 65% de nitrogen mineral aportat als 

cereals d’hivern, reduint costos i evitant rentat 

de nitrats.

Què en pensa de les Bones Pràctiques Agrí-

coles? 

El codi de Bones Pràctiques Agrícoles és una 

bona guia per poder gaudir de la feina ben feta. 

Per a la generació del meu pare el millor produc-

tor era el que obtenia més quantitat de collita. 

Ara, cada dia tenen més importància els mitjans 

per obtenir aquesta collita i, a més, s’han de por-

tar els registres necessaris per demostrar-ho.

En relació a les bones pràctiques agrícoles, 

què suposa el fet de viure en una “zona vul-

nerable”?

És un motiu més per actuar amb responsabilitat 

i fer les coses el millor possible. És decebedor 

veure com la majoria de pobles de la comarca 

aboquen les seves aigües residuals, sense 

depurar, a les rieres. Per això crec que cal 

un esforç de tota la societat per solucionar el 

problema dels nitrats; cadascú ha d’assumir les 

responsabilitats que li pertoquen. Amb això vull 

dir que els pagesos estem fent els deures i els 

tenim al dia, i seguim treballant-hi. No tothom 

pot dir el mateix.

“Cal un esforç de tota la societat per solu-

cionar el problema dels nitrats”

El “purí” és un residu, o és un adob? 

El purí és un subproducte de les explotacions 

ramaderes que, utilitzat d’una manera raonada, 

és un excel·lent adob que permet substituir una 

bona part de l’adob químic.

Quines qüestions cal tenir en compte per a 

l’adobatge dels conreus, i en altres temes com 

el reg, o els tractaments fitosanitaris, respecte 

a les bones pràctiques? 

El més important és desterrar la inèrcia de fer 

les coses per rutina i plantejar-se si realment 

cal fer l’aplicació, saber quin és el moment més 

adequat per dur-la a terme, quin és el producte 

autoritzat adequat menys agressiu per a l’en-

torn i, finalment, si el cost d’aquest tractament 

tindrà compensació en una millora rendible de 

la collita.

Creu que és correcta la imatge de sostenibilitat 

que cal donar des de la societat rural, pel que 

fa al camp? 

Crec que la societat, en general, no premia prou 

els esforços de l’agricultor; només cal veure la 

bona acollida, per part del consumidor, de les 

Marques Blanques i els “Discounts”, on els pro-

ductes no tenen cap referència ni del productor 

ni del sistema de producció. Crec que qui hauria 

de premiar l’esforç dels productors haurien de 

ser les administracions i els consumidors al fer 

la seva compra.

“CAL DESTERRAR LA INÈRCIA DE FER LES COSES PER RUTINA”

L’ENTREVISTA Martí Costal
Pagès i ramader de Jafre (Baix Empordà)

EN MARTÍ COSTAL ÉS CONSCIENT DE LA NECESSI-

TAT D’APLICAR LES BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES. 

LA SEVA EXPLOTACIÓ DEL BAIX EMPORDÀ TÉ UNES 

60 HECTÀREES DE CULTIU DESTINADES AL CERE-

AL D’HIVERN EN SECÀ, A BLAT DE MORO, A PRES-

SEGUERS I A POMERES. A MÉS, COMPLEMENTA 

AQUESTA ACTIVITAT AMB L’EXPLOTACIÓ DE PORCÍ 

DE 100 MARES EN CICLE TANCAT. PRESIDEIX L’ASSO-

CIACIÓ DE PRODUCTORS DE CONREUS EXTENSIUS 

DEL BAIX EMPORDÀ. 

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat. 
redacció@ruralcat.net
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PRESENTACIÓ

L’evolució de la demanda dels mercats agroa-

limentaris tendeix, cada vegada més, a primar 

la qualitat de l’oferta del producte, tant des del 

punt de vista de la qualitat agroalimentària -

organolèptica- com des del punt de vista de la 

seguretat alimentària.

El sector de l’oli d’oliva de Catalunya és un 

dels que, des de sempre, ha apostat més fort 

i amb més decisió per oferir un producte de 

gran qualitat diferenciat. No en va, una de les 

primeres denominacions d’origen que es va 

crear, no només en l’àmbit de Catalunya, sinó 

en l’àmbit de tot l’Estat espanyol, fou la d’una 

reconeguda zona productora d’oli que va 

obtenir, i té, la DOP Garrigues. Gairebé paral-

lelament en el temps, la va seguir la denomina-

ció d’origen (actualment DOP) Siurana i, més 

endavant, les DOP Oli del Baix Ebre Montsià i 

DOP Oli de la Terra Alta.

Des de la perspectiva de la millora i la promo-

ció de la qualitat cal remarcar dues  qüestions 

que guarden una estreta relació amb la matei-

xa: la traçabilitat i, molt en especial, les bones 

pràctiques agràries, les quals, al cap i a la fi, 

són les que permeten obtenir un bon producte 

d’origen.

En aquest DOSSIER TÈCNIC s’ha volgut fer 

un repàs dels principals aspectes que cal tenir 

en compte en les bones pràctiques en olivicul-

tura, aspectes que si bé van adreçats a l’àmbit 

de la producció, no deixen de repercutir en els 

diferents agents de la cadena, com les almàs-

seres o les envasadores i, és clar, en el desti-

natari final de l’oli d’oliva: el consumidor.

L’esforç per millorar la qualitat de les nostres 

produccions és una tasca que ha de ser ple-

nament compartida per tots els partícips de 

l’entramat agroalimentari, productors, trans-

formadors i  comercialitzadors. I també, per 

la pròpia administració, en aquest cas el De-

partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ja 

que entenem que la transferència tecnològica, 

la difusió i l’aplicació de coneixements tècnics 

són de vital importància per assolir l’èxit en 

l’objectiu perseguit. Només des del compro-

mís de tots aquests àmbits de participació es 

podrà fer front a la competència, cada vegada 

major, en el mercat dels productes agroali-

mentaris, i en concret en el de l’oli d’oliva, en 

què ens veiem abocats.

L’estratègia de la qualitat és el motor que ha 

mogut el sector i l’administració catalans per 

dissenyar les línies actuals d’actuació, que per-

meten, ara per ara, posicionar els nostres olis 

d’oliva en l’estrat dels olis de major qualitat. 

Cal seguir, doncs, per aquesta línia amb un tre-

ball constant, però conscients que el fet d’es-

prémer al màxim les potencialitats que ofereix 

aquesta estratègia ha de servir per obtenir uns 

fruits prou satisfactoris per al sector oleícola, 

sobretot des del punt de vista comercial i de 

la imatge projectada pels nostres olis als mer-

cats, tant locals com estatals i internacionals.

Sens dubte, des del Departament som ple-

nament conscients de la necessitat d’abocar 

esforços en aquesta direcció i de donar un su-

port decidit al sector en aquest tipus d’inicia-

tives, implicades en la qualitat i la conservació 

mediambiental.

En aquest sentit, la posada en marxa del La-

boratori d’olis de Reus, dels panells de tast o 

les campanyes, darrerament engegades, de 

promoció dels productes amb DOP i IGP són 

un bon exemple d’actuacions de gran valor 

econòmic i amb una repercussió molt positiva 

per al sector de l’oli.

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 

Pesca.

dossier@ruralcat.net     
 www.ruralcat.net      

www.gencat.net/darp

Foto portada: Olivera de l'Arion. J. Porta.

Josep Pau i Pernau
Secretari General del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.
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01 Introducció

01.01 L’olivera a Catalunya

L’olivera és el cultiu llenyós que ocupa més 

superfície a Catalunya, amb una extensió apro-

ximada de 110.000 ha, i se centra principalment 

a les províncies de Lleida i Tarragona. 

Actualment, a Catalunya, hi ha 4 Denominacions 

d’Origen Protegides reconegudes:

1. DOP Garrigues:

 Es localitza a les comarques de les Gar-

rigues, el Segrià i l’Urgell. Les varietats 

admeses són l’Arbequina (amb un 90% del 

contingut de l’oli) i la Verdiell.

2. DOP Siurana: 

 Situada als termes municipals de les comar-

ques del Priorat, el Tarragonès, la Ribera 

d’Ebre, l’Alt i Baix Camp, el Baix Penedès i 

la Conca de Barberà. Les varietats cultiva-

des són l’Arbequina (que ha d’estar present 

en l’oli en un 90%), la Rojal i la Morruda.

3. DOP Terra Alta:

 La zona de producció és la comarca de la 

Terra Alta i alguns municipis de la Ribera 

d’Ebre. La varietat majoritària és l’Empeltre, 

i les minoritàries són l’Arbequina, la Morruda 

i la Farga.

4. DOP Baix Ebre - Montsià:

  Dins de les comarques del Baix Ebre i del 

Montsià. Les varietats més significatives són 

la Morruda, la Sevillenca, i també la Farga.

A part d’aquestes quatre denominacions, està 

pendent de reconeixement comunitari l’Oli de 

l’Empordà, on es cultiven varietats originàries de 

la zona, com ara l’Argudell, Curivell i Verdal.

01.02 La fertilització

Després de les gelades de l’any 1956, l’olivi-

cultura va experimentar un nou impuls en què 

es van reestructurar les plantacions, per fer-les 

més intensives. Tot i que encara queden mol-

tes plantacions tradicionals, sobretot en zones 

marginals, cada vegada es tendeix més cap 

al sistema intensiu pel que fa als aspectes de 

maneig i de fertilització.

La fertilització en els cultius més intensius va 

lligada al maneig del sòl, ja que comporta plani-

ficar l’adobatge a llarg termini i adoptar mesures 

per millorar el sòl, tals com el control de l’erosió o 

la millora del contingut de matèria orgànica. Per 

calcular la fertilització, s’està estenent la pràc-

tica d’anàlisis foliars i de sòls, a fi de fertilitzar 

d’acord amb les necessitats reals i respectant 

el medi ambient. 

Cal destacar que gairebé tot el conreu de l’oli-

vera a Catalunya es produeix en secà, la qual 

cosa limita el caràcter intensiu de la plantació i 

constitueix un factor molt important a l’hora de 

planificar la fertilització.

Una característica a tenir en compte en el cultiu 

de l’olivera és el seu caràcter anyívol, que fa que 

la producció sigui alta o baixa en anys alterns, i 

pot fer variar el consum de nutrients de l’arbre. 

Tot i així, una fertilització ajustada, el reg, unes 

bones pràctiques culturals, una poda poc se-

vera o l’avançament de la collita poden ajudar a 

mitigar els efectes d’aquest caràcter.

01.03 El maneig del sòl

El maneig del sòl té com a objectiu principal 

el control de males herbes, de l'erosió i de 

l'economia de l'aigua. Però també pot afectar,  

a llarg termini,  la fertilitat del sòl i constitueix una 

eina decisiva en la conservació o degradació 

d’aquest.

FERTILITZACIÓ DE L'OLIVERA

Conservació de sòls, amb coberta vegetal. Foto: SARA. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Carència de potassi. Foto: SARA. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

L'OLIVERA
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04

Els sistemes de conreu poden ser molt diver-

sos:

· Conreu (desherbat total): és el sistema 

més estès i tradicional. Se solen fer de 3 a 

5 passades amb grades o cultivadors, però 

cal tenir en compte que es poden danyar les 

arrels que absorbeixen més nutrients, que 

es localitzen als horitzons més superficials. 

Es pot formar una sola d’arada que podria 

restringir el moviment de l’aigua al sòl i, si 

el terreny no és pla, es pot incrementar 

l’erosió. A més, comporta efectes nefastos 

sobre la biodiversitat de la plantació.

· No-conreu: facilita el manteniment del sòl 

i la integritat de la plantació, però el control 

de males herbes es fa més difícil.

· Sistemes amb coberta del sòl: pot ser 

la solució més eficaç en condicions de 

regadiu, ja que permet controlar l’erosió i 

millorar la infiltració. Es recomana establir 

cobertes temporals, que creixin durant la 

tardor i l’hivern i que es retirin abans que 

comenci la demanda d’aigua més elevada 

de l’olivera. En secà no es recomana el sis-

tema de coberta viva, però es poden deixar 

al sòl les restes de poda i les fulles.

El manteniment orgànic del sòl

Un bon nivell de matèria orgànica al sòl afavoreix 

les propietats físiques i químiques d'aquest, i 

augmenta l’agregació i l’estabilitat de la seva 

estructura. Això es tradueix en un increment de 

la taxa d’infiltració de l’aigua, així com en una 

major capacitat per retenir-la al sòl. 

Aquests aspectes s’han de tenir molt en comp-

te en oliverars situats en terres marginals o de 

secà, on convé maximitzar l’eficiència de l’aigua. 

També cal dir que si hi ha un bon contingut de 

matèria orgànica al sòl es redueix l’erosió.

L’aplicació d’adobs orgànics, a banda de pro-

porcionar al cultiu els principals elements nutri-

tius, permet augmentar la matèria orgànica del 

sòl segrestant carboni, és molt recomanable 

mantenir sempre un contingut de matèria or-

gànica dels sòls superior a l’1% i arribar, si es 

pot, al 2%.

02 Necessitats nutritives
 

02.01 Nitrogen

El nitrogen és essencial per al desenvolupa-

ment de l’arbre, així com per obtenir una bona 

producció. L’aportació de nitrogen respon en 

plantacions amb nivells deficitaris d’aquest nu-

trient, però no en sóls amb continguts normals 

o elevats de nitrats.

Una aportació excessiva de nitrogen pot provo-

car efectes negatius, com ara que les oliveres 

esdevinguin més sensibles a gelades, a plagues 

i malalties i, com demostren estudis recents 

(Fernández-Escobar et al., 2002), que dismi-

nueixi la qualitat de l’oli (augment de l’amargor, 

disminució de polifenols, entre d’altres). 

02.02 Potassi

El potassi és un dels elements més importants 

i que presenta més problemes en la fertilització 

de l’olivera. 

Està relacionat amb la dinàmica de l’aigua en 

la planta i la regulació dels estomes, la qual 

cosa fa que els arbres amb carència de potas-

si siguin més sensibles al fred i a la sequera, 

i que els arbres amb un bon nivell d’aquest 

element siguin més resistents a les condicions 

adverses.

Es pot donar el cas que hi hagi problemes 

per l'absorció del potassi. Aquest fenomen 

es dóna més sovint en terrenys que contenen 

quantitats elevades d’argila, i sobretot si el 

contingut d’humitat en el sòl és baix. Això pot 

portar problemes si hi ha sequera durant la 

tardor, ja que l’arbre no pot suplir la demanda 

de potassi requerida pel fruit.

Es pot reconèixer la carència de potassi per la 

necrosi apical de les fulles i la defoliació de les 

branques més joves. 

02.03 Fòsfor

Les extraccions d’aquest element són baixes 

inormalment no es donen deficiències, de 

manera que poques vegades hi ha resposta a 

l’adobatge fosfòric.

DOSSIERN07

UN SISTEMA AMB COBERTA 
DEL SÒL POT SER LA 
SOLUCIÓ MÉS EFICAÇ EN 
CONDICIONS DE REGADIU, 
JA QUE PERMET CONTROLAR 
L’EROSIÓ I MILLORAR LA 
INFILTRACIÓ. ES RECOMANA 
ESTABLIR COBERTES 
TEMPORALS

Formació d'escolament superficial. Foto: SARA. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Extraccions

N 3 - 4 g  N/kg oliva

P
0,7 g  P/kg oliva

K 4,5 g  K/kg oliva
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02.04 Microelements

Ferro

La carència d’aquest element provoca l’anome-

nada clorosi fèrrica. És deguda a la poca dispo-

nibilitat del ferro en el sòl, provocada en sòls pels 

elevats continguts de carboni, i es pot reconèixer 

per l’engroguiment de les zones internervals de 

les fulles. Tot i que la seva correcció és difícil, 

es poden aplicar anualment quelats de ferro al 

sòl. De totes maneres, el més recomanable és 

plantar varietats tolerants a aquesta carència.

Bor

L’olivera necessita importants quantitats d’aquest 

micronutrient, i en condicions de sequera i sòls 

calcaris es pot reduir la seva disponibilitat. La ca-

rència de bor es manifesta amb clorosis apicals i 

malformació de fruits, símptomes que es poden 

confondre amb la deficiència de potassi.

Una sobrefertilització d’aquest element pot ser 

molt negativa, ja que el bor pot arribar a ser 

tòxic en grans quantitats, i provocar fins i tot la 

mort de l’arbre.

Calci

És difícil trobar deficiències d’aquest element 

per ser molts dels nostres sòls rics en calç. Per 

contra, un excés de calci pot provocar deficièn-

cies de potassi (K) i magnesi (Mg).

03 Recomanacions

03.01 Anàlisis

La primera recomanació és la realització 

periòdica d’anàlisis de sòls i foliars, que 

permeten conèixer l’estat físic i químic del 

terreny i, com a conseqüència, planificar una 

fertilització raonada.

Anàlisis de sòls

La seva utilitat se centra sobretot en el moment 

d’establir una plantació, per tal de conèixer 

les limitacions de partida. Durant la vida de 

la plantació, la funció de les anàlisis de sòls 

és avaluar l’evolució dels nutrients i poder-ne 

corregir els continguts.

Anàlisis foliars

Les anàlisis foliars són més adequades durant la vida de la plantació, ja que permeten conèixer l’estat 

nutritiu de la planta i les carències d’alguns elements que no es detectarien en les anàlisis de sòls.

La millor època per recollir mostres pels anàlisis foliars és el mes de juliol, moment en què les con-

centracions de nutrients són més estables i es poden determinar els estats carencials. El mostreig 

s’ha de realitzar per a cada parcel·la homogènia; cal agafar fulles de diferents arbres i evitar els de 

les vores i els individus atípics. Per cada arbre mostrejat, és convenient agafar de 2 a 4 fulles, amb 

el pecíol, situades en diferents orientacions. Per cada parcel·la hi hauria d’haver unes 100 fulles 

com a mínim.

03.02 Aplicació de fertilitzants

Al sòl

L’aplicació de fertilitzants al sòl és el mètode típic i més comú de restitució de nutrients. Tot i així, 

s’han de tenir en compte diferents aspectes. Les arrels absorbents de l’olivera es localitzen als pri-

mers horitzons del sòl i es poden estendre fins a 3 vegades el radi de la copa, per la qual cosa cal 

aplicar el fertilitzant per tota la parcel·la de manera uniforme.

El sistema d’aplicació en profunditat no és tan comú, però pot ser molt útil per a la millor incorporació 

d’elements poc mòbils o fàcilment bloquejables (K, Fe...), ja que la injecció permet un major contacte 

del fertilitzant amb les arrels. 

Fertirrigació

Una altra opció és aplicar fertilitzants amb l’aigua de reg. En aquest cas s’ha de conèixer la qualitat 

de l’aigua, ja que la incorporació d’elements nutritius podria augmentar la salinitat. 

Com que l’aportació de l’aigua de reg és localitzada, la fertirrigació permet una assimilació eficaç 

dels nutrients i un major control de la dosi.

Foliar

 L’aplicació foliar permet una utilització més ràpida i efectiva del producte, sobretot pels elements de 

difícil absorció radicular. És molt recomanable utilitzar aquest mètode en èpoques de sequera.

Font: Fernández - Escobar, R., 1996.

Element Defi cient Adequat Tòxic

Nitrògen, N (%) < 1,4 1,5 - 2,0 -

Fòsfor, P (%) < 0,05 0,1 - 0,3 -

Potassi, K (%) < 0,4 > 0,8 -

Calci, Ca (%) < 0,3 > 1 -

Magnesi, Mg (%) < 0,08 > 0,1 -

Bor, B (ppm) < 14 19 - 150 > 185
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Té l’avantatge que es pot combinar amb altres 

tractaments, sempre que es faci de manera 

raonada, ja que si no es pot perdre l’efectivitat 

del fertilitzant.

03.03 Tipus d’adobs

Fertilització orgànica

Es poden emprar fertilitzants orgànics, ja siguin  

molt diversos com per exemple les dejeccions 

ramaderes, adobs verds, o fins i tot compos-

tos. El seu principal avantatge respecte a la 

fertilització mineral és la millora del contingut 

de matèria orgànica. Aquest aspecte s’ha de 

tenir en compte a l’hora de planificar la ferti-

lització, ja que la mineralització de la matèria 

orgànica proporciona nitrogen disponible al sòl 

en els anys posteriors a l’aplicació de fertilitzants 

orgànics.

Fertilització mineral

Amb la fertilització mineral tan sols es restituei-

xen els element nutritius.

03.04 Tècniques globals de maneig

Darrerament s’estan estenent tècniques, com 

són l’agricultura ecològica o la producció inte-

grada, que es basen en un major respecte pel 

medi i tracten el maneig del cultiu d’una manera 

més global. A Catalunya, l’any 2004 hi va haver 

8.019 ha en producció integrada d’olivera i 2254 

ha en producció ecològica.

Producció integrada

Es basa en l’obtenció d’un producte de qualitat, 

d’acord amb les exigències del consumidor i 

tenint en compte la protecció el medi ambient. 

Les característiques principals de la producció 

integrada d’olives en relació a la fertilitat del 

sòl són:

· Manteniment del sòl per tal d’evitar l’erosió 

i la degradació.

· Realització d’anàlisis de sòls i aigües de reg 

cada 5 anys, com a mínim, i anàlisis foliars 

anualment.

· Elaboració d’un pla d’adobatge que tingui 

en compte els resultats de les anàlisis, les 

extraccions del cultiu, l’estat nutricional i de 

creixement, el nivell de la fertilitat del sòl i 

les aportacions efectuades per altres vies 

(aigua i fertilitzants orgànics)

· Establiment d’un màxim d’aportacions 

nitrogenades de 75 kg/ha i any en secà i 

110 kg N/ha i any en regadiu, que podran 

arribar fins a 150 kg en tots els casos si el 

fertilitzant aplicat és orgànic.

· Obligació de tractament i higienització dels 

purins o fems semilíquids abans d’aplicar-

los, mitjançant el compostatge, la digestió 

o l’assecatge tèrmic.

Agricultura ecològica

L’objectiu principal és mantenir i incrementar la 

fertilitzat del sòl a llarg termini. Aquest increment 

s’ha de produir mitjançant l’aportació de fertilit-

zants orgànics, si pot ser generats en la pròpia 

explotació, i que estiguin lliures d’agrotòxics i 

sense haver sofert cap tractament químic.

Un dels objectius de l’agricultura ecològica en 

l’olivera i, en general, en tot tipus de producció 

ecològica, és el tancament del cicle de nutri-

ents. Per això, cal minimitzar  les pèrdues i con-

trolar l’erosió hídrica i la lixiviació augmentant 

l'eficàcia dels nutrients. L’aprofitament de les 

restes de poda o el compostatge d’oliasses 

també contribueix al tancament del cicle.

UNA FERTILITZACIÓ AJUSTADA, 
EL REG, UNES BONES 
PRÀCTIQUES CULTURALS, 
UNA PODA POC SEVERA O 
L’AVANÇAMENT DE LA COLLITA 
PODEN AJUDAR A MITIGAR ELS 
EFECTES D’AQUEST CARÀCTER 
ANYÍVOL DE L'OIVERA

Oliveres amb aplicació de purins a Almatret. Foto A. Arbonés.

Jaume Boixadera Llobet.
Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. 
Departamet d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
jaume.boixadera@gencat.net

Nuria Bech Padrosa.
Secció d’Avaluació de Recursos Agraris. 
Departamet d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Font: Normes tècniques de Producció Integrada.

Contingut de nutrients d’adobs orgànics per tona de matèria fresca

 Tipus N P2O5 K2O MgO S

Fem de boví 7 6 8 4

Fem d’oví 14 5 12 3 0,9

Fem d’equí 17 18 18

Purins de porc 6,5 6 3 0,4

Purins 2 0,5 3 0,4

Gallinassa 15 16 9 4,5
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01 Introducció

L’olivera és un cultiu tradicional i adaptat a les 

nostres condicions des de fa molt de temps. 

Això, entre altres coses, significa que hi ha 

un equilibri sòlid i antic entre els seus com-

ponents; de forma que són pocs els fitòfags 

realment nocius i la fauna útil, molt present, 

resulta activa i eficaç. 

A partir del seguiment del cicle i del compor-

tament de les plagues al camp i al laboratori, 

podem conèixer la nocivitat real  que aquests 

organismes representen per als  cultius i això 

ens permet, en conseqüència, dissenyar estra-

tègies de control que no sempre es basen en 

realitzar tractaments fitosanitaris.

Parlarem d’uns quants insectes i fongs. Veu-

rem que, en alguns casos, aplicar tractaments 

fitosanitaris com a mesures de control resulta 

completament innecessari i ineficaç. A més a 

més, amb aquests tractaments eliminem la 

fauna útil existent,  que és imprescindible per 

al control natural de les plagues en general, i 

hi afegim l’impacte ambiental i econòmic que 

representa.

Abans d’arribar a aquesta nova idea de control 

de plagues, s’ha passat per la lluita química 

amb calendari preestablert, on les recomana-

cions establien unes dates fixes per als trac-

taments sense cap altra consideració de cicle, 

moment idoni o nivell de plaga. Posteriorment 

es considera la lluita dirigida i, finalment, la Pro-

tecció Integrada i la Protecció Ecològica. 

La Protecció Integrada limita la utilització de la 

lluita química als casos en els quals, superats 

els llindars de tractament i després de tenir en 

compte l’acció i l’eficàcia dels factors naturals 

de regulació de les poblacions de la plaga, no 

hi ha un altre sistema de lluita que sigui real-

ment eficaç.

En la Protecció Ecològica no està permès uti-

litzar productes químics de síntesi en el control 

de plagues, que es basa en l’equilibri del medi 

i en la fauna útil.

Per realitzar un tractament químic cal: 

· assegurar-se que l’insecte ha assolit el 

nivell de plaga

· comprovar que la plaga es troba en una 

forma sensible 

· descartar l’existència d’altres mètodes 

alternatius 

· utilitzar el producte adequat, el més selec-

tiu per la plaga i el més respectuós amb la 

fauna útil.

· utilitzar la maquinària de tractament de 

forma adequada (Taula I)

· utilitzar els equips de protecció adequats

· verificar que les condicions climàtiques 

són òptimes en el moment de realitzar el 

tractament. 

· respectar el termini de seguretat 

02 Mosca de l’oliva, 
Bactrocera oleae = Dacus oleae 
(Diptera, Trypetidae)   

02.01 Descripció, biologia, danys

Constitueix la primera plaga en importància 

econòmica de l’olivera. 

És una mosca (5 x 11 mm.) amb  les ales 

transparents, l’abdomen amb franges i una 

placa blanca característica. És exclusiva de 

l’olivera. No s’ha de confondre amb la mosca 

de la fruita (Ceratitis capitata). 

La responsable dels danys és la femella que 

amb el seu oviscapte pon l’ou a l’oliva de forma 

inclinada, subcutàniament, després d’haver re-

alitzat una tria acurada entre les olives (estat de 

maduresa, polpa,  posta d’una altra mosca...) 

(Foto1). Presenta de 2 a 5 generacions, segons 

les temperatures. A l’estiu, el cicle s’escurça en 

2 dies, surt una larva de l’ou, que al cap de 15-

20 dies esdevé pupa, i després l’adult resultant 

continua el cicle. 

El nivell de danys s’expressa en percentatge 

d’oliva picada. La intensitat de l’atac depèn de 

CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES
A L'OLIVERA

Foto 3: Forat de sortida de la mosca de l’oliva. Foto: J. Porta.Foto 1: Adult de mosca de l’oliva. Foto: B. Celada. Foto 2: Picada a l’oliva ocasionada per mosca. Foto: B. Celada.
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les condicions de cada campanya; poca collita, 

estiu fresc i tardor calorosa afavoriran un major 

percentatge d’oliva afectada.

Els danys poden ser directes i indirectes, i els 

provoca la larva en alimentar-se.

Els danys directes resulten de les galeries 

que ocasionen les larves (pèrdua de producció 

del 2-5% d’oli) en alimentar-se dins de l’oliva i 

que finalment poden provocar la caiguda dels 

fruits.

Els danys indirectes estan ocasionats perquè 

la galeria és un punt d’infecció per a la invasió 

de fongs que incrementen l’índex d’acidesa 

i els peròxids de l’oli. La intensitat d’aquest 

danys depèn principalment de la climatologia i 

del tipus de fong que afecten les olives.

02.03 Control

Hi ha dos tipus de lluita: preventiva i curativa, 

cadascuna de les quals té les seves caracterís-

tiques i els seus condicionants.

La lluita preventiva elimina els adults abans 

que piquin l’oliva rebaixant les poblacions 

d’aquests. Els mètodes són:

· Trampeig massiu: mitjançant la utilització de 

trampes i de sistemes d’atracció (alimenta-

ris, sexuals, visuals...) es pretén capturar el 

màxim d’individus de forma que les pobla-

cions restants no provoquin danys al cultiu. 

Actualment, aquests sistemes es troben 

en estudi. En un futur es podran eliminar o 

reduir, segons els casos, els  tractaments 

químics contra la mosca de l’oliva.

· Tractament esquer: consisteix en la realit-

zació d’un tractament amb la combinació 

d’un insecticida i d’un atraient alimentari 

o sexual, per tal que els insectes atrets 

ingereixen l’insecticida. En aquest cas, es 

realitzen els tractaments en fileres alternes, 

en zones dels arbres (cara sud) o fins i tot 

en altres arbres de la plantació (garrofers), 

de forma que es creen reservoris de zones 

no tractades a cada arbre o parcel·la.

· Tractament total: tractaments a la totalitat 

de la plantació amb matèries actives adul-

ticides.

La lluita curativa elimina les larves dins de 

l’oliva. Els tractaments són totals i es fan ne-

cessaris quan els mètodes anteriors no són su-

ficients. Cal tractar quan el percentatge d’oliva 

amb picada nova és >5%.

Per tant, per a una correcta protecció, cal que 

el productor conegui els nivells de població de 

mosca i els moments de màxima receptivitat 

de les olives a ser picades, a fi de seguir l’es-

tratègia de control més adequada (Fotos 2 i 3). 

Aquest és precisament l’objectiu de la xarxa de 

seguiment de mosca de la qual disposem.

03 Caparreta de l’olivera, 
Saissetia oleae Bern (Homoptera, 
Coccidae) 

03.01 Descripció, biologia, danys

La caparreta de l’olivera és un còccid xuclador 

de saba. La femella adulta (2,3 x 3,4 mm), que 

es va enfosquint al llarg del seu desenvolupa-

ment fins arribar a una coloració negra, és com 

mig gra de pebre. Presenta al dors unes quilles 

característiques en forma d’H (Foto 4).

Taula I: Recomanacions generals de regulació dels equips hidropneumàtics amb ventilador axial

LA PROTECCIÓ INTEGRADA 
LIMITA LA UTILITZACIÓ DE LA 
LLUITA QUÍMICA ALS CASOS 
EN ELS QUALS NO HI HA UN 
ALTRE SISTEMA DE LLUITA 
QUE SIGUI REALMENT EFICAÇ

Foto 6. Control natural. Forat de sortida del parasitoid Scute-
llista cyanea (Hym., Pteromalidae). Foto: B. Celada.  

Foto 5. Detall atac caparreta. Melassa. Negreta. Foto: B. Celada.

Arbre vigorós alçada > 4 m Arbre vigorós alçada < 4 m

Broquets Cònics de raig buit

Pressió 5 - 15 bar

Velocitat de 
treball 3 km/h 4 km/h

Volum unitari 1000 - 1500 l/ha 600 - 1000 l/ha

Foto 4. Caparretes adultes. Foto: B. Celada.  
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A l’hivern, l’estat més comú és el de larva, que 

acabarà el seu desenvolupament com a  fe-

mella adulta a la primavera. Posteriorment, a 

l’estiu té lloc la posta. La femella mor després 

de la posta, en la qual pot pondre uns 2.000 

ous que queden protegits sota el seu cos. El 

cos d’aquests insectes pot romandre a l’arbre 

durant molt de temps (1-2 anys), la qual cosa 

no vol dir que la caparreta sigui activa i que la 

plaga s’hagi de controlar. 

El naixement de les larves es pot allargar fins a 

mitjan de setembre segons les zones i la clima-

tologia anual. Quan les larves eclosionen són 

grogues, es fixen ràpidament al revers de les 

fulles i alternen fases en moviment amb fases 

en què realitzen la muda, de forma fixa, i s’ali-

menten fins arribar a l’estadi adult. Els mascles 

no es troben a Europa;  l’espècie és parteno-

genètica (reproducció asexual on les femelles 

donen femelles). En general, presenta una sola 

generació anual.  

  

Els símptomes característics d’aquesta plaga 

són: la presència de caparretes adultes sobre 

brots i fulles, l’aparença brillant deguda a la 

melassa que desprèn l’insecte i la coloració 

negra a causa del fong Capnodium elaeophi-

lum Prill (“negreta”) que pren l’arbre. (Foto 5)

Les temperatures extremes, tant a l’hivern com 

a l’estiu, els vents freqüents i forts, les podes 

que afavoreixen l’aireig de l’arbre i l’aportació 

de fertilitzants de forma equilibrada i sense ex-

cessos de nitrogen, ajuden a mantenir la plaga 

a uns nivells tolerables i no perjudicials. 

Els danys directes corresponen a la succió de 

la saba per part de la caparreta.

Els danys indirectes són ocasionats per la 

negreta, que dificulta les funcions normals de 

les fulles i provoca una depressió vegetativa 

que repercuteix en la producció. Un altre dany 

indirecte és l’atracció que exerceix la melassa 

sobre la mosca de l’oliva que, un cop atreta, 

ataca també el fruit. Els danys no es presen-

ten de forma homogènia en tota la plantació 

sinó que s’observen arbres amb diferent grau 

d’afectació i de forma disseminada.

03.02 Control

La caparreta normalment està controlada pels 

seus enemics naturals; a les nostres finques 

hi sol haver parasitoids i depredadors d’ous, 

larves i nimfes, que realitzen un control molt efi-

caç de les poblacions de caparreta,  la mante-

nen sempre per sota dels nivells de dany i això 

ens permet de no fer cap tractament contra 

aquesta plaga. (Foto 6).

Quan les poblacions d’enemics naturals es 

desequilibren per diverses raons (condicions 

climàtiques, altres tractaments químics agres-

sius, dinàmica de les poblacions...),  hem de 

recórrer als tractaments químics específics per 

tal de controlar els atacs. Aquests tractaments 

només s’han de fer en el moment adequat: 

quan la major part de larves ha nascut.

04 Punxó, Prays, Polilla de l’olive-
ra, Prays oleae Bern (Lepidoptera: 
Hyponeumetidae) 

04.01 Descripció, biologia

L’adult és una petita papallona gris-platejada 

(13-14 mm d’envergadura alar i uns 6 mm de 

llarg). La larva (7-8 mm) és de color verda tot 

i que varia segons el teixit de què s’alimenta i 

és la responsable directa dels danys a conse-

qüència de les galeries d’alimentació.

Té tres generacions (generació és cadascun 

dels cicles complets des que a partir d’un adult 

es genera un altre adult) completament sincro-

nitzades amb l’olivera: una afecta a la fulla (filò-

faga), un altra a la flor (antòfoga) i l’última, que 

és la més perjudicial i la més important de cara 

al control, al fruit (carpòfoga).

 

04.02 Danys 

Generació filòfoga

A la sortida de l’hivern, les erugues d’aquesta 

generació mengen fulles. Els danys que ocasi-

onen no són nocius per als arbres; de fet, cap 

productor s’inquieta per aquestes galeries a les 

fulles i és un error pensar a realitzar un control 

contra aquesta generació. (Foto 7)

Generació antòfaga

Les erugues d’aquesta generació mengen 

flors. Davant el fet que la floració de l’olivera 

és molt abundant, els danys que ocasiona 

aquesta generació són difícils de valorar. El que 

hem de tenir en compte és que aplicar un trac-

tament és un error total, ja que si s’elimina en 

aquests moments tota la fauna útil difícilment la 

recuperarem a temps perquè realitzi un control 

eficaç dels fitòfags presents al cultiu.

Generació carpòfoga

Els danys d’aquesta generació són els més im-

portants i els que s’han de tenir en compte per 

valorar la necessitat real del tractament. Les 

erugues s’alimenten de la polpa i de l’ametlla 

del pinyol. 

Quan entra dins l’oliva, per alimentar-se, i quan 

surt, per completar el seu cicle a l’exterior, pro-

voca la caiguda de les olives. L’anomenada 

“caiguda de Sant Miquel” a finals de setembre 

Foto 7. Galeria fil·lòfaga. Foto: B. Celada. 

Foto 8. Caiguda de San Miguel en carpòfaga. Foto: B. Celada.

Foto 9. Forat de sortida específic de  Prays oleae.Foto: J. Porta.
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(Fotos 8 i 9) és la que ens dóna una idea de la 

incidència del punxó a cada finca i depèn molt 

de la varietat i de la zona. 

04.03 Control

En cas de confirmar pèrdues considerables 

(punt a què encara no s’ha arribat metòdica-

ment), els tractaments amb productes sistè-

mics en carpòfaga al juny pretenen eliminar les 

larves que han entrat dins l’oliva i són eficaços 

sempre que el pinyol no s’hagi endurit.

Normalment, els danys són més visuals que 

reals i els factors naturals de control són molt 

eficaços i els eviten. La calor de l’estiu, la fauna 

auxiliar molt abundant i factors de regulació 

de l’estructura interna de les pròpies varietats 

d’oliva redueixen considerablement les pobla-

cions i provoquen caigudes d’oliva, que en cap 

cas no justifiquen aplicacions fitosanitàries en 

carpòfaga.  

05 Cotonet de l’olivera, 
Euphyllura olivina Costa (Hemip-
tera, Psyllidae)

El control de certes plagues és més un hàbit 

de tractament que una decisió correcta. És el 

cas del cotonet; un cicadèlid xuclador de saba 

que, en el moment de la floració i el quallat, 

es fa present per les secrecions larvàries de 

cotó i melassa que pengen dels rams florals. 

(Foto 10)

Aquest insecte, malgrat no ocasionar danys, ja 

que no afecta la producció dels arbres i està 

molt controlat de forma natural per la seva 

fauna auxiliar, es tracta químicament en plena 

floració amb matèries actives que afecten i 

eliminen aquesta fauna beneficiosa essencial 

per al control de plagues. Són mals hàbits ins-

taurats en l’olivicultura que fan que l’agricultor 

consumeixi més fitosanitaris per voler aprofitar 

tractaments fungicides preventius. També  cal 

dir que una simple pluja o una ventada ajuden 

a eliminar el cotonet. 

06 Corc, “Barrenillo”, 
Phloeotribus scarabaeoides Bern 
(Coleoptera, Scolytidae)

És un coleòpter xilòfag que excava galeries i 

s’alimenta de la fusta dels arbres vius. 

Els danys corresponen a mossegades d’ali-

mentació que provoquen ferides als brots, als 

raïms florals, que es panseixen abans d’obrir-se 

les flors, i a les olives, que s’assequen a l’arbre i 

acaben caient abans de la collita. (Foto 11).

El control en aquest cas són les mesures 

culturals, ja que són les úniques que ens per-

meten evitar que l’insecte s’instal·li a la finca 

i provoqui danys a la collita. Els tractaments 

químics als arbres són actualment molt poc efi-

caços. Les mesures culturals referides tenen a 

veure amb la retirada, crema o trossejament de 

la llenya d’esporga després que l’insecte hagi 

abandonat els arbres a la sortida de l’hivern, 

per reproduir-se en aquesta llenya, que deixem 

al camp temporalment. (Foto 12). Abans que 

les larves completin el seu cicle i abandonin la 

llenya, hem de retirar-la de la finca per evitar 

la tornada de la nova generació als arbres en 

producció on s’alimentaran dels brots i de les 

olives. La retirada s’ha de realitzar abans de co-

mençar a observar forats sense serradures, ja 

que aquests indiquen que els nous adults han 

sortit i estan colonitzant els arbres. (Foto13).

07 Ull de gall, “Repilo”,  
Spilocaea oleagina

07.01 Descripció, biologia

Els símptomes més coneguts d’ull de gall són 

les taques circulars fosques que apareixen a 

l’anvers de les fulles, però també pot afectar al 

nervi pel revers de la fulla, al mateix pecíol o a 

l’oliva, ja sigui al fruit o al peduncle. La presèn-

cia d’aquestes taques indica la formació d’es-

pores del fong que, arrossegades principal-

ment per la pluja, provocaran noves infeccions. 

Aquestes infeccions es produeixen quan la fulla 

està mullada almenys 12 hores i amb un rang 

de temperatures que va dels 0-27ºC, però amb 

òptims entre 12-15ºC. Des de la infecció fins a 

l’aparició de les taques hi ha un període d’incu-

Foto 11. Danys de corc en collita. Foto: B. Celada.

Foto 13. Sortida dels nous adults durant l’estiu de la llenya d’esporga. 
Foto: J. Porta.

Foto 12. Forats d’entrada dels adults a la sortida de l’hivern en 
la llenya d’esporga. Foto: B. Celada.

Foto 14. Fulla amb taques ocasionades per l’ull de gall  Foto: E. Pedret.

Foto 10. Aspecte general de l’atac de “cotonet”. 
Foto: B. Celada.
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bació que pot durar entre 4 i 15 setmanes que 

depèn de la temperatura, humitat relativa, edat 

de la fulla, etc. (Foto 14).

07.02 Danys

Els danys produïts poden ser molt importants 

per la caiguda de fulles i fins i tot de fruits.

07.03 Control

El control d’aquesta malaltia és sempre preven-

tiu, mitjançant mesures culturals (podes que 

afavoreixen la ventilació, abonats nitrogenats 

equilibrats) o mitjançant l’aplicació de fungici-

des en les èpoques més favorables a noves 

infeccions (primavera i tardor). 

Per determinar l’aplicació de fungicides ens 

basem en la presència de taques a les fulles, 

que ens indica  la producció d’espores que 

poden provocar noves infeccions (2% de fulles 

infectades justifiquen un tractament). En cas de 

no arribar a aquest nivell d’infecció, el mètode 

de la sosa (immersió de fulles en una solució 

d’aigua amb sosa (NaOH) al 5% durant 20-30 

minuts) permet veure les infeccions latents al 

fer aparèixer les taques (2-5% de fulles infecta-

des també justifica el tractament).

Els fungicides recomanats són formulacions 

de compostos del Coure, sols o barrejats amb 

fungicides orgànics. És molt important seguir 

les recomanacions tècniques sobre els tracta-

ments, especificades al final d’aquest article. 

08 Olives sabonoses, 
Colletotrichum acutatum i sp.

08.01 Descripció, biologia

Les olives sabonoses és una malaltia provo-

cada pels fongs Colletotrichum acutatum i 

Colletotrichum gloeosporioides. La infecció 

es pot produir des del quallat de l’oliva, però 

es manté latent fins que l’oliva canvia de color, 

que és quan es comencen a presentar lesions 

circulars necròtiques que poden acabar podrint 

i momificant l’oliva completament. (Foto15). En 

aquestes lesions és on es produeixen les es-

pores de color ataronjat que poden provocar 

noves infeccions si es donen les condicions de 

temperatura i humitat adequades. La pluja és 

necessària per a la dispersió de les espores i la 

infecció es produeix amb humitats relatives per 

sobre del 95% i en un rang de temperatures 

que va dels 10ºC als 30ºC amb un òptim entre 

20ºC-25ºC. Quan les olives estan madures el 

cicle, es pot repetir en només 4-5 dies.

08.02 Dany

El dany més greu ocasionat per la malaltia és 

la elevada acidesa de l’oli. Un segon dany és 

l’assecatge i la defoliació de brots (“escombres 

de bruixa”).

08.03 Control

El control de la malaltia es basa sobretot en 

la ràpida detecció de la malaltia i la immedi-

ata recol·lecció del fruit. D’aquesta manera, 

impedim noves infeccions i la qualitat dels olis 

no es veu afectada. L’aplicació de fungicides 

només és recomanable per “aguantar” la collita 

uns dies (10-15 dies), ja que els tractaments 

fungicides només serveixen per impedir noves 

infeccions, no per curar-les.

09 Altres plagues 

Parlar de tots els insectes presents a l’olivera i 

que en algun moment poden provocar danys 

i ser considerats com a plagues, resultaria ex-

cessivament dens i ens faria perdre l’objectiu 

d’aquest dossier. La idea principal es basa en 

el fet que per establir un sistema de control s’ha 

de conèixer el cicle de desenvolupament i el 

comportament de cadascun dels organismes 

per poder valorar, posteriorment, si és necessari 

posar a punt una estratègia de control o simple-

ment conviure amb ells mentre es mantinguin 

per sota dels llindars de danys. Aquesta idea de 

mantenir present un cert nivell de plaga, resulta 

difícil d’assumir entre els productors acostumats 

a eliminar tot organisme present al cultiu. Les 

problemàtiques mencionades a continuació són 

un exemple clar de la tendència a realitzar trac-

taments sense conèixer els insectes, els fongs 

o els bacteris implicats. Els avisos fitosanitaris i 

les visites a les finques pels tècnics informen als 

agricultors de les actuacions i recomanacions al 

llarg de la campanya en cada cas.

Foto 16. Eruga i galeria de piral. Foto: E. Pedret. Foto 17. Galeria circular de piral. Foto: B. Celada. Foto 18. Serradures i excrements indicatius de 
la presència de piral. Foto: B. Celada.

Foto 19. Danys del cuc dels brots. Foto: B. Celada.

Foto 15. Oliva afectada, en forma sabonosa. Foto: E. Pedret.

EN LA PROTECCIÓ ECOLÒGICA 
NO ESTÀ PERMÈS UTILITZAR 
PRODUCTES QUÍMICS DE 
SÍNTESI EN EL CONTROL DE 
PLAGUES, QUE ES BASA EN 
L’EQUILIBRI DEL MEDI I EN LA 
FAUNA ÚTIL
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09.01 Piral, “Abichado”, Euzophera pinguis 

Hvv (Lepidoptera, Pyralidae) 

L’eruga d’aquesta papallona és xilòfaga. La 

plaga aprofita ferides i estats de debilitament 

dels arbres, colonitza la fusta i acaba amb el 

vigor de branques i fins i tot d’arbres sencers, 

anellant-los amb les seves galeries. (Fotos 16 

i 17). L’atac es reconeix per l’esgrogueïment 

de branques i sobretot per la presència de 

serradures als troncs. (Foto 18). L’únic estadi 

sensible als tractaments per rebaixar les pobla-

cions és el d’ou. 

 

09.02 Cuc dels brots, Glifodes, “Polillla del 

Jazmín”, Margaronia unionalis Hübn (Lepi-

doptera, Pyralidae)

Els primers anys, els danys ocasionats pel cuc 

dels brots poden comprometre la formació dels 

arbres; se’n recomana el control químic i, per 

això, cal fer un seguiment del cicle de l’insecte 

a cada zona, per tal d’establir el moment idoni 

de tractament. A partir del segon any de plan-

tació no s’han de tenir en compte les mosse-

gades de les erugues, ja que no són importants 

en arbres adults. (Foto 19)

09.03 Corc negre, Hylesinus oleiperda F. 

(Coleoptera, Scolytidae)

És un coleòpter molt semblant al corc descrit 

anteriorment, però que passa tot el seu cicle 

als arbres. Realitza galeries, alimentant-se de 

fusta d’1 a 3 anys, que assequen els brots i 

debiliten els arbres. (Foto 20). L’estat vigorós 

dels arbres i les temperatures extremes paralit-

zen la seva activitat. Un mètode de control és la 

destrucció de les rames afectades.

09.04 Tuberculosi, Pseudomonas savasta-

noi (Erw. Smith) Stevens. 

Es tracta de tumors en forma de berrugues 

provocades per les toxines d’un bacteri que 

aprofita les ferides per penetrar i desenvolupar-

se en els diferents òrgans vegetals. (Foto 21)

Desinfectar les eines de poda durant l’esporga, 

evitar tot tipus de ferida (pedregades, esporga, 

collita...) i realitzar tractaments amb compostos 

cúprics barrejats amb orgànics són l’única so-

lució a llarg termini. 

 09.05 Morrut,  Otiorrhynchus cibricollis 

Gyll. (Coleoptera, Curculionidae) 

El morrut ataca, principalment, les fulles, però 

també pot atacar les gemes i el fruit. Només cal 

pensar en el seu control en arbres en formació; 

mai en arbres adults, ja que els danys que re-

presenten respecte a la vegetació són mínims. 

(Foto 22)

Els tractaments foliars resulten ineficaços; és 

per això que es recomana tractaments a la 

base dels troncs, on s’amaguen adults i larves 

durant les hores de llum.

09.06 Aranyó, Trips, Liothrips oleae  Costa 

(Thysanopetra, Phlaeothripidae)

L’aranyó ocasiona deformacions i taques a les 

fulles i als fruits, a conseqüència de les picades 

que provoca quan s’alimenta. (Foto 23). En ge-

neral, no arriba a assolir el nivell de plaga i no es 

recomana mai tractar aquest insecte. 

09.07 Mosquit de l’escorça, Thomasiniana 

oleisuga Targ. (Diptera, Cecidomydae)

Les larves d’aquest dípter provoquen asse-

cada de brots. No hi ha tractaments contra 

aquest insecte i es recomana eliminar-ne les 

parts seques.

09.08 Parlatoria oleae Colvée (Homoptera, 

Diaspididae)

És una caparreta que es fixa a les olives i els 

provoca deformacions greus que n’afecten el 

rendiment. (Foto 24)
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Foto 20. Danys del corc negre. Foto: J. Porta.

Foto 21. Danys de tuberculosi. Foto: B. Celada.

Foto 22. Danys de morrut en olivera. Foto: B. Celada.

Foto 23. Dany d’aranyó. Foto: B. Celada.

Foto 24. Danys de Parlatoria oleae. Foto: B. Celada.
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EL CONTROL DE MALES HERBES
EN L'OLIVERA

01 Situació actual

Controlar les males herbes en olivera té, so-

bretot, dues finalitats: disminuir la competència 

d’aquestes per l’aigua, que prenen al cultiu, i 

facilitar la recol·lecció.

En primer terme, l’aigua és el factor productiu 

que escasseja més, ja que l’olivera és un cultiu 

de secà o, com a molt, es cultiva en situacions 

de reg de suport. En secà i quan la pluviometria 

està per sota de 350 mm a l’any, aquesta raó 

és primordial; cal evitar, doncs, tota vegetació 

que es pugui aprofitar de l’aigua necessària per 

al conreu.

En segon terme, les males herbes dificulten la 

collita de l’oliva, tant si es cull de l’arbre, com 

si es plega de terra. Si l’oliva no es deixa caure 

de l’arbre i es recull abans, un sòl net de males 

herbes facilita el pas de les persones i de la 

maquinària. Si les olives es pleguen de terra, 

llavors es fa imprescindible que el sòl estigui nu 

de males herbes.

Aquestes dues raons ja justifiquen que el 

control de males herbes sigui un aspecte molt 

important en el cultiu de l’olivera. Amb tot, hi 

ha més raons, que veurem més endavant, que 

fan que aquesta pràctica assoleixi un interès 

especial.

En moltes zones, l’olivera es cultiva en camps 

amb forts pendents, molt afectats per l’erosió. 

A Catalunya, s’ha lluitat contra l’erosió amb 

l’aban calament dels camps. 

 

Camp nu de males herbes en tota la superfície amb utilització 
d'herbicides. Foto: A. Taberner.

Collita d'olives a terra sobre un sòl nu amb herbicides. Foto: A. Taberner.

Superfícies aproximades de tipus de manteniment del sòl en olivera a Catalunya

Superfície 
de cultiu

Conreu 
tradicional o 

conreu mínim

Conreu als carrers 
i herbicida 
a les fi les

Coberta als carrers, 
picadora i herbicida 

a les fi les

No conreu amb 
sòl nu amb 
herbicides

Coberta vegetal 
viva, natural o 

sembrada 

Coberta de 
material inert 

o restes

Baix Ebre,
Montsià 43.000 0 0 0 100 +

Ocasional

Les Garrigues 26.000 45 40 13 0 2

Terra Alta, 
Ribera d’Ebre 16.000 90 5 5 0 +

Siurana 8.000 75 23 2 0 0

Resta 
(Empordà...) 23.000 95 5 0 0 0

Total 116.000

Taula 1. Distribució aproximada de la superfície destinada a cada mètode de manteniment del sòl a Catalunya. Superfície expressada en hectàrees

DOSSIERN07149



DOSSIERTÈCNIC

Com a mesura contra l’erosió, si no s’ha aban-

calat el terreny,  també  s’aconsella utilitzar la 

coberta vegetal del sòl com a mitjà per dismi-

nuir-la. Per al seu manteniment, se solen utilit-

zar mitjans mecànics. Amb tot, quan s’apliquen 

herbicides es poden produir arrossegaments 

cap a les parts fondes i cap als corrents d’aigua 

superficial, de manera que es poden acumular 

residus als embassaments.

Quan es plega l’oliva de terra, neta de males 

herbes, ja sigui punxant-la amb eines apropia-

des o recollint-la amb bufadores o escombres, 

es genera una problemàtica important. Si es 

manté el sòl nu amb herbicides, juntament amb 

l’oliva s’arrosseguen restes vegetals, pedres, 

terres, etc. que poden portar adherits a la seva 

superfície restes dels productes fitosanitaris 

aplicats. Un cop al molí, en el procés de rentat-

ge, l’aigua s’embruta amb restes d’herbicida.

A més, amb un sòl nu de vegetació tot l’any, se 

segella la capa superficial del sòl, disminueix la 

capacitat d’infiltració i se n’afavoreix l’erosió.  

          

Tots aquests aspectes fan que el control de 

males herbes sigui un tema d’actualitat i que 

s’hagi de raonar molt bé com es fa, per tal 

d’evitar efectes secundaris indesitjables.

02 Control no químic

El control no químic de les males herbes és, 

de fet, el mètode tradicional i més emprat en 

aquest cultiu. Consisteix a treballar el sòl a la 

sortida de l’hivern i fer passades amb una gra-

da o cultivador durant la primavera, després de 

la pluja, per conservar al màxim l’aigua. A la 

tardor, es fa un conreu del sòl  o bé es passa 

una biga de ferro sobre la superfície, perquè el 

sòl quedi net i compactat, per facilitar les labors 

de recollida de l’oliva.

 

Per mantenir una coberta vegetal en el sòl 

s’utilitza la picadora. A la sortida de l’hivern, 

s’espera que la coberta estigui desenvolupada 

al màxim, sense que s’arribi a produir com-

petència per l’aigua i, aleshores, es destrueix. 

Amb  això, s’aconsegueix fer un coixí vegetal 

que impedeix l’evaporació de l’aigua i que reté 

qualsevol pluja posterior. Després, durant la 

primavera, estiu i tardor, es fan les passades 

que calgui per tal de mantenir-la controlada.

També es pot mantenir el sòl net de vegetació 

sense treballar-lo. En aquest cas, s’utilitza un 

estri que, rascant sobre la superfície del sòl, el 

mantingui net.

03 Control químic 

En el cultiu d’olivera, l’ús d’herbicides per al 

control de les males herbes és una opció molt 

estesa. L’olivera és tolerant amb aquests pro-

ductes i s’adapta molt bé al no conreu del sòl, 

ja que té un arrelament superficial. A més, es 

tracta d’una tècnica que en general afavoreix 

l’economia de l’aigua en el sòl, de manera que 

s’aprofita més bé l’aigua disponible.

L’herbicida que tradicionalment s’ha utilitzat 

com a base és la simazina. És un producte 

que té un ampli espectre de males herbes 

controlades, que s’adapta bé a les condicions 

de sequera, és barat i l’olivera el tolera molt bé. 

Per aquestes raons, fins i tot s’ha abusat del 

seu ús. Al cap dels anys d’utilitzar-lo, s’han 

generat casos puntuals de residus en aigües 

superficials i subterrànies que han obligat a 

prohibir-ne l’ús en el cultiu de l’olivera.

Per substituir la simazina, el mercat ha escollit 

herbicides com la terbutilazina i el diuró. Amb 

característiques força similars, si no s’utilitzen 

amb molta cura tenen el risc de produir els ma-

teixos problemes. Per aquesta raó, estan re-

gistrats amb fortes restriccions. Tenen limitat el 

número d’aplicacions a l’any, la quantitat total 

utilitzable cada any per hectàrea tractada i les 

zones en què es poden utilitzar. Cal seguir es-

trictament aquestes restriccions d’ús, que es-

tan recollides al seu Full de Registre, informació 

que es pot consultar a la web www.mapya.es , 

i a l’etiqueta de l’envàs.
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Taula 2. Calendari d’actuacions en els diversos mètodes de manteniment del sòl en olivera

G F M A M J J A S O N D

Treball del sòl

Coberta vegetal         

Neteja superfi cial 
del sòl

Camp d'oliveres amb el sòl treballat de la forma tradicional. Foto: A. Taberner.Sòl nu de males herbes amb bordons de pedra, que ofereixen una protecció dels 
escòrrecs d'aigua. Foto: A. Taberner.
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Aquest esquema de tractament cal adaptar-lo 

a cada situació, i realitzar els tractaments en 

funció de les males herbes presents en cada 

camp en concret.

En el quadre de la pàgina següent, es recullen 

els herbicides que es poden utilitzar en olivera, 

agrupats en funció de la seva persistència en el 

control de males herbes. Per a cada producte 

es dóna la seva composició, el nom comercial 

i casa que el distribueix, la classificació toxico-

lògica i la seva classificació segons el Decret 

255/2003, de perillositat per al medi ambient.

En un altre quadre es recullen les sensibilitats 

als herbicides d’algunes de les males herbes 

presents en els camps d’oliveres. Són sensi-

bilitats orientatives, ja que depenen molt de la 

forma d’aplicar el producte, del moment i de 

la dosi.

04 Impacte ambiental 

L’impacte ambiental que pot produir el control 

de males herbes en olivera és un aspecte de 

molta actualitat. Quan s’utilitzen herbicides, cal 

actuar amb molta cura i seguir estrictament 

les condicions d’ús, que figuren a l’etiqueta de 

l’envàs i al Full de Registre.

Si no se segueixen les instruccions d’ús 

dels herbicides i s’abusa, per exemple, de la 

dosi, es repeteix excessivament l’aplicació, o 

s’apliquen encara que no hi hagi males her-

bes o  sobre olives caigudes a terra, es pot 

provocar la presència de residus en aigües 

superficials, en aigües subterrànies o sobre 

les mateixes olives. També es pot generar 

problemes si, amb el mètode de recollida de 

l’oliva, es fa arribar al molí restes de terra o de 

vegetació amb presència d’herbicida. 

Per tant, cal evitar totes les situacions que facin 

que l’herbicida es bellugui fora del lloc en què 

s’aplica i on ha d’actuar per controlar males 

herbes. 

Sobretot en els casos de la terbutilazina i el diu-

ró, o productes que els continguin, cal seguir 

estrictament les seves condicions d’ús.

Les condicions d’ús de la terbutilazina, tra-

duïdes del Full de Registre, són:

· No tracteu quan s’hagi produït caiguda 

d’olives.

· No mulleu les parts verdes del cultiu.

· Apliqueu només en les franges del vol de les 

oliveres, en plantacions de més de quatre 

anys, al començament de la primavera o 

de la tardor, sempre que hagi transcorregut 

més d’un any des de l’aplicació anterior.

· Les franges sense tractar han de sumar 

com a mínim un terç de la parcel·la. 

· La restricció imposada per a la terbutilazina 

prohibeix utilitzar més d’1 kg s. a./ha i any 

en olivera.

En el cas del diuró, les restriccions d’ús, tra-

duïdes del Full de Registre, són:

· No tracteu quan s’hagi produït caiguda 

d’olives.

· No mulleu les parts verdes del cultiu. 

· Apliqueu només en les franges del vol de les 

oliveres, en plantacions de més de quatre 

anys, al començament de la primavera o 

de la tardor, sempre que hagi transcorregut 

més d’un any des de l’aplicació anterior. 

· Les franges sense tractar han de sumar 

com a mínim un terç de la parcel·la.

· La restricció imposada per al diuró prohi-

beix utilitzar més d’1 kg s. a./ha i any en 

olivera.

15

Es recull un esquema dels tractaments a realitzar, en el quadre següent: 

Males herbes en un camp d'oliveres. Es pot veure ravenisses (Diplotaxis eurocides) amb la flor blanca, i margall (Lolium rigidum) entre les gramínies. Foto: A. Taberner.

Calendari de tractaments herbicides en olivera

Finals d’hivern (febrer) Mitjans de primavera (abril) Final d’estiu (setembre) Mitja tardor (novembre)

Aplicació d’un herbicida 
persistent (*)

Tractament de repàs amb un 
producte no persistent (+)

Tractament de repàs per a control de 
perennes (+)

Tractament amb un herbicida 
persistent (*)

Tractament de repàs per facilitar 
la collita

(*) només realitzar un d’aquests tractaments                (+) tractaments a relitzar en cas necessari
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En general, cal tenir molta cura en terrenys 

lleugers, on és més fàcil el rentatge dels her-

bicides en profunditat. En camps amb pen-

dents o grans llargades, on es pot arrossegar 

el producte per escolament, s’ha d’evitar que 

l’herbicida arribi als desguassos, s’acumuli en 

els llocs de recollida d’aigües i pugui generar 

contaminacions.

Les regles generals d’ús dels herbicides en 

olivera són:

1. Seguir les instruccions de l’etiqueta de 

l’envàs.

2. Utilitzar sempre les mínimes dosis pos-

sibles, i ajustar sobretot el moment de 

tractament.

3. Sempre que es pugui, canviar de subs-

tància activa i evitar, així, un reiterat d’un 

mateix producte.

4. No mullar les olives o parts verdes de l’ar-

bre. Evitar que arribi al molí terra tractada 

o restes de vegetació amb herbicida que 

puguin embrutar l’aigua de rentatge.

Si es segueixen les condicions correctes d’ús 

dels herbicides es podrà disposar d’aquesta 

eina de control, que té importants avantatges, 

durant el màxim de temps possible. En cas 

contrari, les restriccions d’ús de ben segur que 

augmentaran.

Com a casos concrets, a més, l’ús de la terbu-

tilazina i el diuró està limitat durant un any. El 

text complet d’aquestes limitacions temporals 

es pot consultar a l’apartat de sanitat vegetal 

de la web www.gencat.net/darp .

També cal utilitzar amb cura els mètodes no 

químics de control de les males herbes. Així, 

s’ha d’evitar treballar excessivament el sòl, per 

no afavorir-ne l’erosió. I cal tenir precaució en 

el conreu de camps amb forts pendents, ja que 

s’hi poden produir escòrrecs.  

Sesibilitat de les males herbes als herbicides en el cultiu de l’olivera

Herbicida
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Terbutilazina S I S I I I S I I I I I I I I

Glifosat 12% + Diuró 24% + 
Terbutilazina 16% S I S I I I S S S S S I I I I

Aminotriazol 19% + Diuró 
10% + Tiocianat Amònic 18% S I S I I I S S I S S I S I S

Aminotriazol 24% + Diuró 25% S I S I MS I S S S S S S

Diuró S I S I I I I I I I I S I I

Aminotriazol 24% + Tiocia-
nat Amònic 21% S I I I I I MS S S

Amitrol 11,5 % + Glifosat s. 
i. 6% +  Tiocianat Amònic S S S S S S S S MS S S S MS

Diflufenican 1,2% + MCPA 
sal amina 60% I I S I I I I I I S

Diflufenican 4% + Glifosat 16% S S S S S S S S

Oxifluorfé MS I S I I I I I I I I S

Flazasulfuron 25% S I S I I I S I S

Fluroxipir 20% I I S I

Glifosat sal amònica S S S S S S S S MI MI MI I MI MS I

Glifosat sal isopropilamina S S S S S S S S MI MI MI I MI MS I

Glifosat sal trimesica S S S S S S S S MI MI MI I MI MS I

Glifosat 18% + MCPA 18% S S S S S S S S MS MS MS I MI MS S

 Glufosinat amònic 15% S I S I I I S I

MCPA sal amina 60% I I S I

Quizalofop etil 10% S S I I MS S S S I I I I I I I                   

Tribenuron metil 75% I I S II I                   I I S

Eficàcia en el control de les males herbes: S: sensible, control bo. MS: mitjanament sensible, de vegades el control és bo i de vegades es necessita un tractament de repàs. MI: mitjanament insensible, 
normalment el control no és suficient. I: insensible, el control no és satisfactori.

Andreu Taberner Palou. 
Unitat de Malherbologia i Fitoreguladors

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca

ataberner@gencat.net
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HERBICIDES EN OLIVERA

Composició
Toxicologia/ 

Classifi cació 255/
2003

Nom i casa comercial
Dosis / ha l 

o kg
Observacions

1. Productes amb activitat persistent en el control de males herbes: a) Que contenen una triazina en la seva composició

Terbutilazina 50% B.B.B/ N CUÑA / Sipcam Inagra SA 2
Producte sotmès a restriccions d’ús. Llegir 
atentament el full de registre i l’etiqueta de l’envàs

Terbutilazina 75% B.B.B. / Xn CUÑA 75 WG / Sipcam Inagra SA 1,33
Producte sotmès a restriccions d’ús. Llegir 
atentament el full de registre i l’etiqueta de l’envàs

Glifosat 12% + Diuró 24% + terbutilazina 16% B.B.B. / N TOPANEX TER /Aragonesas Agro 3,5

1. Productes amb activitat persistent en el control de males herbes: b) Que no contenen una triazina en la seva composició
Aminotriazol 19% + Diuró 10% + tiocianat 
amo. 18%

- - - / Xn FOUCE / Nufarm España SA 5 - 8

El diuró té restriccions d’ús en olivera. 
Cal llegir atentament el full de registre
i l’etiqueta de l’envàs abans de la 
seva utilització

Aminotriazol 24% + Diuró 25% - - - / Xn HERBILANE / Industrias Afrasa 4

Aminotriazol 38% + Diuró 20% --- / Xn ATAURON 40 20 / Agroidan SA 4 - 5

Diuró 80% SC A.A.B./ Xn DREX FLO / Belchim CP España 1,25

Diuró 80% WG A.A.B./Xn KARMEX DF / Du Pont Iberica SA 1,25

Diuró 80% WP A.A.B./ Xn YERBAN / Industrias Afrasa SA 1,25

2. Productes amb persistència moderada en el control de les males herbes

Aminotriazol 24% + Tiocianat Amònic 21% - - - / Xn ETIZOL TL / Nufarm España SA 4 - 6

Amitrol 11,5% + glifosat s.i. 6% + Tiociant 
amonic

- - - / Xn AMITRIL / Nufam España SA 4 - 8

Difl ufenican 1,2% + MCPA sal amina 60% - - - / Xn ZALEM / Bayer Cropscience 1,25 – 1,5

Difl ufenican 4,% + Glifosat 16% A.A.A./ Xi ZARPA / Bayer Cropscience 1,5 - 9

Oxifl uorfè 24% A.A.C. / N GOAL 2XL / Dow Agrosciences 2 - 4

Oxifl uorfè 48% A.A.C./ N GOAL 4F / Dow Agrosciences 1 - 2

3. Productes sense persistència en el control de les males herbes (1) . Aplicacions en postemergència

Flazasulfuron 25% - - - / Xn TERAFIT / ISK Biosciences 0,1 – 0,2

Fluroxipir 20% - - - / Xn STARANE 20 / Dow Agrosciences 1,5 - 2

Glifosat sal amonica36% - - -  / - TOUCHDOWN PREMIUM S. A. 3 - 7

Glifosat sal amonica 68 % A.A.B./ Xi ROUN DUP TRANSORB/Monsanto 1,5 - 5

Glifosat sal isopropilamina 12% A.A.B./ Xn Diverses marques 3 - 20 A 3 l/ha es pot aplicar sobre oliva caiguda

Glifosat sal isopropilamina 36% SL A.A.B./ Xi Diversens marques 3 - 12

En tots els productes formulats amb glifosat, 
cal llegir les intruccions pel que fa a com 
dosifi car-los segons les males herbes que 
es volen controlar, els volumes d’aigua i les 
condicions d’aplicació.

Glifosat sal isopropilamina 36 % UL A.A.A. / - ROUNDUP PLUS / Monsanto 3 - 12

Glifosat sal isopropilamina 45% - - -  / - ROUNDUP ENEREGY / Monsanto 2,4 - 8

Glifosat sal trimesica 32 % B.B.B. / Xn TERMINO / Synganta Agro SA 2,25 - 18

Glifosat sal trimesica 33% B.B.B. / Xn TOUCH-DOWN / Synganta Agro 3 - 12

Glifosat 18% + MCPA 18% B.B.B. / Xn Diverses marques 4 - 6
Es pot utilitzar per dessecar les varietats de 
l’olivera

Glufosinat  amònic 15% B.B.A. / Xn FINALE / Bayer Cropscience 3 - 10
Es pot utilitzar per dessecar les varietats de 
l’olivera

MCPA sal amina 60% B.B.B./ Xn HERMENON EXTRA / SIpcam I 1,5 – 2,5

Quizalofop p etil 5% A.A.A. / Xn MASTER D / Bayer Cropscience 1 - 4

Quizalofop p etil 10% A.A.A. / Xn NERVURE SUPER / Bayer C. 0,5 - 2

Tribenuron metil 75 % A.A.A. / Xi GRANSTAR / Du Pont Iberica SA 0,010- 0,025

(Xn.=Nociu; Xi.=Irritant; T.=Tòxic). (1) En aquest quadre no s’inclouen les formulacions de diquat i paraquat, que estan registrades, però pendents de poder-se comercilitzar, per ser T+
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01 Introducció

Catalunya ha destacat sempre per la seva 

producció d’olis d’oliva verge de gran qualitat. 

Més del  90% de la superfície d’olivera de 

Catalunya es localitza en l’àmbit territorial de 

les quatre Denominacions d’Origen Protegi-

des que actualment estan reconegudes en el 

nostre país.

El sector productor d’oli d’oliva de Catalunya, 

així com l’Administració,  saben que el futur no 

passa només per la millora de la producció, 

sinó també per la millora d’altres aspectes 

que suposin una garantía de qualitat i segu-

retat per al consumidor, una identificació del 

producte amb una zona i un medi determinats 

i, paral·lelament, una major sostenibilitat i pro-

tecció mediambiental.

Actualment, les  Denominacions  d’Origen 

Protegides d’oli d’oliva a Catalunya són: DOP 

Les Garrigues, DOP Siurana , DOP Oli de Te-

rra Alta, i DOP Oli del Baix Ebre-Montsià. A 

més de la DOP Oli de l’Empordà, en procés de 

reconeixement per part de la UE.

D’acord amb la  legislació comunitària vigent, 

els olis d’oliva verges són els olis obtinguts a 

partir del fruit de l’olivera per procediments 

mecànics o altres procediments físics, en 

condicions que no ocasionin l’alteració de l’oli, 

i que no hagin sofert tractaments diferents del 

rentatge, la decantació, la centrifugació i la 

filtració, amb exclusió dels olis obtinguts per 

dissolvents, mitjançant coadjuvants d’acció 

química o bioquímica, o per procediments 

d’esterificació i de qualsevol barreja amb olis 

d’altres naturaleses.

02 Tipologies en els olis

Aquests olis s’anomenen:

· Oli d’oliva verge extra. Oli d’oliva de categoria 

superior obtingut directament d’olives i només 

mitjançant procediments mecànics. 

És l’oli de més qualitat, amb unes propietats 

organolèptiques (gust, aroma..) excepcionals, 

sense defectes i totes les vitamines i substàn-

cies antioxidants naturals de l’oliva.

Aquest oli presenta una acidesa lliure, expres-

sada en àcid oleic, de com a màxim 0,8 g  per 

100 grams amb unes característiques d’acord 

amb les establertes per aquesta categoria.

· Oli d’oliva verge. Oli d’oliva obtingut directa-

ment d’olives i només mitjançant procediment 

mecànics. 

Aquest tipus d’oli és equivalent en qualitat al 

primer, conserva totes les vitamines i substàn-

cies antioxidants naturals de l’oliva, però orga-

nolèpticament és menys excepcional. 

La seva acidesa lliure és com a màxim de 2 g 

per 100 g expressada en àcid oleic.

Un altre tipus d’oli d’oliva verge és l’Oli d’oliva 

llampant. Aquest oli presenta una  acidesa 

lliure superior a 2 g per 100 g expressada en 

àcid oleic, la qual cosa fa que no sigui apte per 

al  consum humà directe, i cal la seva rectifica-

ció per obtenir oli d’oliva refinat que, barrejat 

amb l’oli d’oliva verge i verge extra, dóna lloc a 

l’anomenat Oli d’oliva*.

Obtenir un oli d’oliva verge de qualitat és un 

procés en cadena que s’inicia en l’arbre i que 

acaba en el moment de l’envasament d’aquest. 

La qualitat neix en el camp per una combinació 

de sòl, clima, varietat d’olives, tècniques de 

conreu i recol·lecció. La resta d’operacions 

posteriors (transport, emmagatzematge, pro-

cés d’extracció, elaboració i conservació de 

l’oli) són essencials per mantenir les caracterís-

tiques qualitatives de l’oli contingut en l’oliva.

A part de les definicions anteriors, per classifi-

car els olis d’oliva verges s’utilitzen els paràme-

tres fisicoquímics i els paràmetres sensorials.

PARÀMETRES DE QUALITAT DELS 
OLIS D'OLIVA VERGES

Munt d'olives per passar a molturació.Foto: Arxiu Pragma Edicions. Procés de trasllat de les olives en l'almàssera.Foto: Arxiu Pragma Edicions.
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03 Característiques fisicoquímiques

Les característiques fisicoquímiques més ha-

bituals per valorar la qualitat d’aquests olis 

d’oliva verges i verges extres, segons el Regla-

ment (CE) 1989/2003 de la Comissió, de 6 de 

novembre de 2003, han de ser:

L’Acidesa és un indicador de la quantitat 

d’àcids grassos lliures presents en l’oli, expres-

sada en tant per cent d’àcid oleic.

En l’oliva, els àcids grassos responsables de 

l’acidesa s’alliberen quan els teixits de l’oliva es 

lesionen, es trenquen, i permeten que els enzi-

ms (les lipases) de la pròpia oliva actuïn sobre 

els triglicèrids naturals del fruit, i els hidrolitzen.

En general, es pot afirmar que un major grau 

d’acidesa en l’oli significa més deteriorament 

de les olives.

D’entre els factors responsables de l’acidesa 

de l’oli hi trobem:

· Plagues o malalties del fruit que poden 

provocar diferents alteracions físiques de 

les olives i fins i tot la seva caiguda abans 

d’hora.

· Incorrecta recol·lecció i transport fins l’al-

màssera, que provoca lesions al fruit.

· Incorrecte o prolongat emmagatzematge 

de les olives en l’almàssera (amuntegades) 

fins que en són molturades.

Per tant, si controlem les plagues i les malalties 

de les olives, fem una correcta recol·lecció i 

transport  i n’evitem l’amuntegament, asse-

gurem un oli de qualitat amb una acidesa molt 

baixa.

L’Índex de Peròxid. Mesura l’estat d’oxidació 

inicial d’un oli, i s’expressa en  miliequivalents 

d’oxigen actiu per quilo de greix. Aquests 

peròxids, o compostos d’oxidació inicial, 

s’originen durant el procés d’elaboració dels 

olis per diferents factors:

· Utilització de temperatures per sobre de les 

òptimes en els diferents processos d’ob-

tenció de l’oli d’oliva.

· Condicions d’emmagatzematge de l’oli 

d’oliva en dipòsits que no el protegeixin de 

la llum o de la calor....

L’ús de temperatures òptimes i de dipòsits 

tancats de materials inertes adequats, ens 

assegurarà l’obtenció d’un oli amb un índex 

de peròxids baix i, per tant, amb una capacitat 

antioxidant natural (tocoferols i polifenols) alta. 

Absorbància a la llum ultraviolada (UV).

Són indicadors de la presència de compostos 

d’oxidació complexos, diferents dels peròxids. 

S’expressen mitjançant els coeficicients K232 

i K270. 

Amb el temps, per  un incorrecte emmagatze-

matge o per modificacions induïdes dels pro-

cessos tecnològics, els peròxids, o compostos 

d’oxidació primària, es destrueixen i donen lloc 

a substàncies de baix pes molecular responsa-

bles de la rancidesa aromàtica.  Aquests són 

els compostos secundaris de l’oxidació. 

04 Característiques sensorials

Respecte a les característiques sensorials, l’oli 

d’oliva és l’únic aliment que, ara per ara, té re-

gulades les seves característiques organolèpti-

ques mitjançant un reglament comunitari.

L’oli es classifica en oli d’oliva verge extra o oli 

d’oliva verge en funció de la mitjana dels defectes 

i de la mitjana de l’atribut positiu “afruitat” que pre-

senta. Per mitjana dels defectes s’entén la mitjana 

de l’atribut negatiu percebut amb major intensitat. 

Els atributs positius que caracteritzen els olis 

d’oliva verges són:

Afruitat:  sensacions olfactives que recorden a 

l’oliva, que poden ser verds o madurs.

Amarg: gust característic de l’oli obtingut a par-

tir de  les olives verdes o poc madurades.

Picant: sensació de picor característica dels 

olis produïts en inici de campanya, principal-

ment d’olives encara verdes.

D’entre els atributs negatius o defectes hi 

trobem l’atribut avinat/agre/vinagre, fongs-hu-

mitat, baixos, amuntegades, ranci, metàl·lic...

Així, d’acord amb el Reglament (CE) 796/2002 

de la Comissió, de 6 de maig de 2002, els olis 

d’oliva es classifiquen en:

Oli d’oliva verge extra: la mitjana dels de-

fectes és igual a 0 i la de l’atribut “afruitat” 

superior a 0.

Oli d’oliva verge: la mitjana dels defectes és 

superior a 0 i inferior o igual a 2,5 i de  l’atribut 

afruitat superior a 0.

Aquesta valoració de les característiques or-

ganolèptiques (sabor i aroma) dels olis d’oliva 

verges, és realitzada per un grup d’un mínim 

de 8 experts en oli reunits en el que s’anomena 

panell de tastadors d’oli. 

El tast de l’oli d’oliva verge es fa en unes condi-

cions normalitzades establertes per reglament. 

L’oli es posa en copes de color blau que ama-

guen el color de l’oli, ja que aquest no té in-

fluència en la qualitat. Els tastadors se centren 

en l’aroma i el sabor de l’oli.

A Catalunya, hi ha el Panell de Tast Oficial 

d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, reco-

negut a nivell internacional pel Consell Oleícola 

Internacional (COI), que forma part del grup 

nacional de panells acreditats pel Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i al qual 

correspon la valoració organolèptica dels olis 

d’oliva verges produïts i/o comercialitzats a 

Catalunya.

Panell de tast d'olis verges de Catalunya. Foto: Panell de tast de 
Catalunya.

Montserrat Domènech Montagut.
Cap del Servei de Denominacions i Marques. 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
mdomenechmon@gencat.net

Soledad Albalà Hurtado.
Servei de Denominacions i Marques. 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
salbala@gencat.net
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*Oli d’oliva-conté exclusivament olis d’oliva refinats i olis 
d’oliva verges-Oli que conté exclusivament olis d’oliva que 
s’hagin sotmès a un tractament de refinat i d’olis obtinguts 
directament d’olives.

Categoria de 
l’oli d’oliva

Oli d’oliva 
verge extra

Oli d’oliva 
verge

Acidesa (%) < 0,8 <_ 2,0

Índex de 
Peròxids 
(mEq O2/kg)

<_ 20 <_ 20

 K232 (nm) <_ 2,50 <_ 2,60

 K270 (nm) <_ 2,60 <_ 0,25
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"CREC QUE L’OLI DE CATALUNYA NECESSITAVA UN LABORA-
TORI DE RESIDUS, N’HEM DE FER MÉS ÚS"

L’ENTREVISTA Josep Estrada
Gerent de la Cooperativa SOLDEBRE (Baix Ebre)

Quines característiques específiques té el 
conreu de l’olivera a la zona del Baix Ebre 
i el Montsià?

L’olivicultura de la zona té unes particularitats 
pròpies i en bona part condicionades per la cli-
matologia. Els forts vents de la tardor, superiors 
a 100 km/h condicionen les produccions, la 
recol·lecció i el tipus de preparació del terreny.
Una part de la collita necessàriament s’ha de 
recollir del terra, així que la preparació del ter-
reny és una de les feines més importants per 
diversos motius: poder recol·lectar els fruits 
que cauen del vent el més ràpidament possi-
ble, minimitzar la pèrdua de qualitat de l’oli i 
evitar l’erosió del sòl.

Quines condicions marca la cooperativa 
als seus productors?

Se’ls exigeix l’aplicació de les normes de lluita 
integrada, així com l’aplicació dels productes 
fitosanitaris autoritzats i el respecte del termini 
de seguretat entre tractaments i recol·lecció. 
Altres condicions són el desenvolupament de la 
fauna auxiliar, ajustar la quantitat d’adobs a les 
necessitats reals, fer una correcta distribució de 
l’adob, minimitzar l’impacte dels herbicides, etc.

Gairebé tots els productors tenen ja els carnets 
de manipulador de productes fitosanitaris. S’han 
realitzat molts cursos a Soldebre en els últims 
quatre anys i encara se’n continua fent.

“Els agricultors reben en tot moment una orien-
tació tècnica des de la cooperativa”

Com afecta l’aplicació d’aquestes mesu-
res a la feina dels agricultors? I les Bones 
Pràctiques que cal seguir?

Els agricultors reben en tot moment una ori-
entació tècnica a través de circulars des de la 
cooperativa, perquè puguin aplicar les pràcti-
ques que han de seguir. A més, tenen a la seva 
disposició un tècnic agrícola de grau mitjà que 
els orienta i fa un seguiment, per zones, de la 
situació sanitària del conreu al llarg de l’any.

Creu que aquestes mesures són positives 
per al sector?

Des d’un punt de vista global, un dels avan-
tatges ha estat la reducció en el nombre de 
tractaments fitosanitaris, només es fan els ne-
cessaris, i hi ha una major efectivitat del tracta-
ment, tant de fitosanitaris com d’herbicida, per 
la utilització idònia de productes i dosis. Per 
últim, una millora en la seguretat alimentària 
del consumidor.

Com actua la cooperativa davant els pro-
blemes de les males herbes i les plagues i 
malalties en el conreu?

La comarca té dues ADV’s que donen infor-
mació de la situació puntual de les plagues 
perilloses del conreu i dels fongs. Amb aquesta 
informació es fan avisos fitosanitaris, que són 
exposats en els taulers d’anuncis de la Coo-
perativa. La majoria dels productes fitosanitaris 
que utilitzen els socis són adquirits al magat-
zem de la cooperativa, fet que permet que les 
recomanacions del personal siguin les més 
correctes.

Què suposa per a la zona haver muntat un 
laboratori de residus?

Tenir a disposició aquesta instal·lació és una 
millor garantia per confirmar que la feina que 
s’està fent en la producció i en l’elaboració de 
l’oli és correcta. Crec que l’oli de Catalunya 
necessitava un laboratori de residus, n’hem 
de fer més ús.

Com s’està duent a terme l’aplicació de la 
traçabilitat en la producció oliverera? 

La traçabilitat està en les primeres fases d’apli-
cació al camp, l’obligació de portar un quadern 
de camp i la seva posterior anàlisi ajudarà a 
millorar el procés productiu i racionalitzar-lo 
encara més. Aplicar aquest sistema és im-
portant, ja que dóna seguretat al consumidor 
i responsabilitat al productor perquè el procés 
productiu sigui el correcte.

“La fusió i la concentració de les entitats són la 
millor fórmula per encarar amb èxit el futur”

Què han fet a les Terres de l’Ebre per co-
mercialitzar millor l’oli que produeixen? 
La fusió d’organitzacions cooperatives és 
una bona solució?

A les Terres de l’Ebre, i en concret a la zona del 
Baix Ebre i Montsià, s’ha fet una bona feina en 
la concentració comercial de l’oli. Per una part 
MONTEBRE i per l’altra ACOMONT aglutinen 
l’oli envasat de les 12 cooperatives almassere-
res existents. Soldebre va ser el primer exem-
ple de fusió a Catalunya. Ara fa 10 anys va 
aglutinar per fusió cinc cooperatives. La fusió i 
la concentració comercial de les entitats són la 
millor fórmula per encarar amb èxit el futur. Dels 
dos grups que hi ha al Baix Ebre i Montsià, a 
mi, particularment, encara me’n sobraria un.

DESPRÉS DE TREBALLAR AL MINISTERI D’AGRICUL-

TURA I AL DARP, EN JOSEP ESTRADA I FERRANDO, 

TÈCNIC AGRÍCOLA I ADVOCAT, ES VA FER  CÀRREC 

DE LA GERÈNCIA DE SOLDEBRE. 

ARA  FA 10 ANYS QUE GESTIONA AQUESTA COO-

PERATIVA DE TORTOSA, AMB 1.300 SOCIS I MÉS DE 

2.500 HECTÀREES DE PRODUCCIÓ OLIVERERA. 

PARLEM AMB ELL DE LA SEVA VISIÓ DEL SECTOR 

OLIVERER A LA ZONA DEL BAIX EBRE I EL MONTSIÀ, 

DE COM ELS PRODUCTORS APLIQUEN LES BONES 

PRÀCTIQUES I LES NOVETATS TECNOLÒGIQUES AL 

SEU CONREU, I DEL PAPER DE LA COOPERATIVA EN 

AQUEST ESCENARI.

Ruralcat. 
redacció@ruralcat.net
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És freqüent sentir opinions pessimistes sobre la 

situació general de l’agricultura, tant a Catalunya 

com a la resta del nostre entorn, sigui Espanya o 

la UE. També és freqüent sentir-ne en relació als 

principals sectors agrícoles. També, en relació a 

la producció de llet. Malgrat això, volem destacar 

les vies que poden fer de l’activitat productiva de 

llet una forma de guanyar-se la vida, econòmica-

ment raonable i tècnicament sostenible. 

El sistema de quotes - no lligat a la terra - ha 

portat a una contínua disminució del nombre 

d’explotacions i a la concentració de quota en 

explotacions que no han crescut, en termes 

mitjans, en superfície agrícola.  Aquest fet ens 

indueix a un sistema de producció intensiu, molt 

dependent dels inputs alimentaris i  molt vulnera-

ble segons les oscil·lacions del preu percebut. 

La suspensió del mercat lliure de quotes obre una 

nova perspectiva, amb totes les incerteses pos-

sibles. La globalització del mercat i la influència 

cada cop més determinant de les grans àrees 

de distribució posen el sector transformador en 

una situació força compromesa, ja que minven la 

competitivitat i, fins i tot, l’elecció de mercats.

En aquest context, podem tenir encert o no en 

formular valoracions, anàlisis o propostes, però 

en cap cas podem amagar el cap a sota de 

l’ala. La realitat és com és i, com s’assenyala en 

un dels articles del recull que ara es presenta, 

descobrir els problemes és la base per trobar 

la solució. I posarem de manifest, en els articles 

que segueixen, estratègies per comprendre la 

realitat, dels problemes o dels encerts.

Des d’un departament tècnic com és el d’Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca, i des d’un dels seus 

components tècnics, que s’expressa amb 

aquesta sèrie de monogràfics, volem fer una 

crida a l’optimització dels recursos per acon-

seguir eficiència i millora de la productivitat i, 

també, sostenibilitat, com a base de la nostra 

aportació a la configuració territorial i econòmi-

ca de la societat.    

Per tot això, el sector lleter - productors, transfor-

madors i, amb ells, el propi Departament - té com 

a objectiu bàsic maximitzar el marge econòmic, 

treballar en  l’elaboració d’informació tècnica i 

econòmica, que serveixi a les parts implicades 

en el diagnòstic periòdic del sector i que hi inte-

gri el consumidor com a principal aliat. Per por-

tar a terme aquests objectius, el DARP divulga 

els seus treballs tècnics i impulsa la creació de 

l’observatori del sector lleter per disposar de 

noves dades i resultats tècnics i econòmics de 

les explotacions de vaques de llet, per analitzar 

i estudiar les diferents problemàtiques, orien-

tar l’assessorament públic i privat al sector, i 

elaborar un sistema d’informació directe a les 

explotacions.

Des del DARP s’impulsa una política de con-

sens. El sector lleter disposa d’una organitza-

ció interprofessional que permet el diàleg per 

millorar la qualitat. La indústria estira el sector i 

el pagès inverteix en coneixement, en definiti-

va, en qualitat. Treballar per al coneixement és 

treballar per al futur.

Amb aquest DOSSIER TÈCNIC es treballa per 

retrobar la confiança en el sector, en  el consu-

midor i en general  en el ciutadà.  

Edita: Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament Agricultura Ramaderia i 
Pesca.

dossier@ruralcat.net   
 www.ruralcat.net   

www.gencat.net/darp

Fotos de portada i interior: cedides pels autors i per l’ECA de 
Vallfogona de Balaguer.

Josep Villarreal Moreno
Director del Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
jvillarreal@gencat.net
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01 Introducció 

L’explotació de vaques de llet és una de les 

activitats agràries més complexes i de les que 

necessita més mà d’obra qualificada. Els factors 

de la producció de llet són múltiples, agrícoles i 

ramaders, que han de ser gestionats empresa-

rialment pel propi pagès. 

 

Teòricament, i en alguns casos reals, l’explotació 

de vaques de llet pot desenvolupar-se sense 

superfície agrícola. No obstant això, atès que 

la vaca continua sent un remugant i l’explotació 

genera fems i residus que s’han de reciclar i 

tractar, el sistema productiu, d’una manera o 

d’altra, depèn d’un bé, en les nostres condicions 

cada cop més escàs: la terra. 

L’objectiu d’una explotació és obtenir el màxim 

de marge econòmic, a través de la gestió dels 

principals recursos: mà d’obra, terra i vaques. 

Gestionar recursos és decidir, i per decidir cal, 

per una banda, conèixer els factors de la pro-

ducció -alimentació, reproducció, allotjaments o 

estabulació, munyida, cultius, etc.- i, per l’altra, 

conèixer el conjunt del maneig. 

Per gestionar adequadament una explotació, 

s’ha de saber gestionar cadascun dels factors, 

però no és suficient. Cal, a més a més, la gestió 

de les interrelacions dels factors entre si, i cal 

la gestió dels factors amb les limitacions de 

l’entorn -quota lletera, quota mediambiental, 

situació social i econòmica de la zona i de 

l’exterior més pròxim, etc.-. És més important 

saber produir respectant les limitacions que ob-

tenir produccions altes. El que importa no és el 

rendiment de la vaca, sinó el de l’explotació. En 

definitiva, el pagès ha de fer d’empresari, sense 

deixar de ser pagès.

02 Gestió econòmica 

Una bona eina aliada de l’empresari és la gestió 

econòmica, mitjançant la qual podrà prendre 

decisions. La comptabilitat, com a registre de 

les dades econòmiques, és la història, però la 

gestió econòmica, com anàlisi de la comptabi-

litat, és el futur.

Si la gestió econòmica es fa seguint el model 

del pressupost empresarial, esdevé de gran 

utilitat per a cada explotació, ja que ordena les 

despeses i els ingressos fins arribar al benefici, 

i, si aquest model s’empra per un conjunt d’ex-

plotacions, la gestió econòmica, juntament amb 

la gestió tècnica, assoleix la màxima utilitat, per 

a cada explotació i per al conjunt. Si s’arriba 

fins aquí, les decisions financeres i tècniques 

que hauran de prendre els empresaris mai 

no es podran adoptar com a caprici, o indu-

ïts   per propagandes i modes, més o menys 

interessades.

Gestionar és descobrir problemes, la qual cosa 

és la base de qualsevol solució. 

03 El pressupost empresarial com 
a model i esquema d’anàlisi econò-
mica d’una explotació

El model de pressupost empresarial, que tot 

seguit s’explica, és senzill i està adaptat a 

les característiques de l’explotació de vaques 

de llet. Això és així ja que si l’objectiu final de 

la gestió és ajudar a decidir, l’eina no ha de 

ser complicada. L’esquema no pot ser més 

elemental:

El primer requisit per fer gestió econòmica i 

tècnica és apuntar o enregistrar totes les inci-

dències, tant la despesa originada per la compra 

d’adobat, com la data i el cost d’una reforma de 

l’estabulació, o la data de compra del tractor, 

passant per la despesa del telèfon relacionada 

amb l’activitat. 

Enregistrar incidències és també apuntar la data 

del part d’una vaca, mascle o femella, l’edat 

al primer part d’una vedella, etc. Sense dades 

correctes no hi ha gestió. 

El segon requisit és apuntar seguint un ordre 

preestablert. L’ordre facilita la feina.

03 DOSSIERN08

LA GESTIÓ DE RECURSOS 
A L'EXPLOTACIÓ DE VAQUES DE LLET

Esquema 1. La gestió econòmica: una eina 
ben senzilla.

GESTIÓ DE RECURSOS EN VAQUÍ DE LLET

INGRESSOS - DESPESES I
COSTOS

= MARGES
ECONÒMICS
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La variació d’inventari animal pot calcular-se 

aproximadament o bé tenint en compte els 

supòsits següents:

Cada 1.000 litres de diferència incrementen o 

disminueixen el valor de la vaca en 150 €. Si, 

per exemple, el preu  de mercat d’una vaca de 

primer part (de ramats de control lleter, mitjana 

8.500 l) és de 1.100 €, el valor d’una vaca de 

5.000 litres seria igual a 574 €. El valor d’una 

vedella és 0,7 vegades el de la vaca de l’explo-

tació, i si es considera el conjunt de vedelles su-

periors d’un any i els vedells menors d’un any, el 

valor és 0,5 vegades el de la vaca. Els valors de 

150 € i de 1.100 € poden variar segons la zona i 

l’època. A partir d’aquí, a cada explotació poden 

fer-se els càlculs pertinents. Per exemple, si a 

l’inici d’exercici hi havia 65 vaques i 42 entre ve-

dells i vedelles, i al final 75 i 40, respectivament, 

i la producció mitjana és de 7.170 litres/vaca, la 

variació d’inventari estarà al voltant de 7.643 €, 

que s’ha de considerar un ingrés.

DOSSIERN08

Quadre 1. Compartiments del model de pressupost empresarial.

Tota entrada en 
efectiu, o valorada, 
relacionada amb 

l’activitat

Ingressos

Valoració del capital 
invertit, de la mà 

d’obra familiar, i de 
la terra en propietat 
o renda de la terra

Costos d’oportunitat

Tota despesa 
originada per a 
la producció de 
llet, directament 

relacionada amb la 
quantitat

Despeses (costos) 
variables

Tota despesa en 
efectiu o calculada, 

relacionada amb 
l’estructura de 
l’explotació, i 

independentment de 
la quantitat de llet 

produïda

Despeses (costos) 
fi xos

El model aplicat a l’explotació de vaques de llet, pel que fa a l’enregistrament de les dades econò-

miques, es composa dels següents compartiments:

Per tal de poder analitzar els resultats econòmics de l’any, cal distingir entre costos variables, fixos 

i d’oportunitat, de manera que cada cost o despesa efectiva o calculada s’inclogui a un, i només a 

un, d’aquests apartats.

Exemples

L’amortització de la sala de munyir no és una despesa en efectiu, és un cost calculat, que s’ha 

d’imputar anualment, com a quantitat fixa, durant els anys en què teòricament la inversió queda 

recuperada. Si durant l’any, de l’exercici econòmic, es fa la sala de munyir, el cost pot pagar-

se amb diners propis disponibles o mitjançant un crèdit bancari; les quantitats que d’aquesta 

despesa s’han de considerar per a la gestió econòmica, segons la modalitat de despesa,  són 

les següents:

a. Es paga amb diners propis:
 Amortització anual de la instal·lació (que és independent de la quantitat de llet produïda durant 

l’exercici). És un cost fix calculat.

b. Es paga amb crèdit bancari:

 Amortització anual de la instal·lació (que és independent de la quantitat de llet produïda durant 

l’exercici). És un cost fix calculat.

 Interessos pendents (despesa financera que genera el préstec). És un cost fix.

A continuació, s’indiquen els principals components dels quatre compartiments assenyalats ante-

riorment.

Quadre 2. Partides del compartiment d’ingressos i principals característiques.

GESTIONAR ÉS 
DESCOBRIR PROBLEMES, 
LA QUAL COSA ÉS LA 
BASE DE QUALSEVOL 
SOLUCIÓ

Ingressos

Venda de llet
Import de la llet venuda, i la del consum familiar 
a preu de venda.

Venda neta de vedells/es 
Import de la diferència entre la venda i  la compra 
d’aquests animals.

Venda neta de la resta d’animals
Import de la diferència entre la venda i la compra de 
braves -vedelles de reposició -, vaques i toros.

Variació d’inventari animal
És el valor calculat de les despeses originades 
en la formació del ramat. Incorpora la variació 
d’efectius del ramat.

Altres ingressos Venda de fems, etc.

Subvencions
Zona desfavorida, zona de muntanya, prima làc-
tia, conreus destinats a la producció de llet, etc.
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Quadre 3. Partides del compartiment de costos variables i principals característiques.

Costos o 
despeses 
variables

Productes comprats per a 
l’alimentació

Tant de vaques com de la recria (farratges, subproductes, concentrats, correctors, llet en pols, 

específics per a lactants, tots els quals poden agrupar-se en:

a) No concentrats
b) Concentrats per a vaques 
c) Concentrats per a recria

Cost dels conreus 
destinats a vaquí de llet

Inclou les llavors, adobs, productes fitosanitaris, plàstics, conservants per als ensitjats, etc., els quals 
poden agrupar-se en: 

a) Llavors
b) Adobs
c) Herbicides i tractaments fitosanitaris
d) Plàstics i conservants
e) Altres no inclosos en els anteriors

Variació inventari aliments 
en estoc

És la diferència entre l’inventari a primers d’any i el del final. Pot ser positiu o negatiu, és un cost, no 
una despesa en efectiu, i no s’ha de confondre amb un ingrés, a diferència de la variació d’inventari 
dels animals.

Sanitat i reproducció 

Inclou tres partides:

a) Veterinari
b) Medicines
c) Inseminacions

Maquinària
Inclou dues partides

a) Combustibles i lubricants
b) Lloguer de maquinària

Electricitat i telèfon

Mà d’obra eventual 
assalariada

Inclou la seva seguretat social. És un cost variable, ja que s’entén que se la contracta per a treballs 
relacionats amb la producció anual de llet, com per exemple en èpoques d’ensitjar.

Aigua vaques

Palla Per a jaç.

Detergents i desinfectants

Variació inventari altres 
en estoc

També és un cost variable, no una despesa en efectiu, i fa referència al que no és ni animals (ingrés) 
ni aliments.

Altres despeses variables No incloses en els anteriors, i directament relacionades amb la producció anual de llet.
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Els costos d’oportunitat representen el valor que s’obtindria si es dediquessin els recursos propis de l’explotació a una altra activitat. Amb ells s’intenta 

retribuir la mà d’obra familiar (únicament als efectes de poder comparar els resultats entre explotacions i grups de gestió), la terra i els capitals propis 

invertits. D’aquesta manera, poden comparar-se les explotacions entre si, unes amb mà d’obra familiar i les altres amb mà d’obra assalariada, amb 

arrendaments o no de la terra, etc., i també permet comparar l’activitat de vaquí de llet amb altres activitats econòmiques.

Quadre 4. Partides del compartiment de costos fixos i principals característiques.

Quadre 5. Partides que s'inclouen dins el compartiment de costos d'oportunitat i principals característiques.

Costos o 
despeses fi xes

Mà d’obra fixa assalariada Sous pagats, inclou la seguretat social.

Control lleter La quota que es paga pel servei, anàlisi de mostres, etc.

Contribucions Contribució rústica, tant d’edificis com de la terra.

Assegurances D’animals, cultius, edificis, instal·lacions, etc.

Conservació i 
manteniment d’edificis

Despeses en concepte de manyeria, pintura, etc.

Reparacions maquinària Inclouen la mà d’obra i les peces utilitzades.

Seguretat social familiar La seguretat social de la mà d’obra eventual i de la fixa va a part.

Arrendaments És l’import dels lloguers de terra, edificis, etc.

Administració Són les despeses de gestoria, comptabilitat, etc.

Assessories i serveis Elaboració del pla de gestió de dejeccions, llicència ambiental i altres serveis tècnics.

Impostos Impost de circulació de la maquinària, etc.

Interessos de crèdits 
pendents

Despeses financeres derivades de la realització d’operacions financeres amb entitats bancàries, 
cooperatives, empreses de maquinària, etc.

Amortitzacions

Són les pèrdues de valor que experimenten els capitals immobilitzats al llarg del temps. 
Per al càlcul, s’empra el mètode de quotes constants, es divideix la diferència entre el valor d’ad-
quisició i el valor residual pel nombre d’anys de la seva vida útil. El valor residual s’estima en el 10% 
del valor d’adquisició per a maquinària i instal·lacions, i del 5% per als edificis. Les amortitzacions es 
calcularan dels edificis, de la maquinària, de les instal·lacions i de la quota lletera seguint per a cada 
partida les consideracions següents: són de caire tècnic i es consideren la maquinària a 10 anys, les 
instal·lacions a 10 anys, els edificis a 20 anys i la quota lletera comprada a 8 anys.

Costos 
d’oportunitat

Renda de la terra
És el producte de la superfície de l’explotació en propietat pel preu de mercat d’arrendament. 
Per calcular la renda de la terra es prenen els preus d’arrendament mitjans que hi ha a la zona on 
s’ubiqui cada explotació.

Mà d’obra familiar

El seu import es calcula multiplicant el nombre d’unitats tècniques agràries (UTA) per 1.920 (hores a l’any, 
segons decrets al respecte) pel preu a l’hora. El preu per hora treballada s’obté dividint la renda mínima 
de referència, publicada anualment pel MAPA, per 1.920. Els càlculs es fan a partir de la Llei 19/1995, 
de 4 de juliol, de Modernització de les explotacions agràries.

Interessos anuals del 
capital propi

S’han de calcular en primer lloc tots els capitals (edificis, equip mòbil o maquinària, equip auxiliar, ramat, 
quota), i els interessos del capital propi s’obtenen al tipus d’interès bancari mitjà resultant de diferents 
entitats bancàries.
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04 Els resultats de la gestió econòmica

Un cop ordenats els ingressos i els costos, obtenir els resultats de la gestió econòmica és senzill. 

Els resultats solen expressar-se com a valor total en euros, per litre de llet (unitat de producte), per 

vaca (unitat de producció), per UTA (unitat de treball), en percentatge sobre ingressos o despeses 

(relatiu), etc.

El Marge brut (MB) és la diferencia entre els ingressos i els costos o despeses variables. El MB per 

litre és un resultat econòmic que expressa de manera més clara l’eficiència tècnica de l’ús dels factors 

de la producció, i per això s’empra habitualment en els grups de gestió.

El Marge net (MN) s’obté deduint del MB els costos o despeses fixes, i significa o equival a l’increment 

patrimonial o renda disponible de l’explotació. 

El Benefici (B) és el resultat de restar els costos d’oportunitat del MN. 

A partir d’aquí poden calcular-se nous índexs, entre els quals destaquen els següents:

El Llindar de rendibilitat indica el preu mínim a partir del qual la producció es realitza sense pèrdues. 

Es calcula per la diferència entre el cost total (variables i fixos) unitari  i els ingressos que no provenen 

de la venda de la llet. Quan en els costos totals no s’inclouen els d’oportunitat s’obté el punt en que 

el MN és nul. Quan sí que s’hi inclouen,  s’obté el punt en què el benefici és nul.

La Renda unitària del treball és el rendiment generat a l’explotació per unitat de treball, i s’obté divi-

dint la suma del MN, la seguretat social familiar i els salaris pagats i la seguretat social, pel nombre 

d’unitats de treball ocupades a l’explotació.

05 L’anàlisi individual i de grup

Atès que la gestió econòmica, com a eina d’anàlisi, ha de servir per detectar el funcionament dels 

diferents factors de la producció, i no és una eina per fer la declaració de l’IRPF o de l’IVA, un cop 

es tenen els resultats, el vertader interès està en l’anàlisi individual i de grup. 

En qualsevol cas, s’ha de tenir present que, a causa de la disparitat de resultats entre explotacions, 

no només a causa de la dimensió física -superfície agrícola- o de la grandària del ramat, sinó a causa 

del maneig, no es poden generalitzar els resultats d’una explotació, ni d’unes poques, cal, en tot 

cas, tenir una població àmplia i representativa. 

07

L’ANÀLISI DE GRUP ES BASA EN LA 
PARTICIPACIÓ ACTIVA I 
CONVENÇUDA DEL RAMADER, 
I CAL QUE L’ACCIÓ 
D’ASSESSORAMENT SIGUI 
CLARA, TANT EN ELS OBJECTIUS 
COM EN LA METODOLOGIA 

En resum, per tal que la gestió econòmica es-

devingui una eina vàlida, no només per a l’ex-

plotació que la segueix sinó per al conjunt del 

sector, hi ha dos tipus d’anàlisi (SEA, 1983): un 

és l’anàlisi de grup i l’altre l’anàlisi de regressió. 

El primer es basa en mètodes comparatius, i re-

laciona diferents índexs entre explotacions, com 

més millor, de característiques similars. L’anàlisi 

de regressió tracta de trobar els factors que més 

influència poden tenir en el desenvolupament 

d’una activitat.

L’anàlisi de grup es basa en la participació 

activa i convençuda del ramader i, a causa de 

les condicions de la feina i d’altres considera-

cions socials, cal que l’acció d’assessorament 

sigui clara, tant en els objectius com en la 

metodologia. 

D’aquestes reunions sorgirà la gestió tècnica, 

que no és altra cosa que la visió tècnica dels 

resultats econòmics, és a dir, és la interpre-

tació que el tècnic especialista en explota-

cions de vaques de llet dóna als resultats. 

Antoni Seguí Parpal
Dr. Enginyer agrònom. 
Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva.
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.

asegui@gencat.net

Esquema 2. Resum de l’esquema de costos.

INGRESSOS - COSTOS
VARIABLES

= MB - COSTOS
FIXOS

= MN - COSTOS
D’OPORTUNITAT

= B
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01 Introducció

El sector de vaquí de llet a Catalunya és una de 

les poques activitats econòmiques en la qual 

l’empresari, ramader, no té la possibilitat d’incidir 

efectivament en el preu de compra dels factors 

de producció (pinso, palla, gas-oil, etc.), ni tam-

poc en el preu base de venda del producte, en 

aquest cas la llet fresca. En aquest context, ex-

tensible en la major part de les activitats agrícoles, 

la viabilitat de les explotacions passa, sobretot, 

per una anàlisi i racionalització dels costos de 

producció, fins i tot ara que ha estat malaura-

dament notícia per una davallada important del 

preu base de venda de la llet, per una millora de 

les condicions laborals de la mà d’obra, i per la 

recerca d’un major benestar del bestiar.     

En aquest dossier es descriuen i s’analitzen 

els resultats econòmics obtinguts per un grup 

d’explotacions de vaques de llet de Catalunya 

durant els anys 2002, 2003 i 2004. El grup de 

gestió està format actualment per 35 explota-

cions, ubicades bàsicament a la província de 

Lleida, que estan assistides tècnicament per un 

gabinet privat d’assessorament integral, sorgit a 

partir de diverses jornades tècniques de vaquí 

de llet impulsades per l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEAL).

El grup de gestió no està constituït per una 

mostra representativa d’explotacions, per 

tant, els resultats que tot seguit s’exposen 

no poden generalitzar-se a tot el sector pro-

ductiu a Catalunya. Tan sols pretenen ser una 

referència útil per a totes aquelles explotacions 

que vulguin iniciar-se en la gestió tecnicoeco-

nòmica, en especial als joves ramaders que 

s’hi han incorporat recentment, així com pels 

seus assessors tècnics (enginyers, veterinaris, 

economistes, etc.).

02 Metodologia de treball

La metodologia de càlcul de costos utilitzada 

és la del pressupost empresarial. Les dades 

econòmiques, que són tractades de forma con-

fidencial, es recullen cada trimestre o semestre, 

segons l’explotació, i s’introdueixen a la pròpia 

explotació mitjançant una aplicació informàtica 

realitzada pel gabinet tècnic. A principis de cada 

any, es realitza un inventari amb la finalitat de 

corregir els resultats econòmics en cas d’estoc 

de productes i/o variació del ramat.

Al llarg de les diferents visites a les explotacions, 

també es recullen algunes dades tècniques (ra-

cionament alimentari, índexs reproductius, etc.), 

que complementen els resultats econòmics, i 

permeten donar una millor visió al tècnic sobre 

el funcionament global de l’explotació.

Un cop processades i analitzades les dades del 

primer i segon semestre, respectivament, un tèc-

nic visita cada explotació i, conjuntament amb el 

titular, discuteixen els resultats de la gestió eco-

nòmica i la seva relació amb els resultats tècnics. 

Una vegada valorats els resultats, es pot incidir 

en possibles millores o canvis, si s’escauen.

Al final de totes les visites individuals, es realitza 

una reunió de grup entre ramaders i tècnics on 

es discuteixen els resultats econòmics obtinguts 

pel conjunt d’explotacions. En aquesta reunió es 

lliura a cada ramader un dossier de compara-

ció de resultats entre explotacions, cadascuna 

de les quals tenen un codi d’identificació. La 

comparació de resultats és força útil, ja que 

permet al ramader situar-se vers els altres. La 

base perquè la gestió econòmica sigui eficaç és 

la confiança mútua entre el ramader i el tècnic 

assessor.

08

LA GESTIÓ ECONÒMICA EN VAQUÍ DE LLET: 
UNA EINA BÀSICA EN L'ANÀLISI DE RESULTATS 
DE L'EXPLOTACIÓ. RESULTATS D'UN GRUP DE 
GESTIÓ D'EXPLOTACIONS A CATALUNYA
(2002-2004)
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03 Resultats econòmics i discussió

03.01 Característiques tècniques de les 

explotacions

Les característiques tècniques principals de les 

explotacions es resumeixen a la taula 1.

En termes generals, el grup de gestió està cons-

tituït per explotacions de dimensió mitjana, amb 

base territorial baixa, de caràcter marcadament 

familiar, amb productivitat per vaca present 

moderadament elevada i amb una tendència 

a la millora de la qualitat higiènica i nutritiva de 

la llet produïda. No obstant això, cal advertir 

l’existència d’una important variabilitat entre 

les explotacions, per exemple l’any 2004 els 

extrems de productivitat entre les explotacions 

eren 5.208 i 10.002 litres per vaca present i any, 

respectivament. 

En l’anàlisi de l’estructura i resultats de les 

explotacions hi ha una constant preocupació 

en l’adequació de les quotes a la producció, la 

qual cosa s’ha posat de manifest sobretot en 

les compres de quotes l’any 2004. Aquest pro-

blema ha estat un dels llasts que ha arrossegat 

el sector a Catalunya, des de la implantació de 

quotes l’any 1992. Les causes de la permanèn-

cia d’excedents són de caràcter estructural i de 

conjuntura. La condescendència, els interessos 

d’uns i la manca d’autocontrol d’altres, possible-

ment han diferit l’adequació entre la producció 

i la quota, i han fet que l’amortització de la 

compra recaigui en uns exercicis marcats per 

la tendència a la baixa del preu de la llet. 

La superfície de regadiu dedicada a la producció 

de farratges és important, més del 50% (taula 2). 

La rotació farratgera intensiva de cereal d’hivern 

i blat de moro, i l’alfals, és el sistema de cultius 

més usual. No obstant això, la reducció del seu 

percentatge al llarg dels darrers tres anys és 

deguda a la incorporació al grup d’explotacions 

ubicades en zona de secans frescals. La càrrega 

ramadera, en relació a la superfície explotada 

per l’explotació, és alta, fet que ha originat a les 

explotacions la necessitat de cercar solucions, 

més o menys efectives a llarg termini, a la gestió 

de les dejeccions ramaderes per complir amb 

els requisits mediambientals vigents.

Una altra de les problemàtiques del sector, i 

que s’ha fet més palesa amb l’augment de la 

dimensió productiva, és la manca de mà d’obra 

assalariada qualificada i específica per a l’activi-

tat. Les característiques intrínseques de l’acti-

Taula 1. Principals característiques tècniques de les explotacions (dades mitjanes)

Taula 2. Gestió i utilització dels recursos (dades mitjanes)

* Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys. 
1Superfície agrària útil;  2Unitat de treball agrari. 

vitat (horaris, olors, feines feixugues, etc.) i els salaris han condicionat, en gran mesura, l’escassetat 

de mà d’obra disposada a treballar en el sector. Tot plegat s’ha convertit en una de les principals 

preocupacions dels ramaders, i en una de les fonts de minves econòmiques en una activitat tan 

delicada com la producció de llet. Les explotacions de dimensió productiva important han optat per 

invertir en avenços tècnics que permetin una optimització del rendiment de la mà d’obra, és a dir, 

amb menys personal gestionar més bestiar i, per tant, més producció. La necessitat de gestionar 

millor el temps de treball a l’activitat pròpiament ramadera podria ser un dels motius que explicaria 

l’estancament, o fins i tot el descens, en la superfície farratgera gestionada per l’explotació.     

* Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys. 
1Superfície agrària útil; 2Unitat de treball agrari; 3Llet corregida al 4,00% de taxa de greix; 4Recompte de cèl·lules somàtiques. 

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 02-04*

SAU1 farratgera regadiu 
(%/SAU total)

72,3 65,9 (-) 57,8 (-) 65,3 (-)

Càrrega ramadera 
(vaques presents/ha) (ut.)

5,0 5,0 (=) 4,7 (-) 4,9 (=)

SAU/UTA2 (ha) 11,75 12,28 (+) 12,78 (+) 12,27 (+)

Quota lletera/UTA (kg) 271.107 313.140 (+) 314.306 (+) 299.518 (+)

Vaques presents/UTA (ut.) 42,5 43,8 (+) 43,5 (-) 43,3 (=)

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 02-
04*

Nre. explotacions amb 
resultats finals 21 20 27 23

SAU1 farratgera total (ha) 28,30 25,79 (-) 29,45 (+) 27,85 (=)

Quota lletera (kg) 650.658 657.594 (+) 722.904 (+) 677.052 (+)

Vaques presents (ut.) 102 92 (-) 100 (+) 98 (=)

UTA2 total, inclosa la 
familiar (ut.) 2,4 2,1 (-) 2,3 (-) 2,3 (=)

Producció lletera 
(kg/vaca present i any) 8.090 8.241 (+) 8.222 (-) 8.184 (=)

Producció lletera 4% tg3 
(l/vaca present i dia) 19,88 20,19 (+) 20,17 (-) 20,08 (=)

Taxa de greix (%) 3,75 3,73 (-) 3,73 (=) 3,74 (=)

Taxa de proteïna (%) 3,22 3,20 (-) 3,19 (-) 3,20 (-)

RCS4 (x1.000/ml) 332 336 (+) 279 (-) 316 (-)

Bacteriologia 
(x1.000/ml) 28 29 (+) 34 (+) 30 (=)
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03.02 Els ingressos

A continuació es descriuen i s’analitzen els ingressos procedents exclusivament de l’activitat de 

producció de llet (taula 3). Per tant, no s’han tingut en compte els ingressos d’altres activitats que 

pugui desenvolupar l’explotació, com per exemple l’engreix de vedells, la venda de grans, etc. 

La venda de llet representa, de mitjana, en el trienni analitzat, el 89,5% dels ingressos totals, amb 

variacions entre explotacions que poden oscil·lar entre el 80,0 i el 92,0%. L’increment de l’espe-

cialització de les explotacions en la producció lletera juntament amb una baixada dels ingressos 

procedents de la venda de bestiar, accentuada arran de la crisi de les encefalopaties espongiformes 

(vaques boges), expliquen aquest percentatge tan alt. Tot això ha conduït, juntament amb altres 

factors que més endavant es detallen, a una major sensibilitat de les explotacions davant davalla-

des en el preu base de la llet. En l’any 2004, l’increment de la partida d’altres ingressos és degut 

al primer pagament de la prima làctia. Segons les dades disponibles, la mitjana de preus base ha 

estat de 304,03, 293,06 i 313,79 €/1.000 litres, 

respectivament, per a 2002, 2003 i 2004 (taula 

4). Entre el darrer trimestre de 2004 i el primer 

trimestre de 2005 es produí un marcat descens 

del preu base de l’ordre de 30,05 €/1.000 litres 

en la majoria de recollides. Actualment, finals 

d’estiu, el preu base es situa al voltant 300,50 

€/1.000 litres.

Pel que fa a les bonificacions i/o descomptes 

per qualitat nutritiva i higiènica, els valors més 

habituals solen ser els següents (oscil·lació 

segons indústria transformadora): de ±2,00 a 

±2,40 €/1.000 litres per dècima de greix su-

perior o inferior a 3,70%, de ±3,90 a ±6,00 per 

dècima de proteïna superior o inferior a 3,10%. 

En el cas de la qualitat higiènica, les primes 

poden arribar fins a +12,02 €/1.000 litres quan 

el RCS és inferior a 250-200 i el recompte de 

bacteris inferior a 50. Així doncs, actualment un 

ramader amb una explotació de dimensió mit-

jana i amb una qualitat de la llet equivalent a la 

mitjana del grup de gestió, durant els darrers tres 

anys (3,74% greix, 3,20% proteïna, 316 RCS 

i 30 bacteris) cobraria la llet a una mitjana de 

309,12 €/1.000 litres (51,43 PTA/litre), sempre 

segons les dades i fonts disponibles.

03.03 Les despeses o costos

03.03.01 Les despeses o costos variables

Les despeses variables es presenten a la taula 

5. Les despeses variables representen, de 

mitjana, al llarg d’aquests darrers tres anys, un 

76,0% del cost total de producció. Cal desta-

car, especialment, i en ordre d’importància, les 

partides següents: productes comprats per a 

alimentació, sanitat i reproducció, i maquinària; 

aquestes tres partides representen aproxima-

dament el 89,0% de les despeses variables i el 

67,7% de les despeses totals. 

L’alimentació és, sens dubte, el cost de pro-

ducció més elevat i en el què el ramader ha de 

dedicar una gran part del seu temps i esforç, 

per intentar reduir-lo i/o racionalitzar-lo (taula 6). 

Per tot això, és important que el ramader par-

ticipi en el racionament de manera molt activa 

i que conegui, entre altres aspectes, la qualitat 

1 Preu base percebut pel ramader, incloent despeses de transport i administració, sense incloure les bonificacions i/o descomptes per 
qualitat nutritiva i higiènica. Llet estàndard, 3,70% taxa greix, 3,10% taxa proteïna, <400 RCS (x1.000/ml) i <100 bacteris (x1.000/ml). 
Preus corresponents a una explotació tipus de 100 vaques ubicada a la província de Lleida. Dades ponderades segons el nombre 
de dies en quèe ha estat en vigor cada preu base; 2 Dades corresponents al primer semestre de 2005; 3 Mitjana de les mitjanes de 
cada empresa

LES DESPESES VARIABLES 
REPRESENTEN, DE MITJANA, 
AL LLARG D’AQUESTS 
DARRERS TRES ANYS, 
UN 76,0% DEL COST TOTAL 
DE PRODUCCIÓ

Taula 4. Preus base1 pagats per la indústria transformadora i/o compradors autoritzats. 
Dades mitjanes en € per 1.000 litres de llet produïda

Taula 3. Distribució dels ingressos. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït

* Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys
1 Preu percebut pel ramader, incloses les primes/descomptes per qualitat nutritiva i higiènica; 2 Inclou les subvencions (prima per 
sacrifici de bovins, PAC i prima làctia, sols en el cas de l’any 2004), indemnitzacions d’Agroseguro, vendes de fems, etc.; 3 Mitjana 
de totes les explotacions.

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 02-04*

Venda de llet1 29,47 29,36 (-) 31,44 (+) 30,09 (+)

Venda neta vaques 0,72 0,93 (+) 0,54 (-) 0,73 (=)

Venda neta vedells/es cria 
(mamons) 0,69 1,03 (+) 0,96 (-) 0,89 (=)

Altres ingressos2 1,27 1,30 (+) 2,19 (+) 1,59 (+)

Variació inventari bestiar 0,53 0,40 (-) 0,02 (-) 0,32 (-)

Total ingressos3 32,82 33,21 35,28 33,77

Paràmetre/any 2002 2003 2004 Mitjana 
02-04 20052

Empresa A 303,47 292,51 314,04 303,34 305,87

Empresa B 297,46 - - - -

Empresa C 297,41 297,51 317,56 304,16 310,37

Empresa D 289,67 289,15 308,17 295,66 295,66

Empresa E 332,15 - 315,39 323,77 302,55

Mitjana3 304,03 293,06 313,79 306,73 303,61
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dels farratges (mitjançant la seva valoració sensorial i química), la composició exacte de la ració, en 

especial del concentrat, i el seu cost. Al nostre parer, valors òptims serien entorn dels 15 cèntims 

d’euro per litre, tot i que podria oscil·lar segons el tipus d’alimentació, la base territorial disponible 

per l’explotació, etc.

Pel que fa a les despeses en sanitat i reproducció (taula 7), es consideren com a valors accepta-

bles, o de referència, unes despeses igual o inferiors a 0,60, 1,2 i 0,48 cèntims d’euro per litre per 

a veterinari, medecines i inseminació, respectivament, que equivalen en conjunt a una despesa en 

sanitat i reproducció igual o inferior 2,28 cèntims d’euro per litre de llet produït. 

La despesa en concepte de serveis tècnics ve-

terinaris depèn en gran mesura de la incidència 

de trastorns metabòlics i/o reproductius, i si 

aquests serveis inclouen o no les inseminacions. 

En aquest sentit, cal dir que el cost d’insemina-

ció, en cas que el servei el proporcioni l’equip 

veterinari, pot assolir, en explotacions tipus de 

100 vaques presents i fertilitat normal, un cost 

al voltant dels 2.500-3.000 € anuals. Per tant, 

resulta interessant que tota explotació que tingui 

contractat el servei d’inseminació n’avaluï el cost 

i valori l’oportunitat o no de portar-ho a terme 

des de la pròpia explotació, fet que no només 

repercuteix amb el possible estalvi econòmic, 

sinó que a vegades també en el moment en 

què es duu a terme la inseminació. 

La despesa en medecines i productes veterinaris 

és un bon indicador de l’estat sanitari del ramat 

en relació amb el tipus d’alimentació practica-

da i el benestar del bestiar. Les explotacions 

amb alimentacions molt agressives, quant a 

concentrats, i/o allotjaments deficients són les 

que presenten uns valors més elevats, que en 

situacions extremes poden arribar fins als 2,70 

cèntims d’euro per litre.

Quant a la despesa en inseminació, el seu cost 

no hauria de ser superior, en condicions repro-

ductives normals i amb la utilització de semen-

tals testats de nivell mitjà-alt, als 0,48 cèntims 

d’euro per litre citats anteriorment.

Una altra despesa variable que pot arribar a ser 

important és la destinada a material per a jaç/llit. 

En explotacions amb estabulació lliure i cubicles, 

aquesta despesa no hauria d’arribar als 0,60 

cèntims d’euro per litre. Els valors més alts tenen 

lloc en explotacions amb estabulació lliure i llit 

calent, amb insuficient àrea de repòs per a les 

vaques en producció, on aquesta despesa pot 

arribar a assolir un cost d’1,50 cèntims d’euro 

per litre; habitualment, aquest sobrecost en llit 

es correspon amb una elevada despesa en 

medicines i productes veterinaris. 

03.03.02 Despeses o costos fixos

Les despeses fixes (taula 8) més importants 

són, en ordre d’importància, les amortitzaci-

ons tècniques, que representen el 41,1% de 

les despeses fixes i el 9,8% de les despeses 

totals, i la despesa de mà d’obra, que fins ara 

no inclou la mà d’obra familiar, i que suposa 

el 17,4% de les despeses fixes i el 4,2% de la 

despesa total. Així doncs, les despeses anteriors 

conjuntament amb la despesa d’alimentació i la 

* Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys.
1Mitjana de totes les explotacions.

Taula 5. Despeses variables. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït

*Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys.
1Aproximació a la despesa d’alimentació que inclou els capítols: productes comprats per l’alimentació, cost parcel·les farratges llet, 
variació inventari aliments en estoc i maquinària; 2Mitjana de totes les explotacions.     

Taula 6. Despeses derivades de l’alimentació. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït i/o percentatge (indicat)

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Productes comprats per l’alimentació 16,04 15,24 (-) 15,22 (-) 15,50 (-)

Cost parcel·les farratges llet 0,96 0,93 (-) 1,10 (+) 1,00 (=)

Variació inventari aliments en estoc -0,56 -0,18 -0,76 -0,50

Sanitat i reproducció 2,66 2,31 (-) 2,23 (-) 2,40 (-)

Maquinària 1,54 1,70 (+) 2,05 (+) 1,76 (+)

Llum/telèfon 0,42 0,45 (+) 0,51 (+) 0,46 (+)

Aigua bestiar 0,05 0,06 (+) 0,08 (+) 0,06 (+)

Detergents i desinfectants 0,30 0,34 (+) 0,39 (+) 0,34 (+)

Material divers/ferreteria 0,29 0,27 (-) 0,45 (+) 0,34 (+)

Material jaç/llit 0,55 0,55 (=) 0,74 (+) 0,61 (+)

Altres despeses variables 0,06 0,16 (+) 0,06 (-) 0,09 (=)

Total despeses variables1 22,28 21,82 22,15 22,08

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Alimentació1 17,99 17,69 (-) 17,61 (-) 17,76 (-)

(%) Alimentació/despeses variables 80,74 81,07 (+) 79,50 (-) 80,44 (+)

(%) Alimentació/ despeses totals 62,42 62,40 (-) 50,80 (-) 58,54 (-)

   Productes comprats per a l’alimentació2

Farratges 3,07 2,56 (-) 2,54 (-) 2,72 (-)

Concentrats 12,92 12,64 (-) 12,68 (+) 12,75 (=)
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L’ALIMENTACIÓ ÉS, SENS DUBTE, 
EL COST DE PRODUCCIÓ MÉS 
ELEVAT I EN EL QUÈ EL RAMADER 
HA DE DEDICAR UNA GRAN PART 
DEL SEU TEMPS I ESFORÇ, 
PER INTENTAR REDUIR-LO I/O 
RACIONALITZAR-LO

de sanitat i reproducció, representen de l’ordre 

del 80,7% de les despeses totals de producció 

d’un litre de llet.

Les amortitzacions tècniques més importants 

corresponen a maquinària i quota lletera (taula 

9). Cal destacar-ne la quota lletera en el darrer 

any (2004), que ha estat, amb diferència, una 

de les inversions més importants. 

Tot i la rellevància de les inversions necessàries 

per traslladar o renovar l’explotació, la tònica 

habitual continua essent la poca planificació, 

sobretot per no haver fet un estudi economico-

financer previ. Tot i que la realització d’obres 

importants, afegida a l’activitat normal de l’ex-

plotació, no deixa d’ésser una tasca complexa. 

En aquest sentit, resulta recomanable que en 

cas de noves inversions es plantegi un bon 

pla de finançament que permeti no superar 

unes amortitzacions reals anuals, incloses les 

despeses financeres, de més de 6-7 cèntims 

d’euro per litre.

03.03.03 Les despeses o costos 

d’oportunitat

Un cop comptabilitzades totes de les despeses 

pròpies d’explotació, s’assignen unes despeses 

calculades en concepte de mà d’obra familiar  

dedicada a l’explotació, renda de la terra de-

dicada a la producció de farratges pel bestiar 

i interessos del capital invertit en l’explotació. 

Aquests costos, per al trienni analitzat, es pre-

senten a la taula 10. 

L’assignació d’un sou a la mà d’obra familiar 

representa el cost d’oportunitat més elevat, i 

si fos considerat com a una despesa fixa més, 

esdevé el segon cost de producció, darrera  de 

l’alimentació. Per tant, i a causa del seu ordre 

de magnitud, és una partida a tenir en compte, 

sobretot quan es realitzen estudis de viabilitat; 

Taula 7. Despeses de sanitat i reproducció. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet i/o percentatge (indicat)

* Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys. 
1 Mitjana de totes les explotacions.

*Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys.
1 Mitjana de totes les explotacions.

Taula 8. Despeses fixes1. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Sous fixos i seguretat social familiar 1,21 1,10 (-) 1,33 (+) 1,21 (=)

Assegurances 0,45 0,38 (-) 0,48 (+) 0,44 (=)

Conservació i manteniment edificis 0,32 0,22 (-) 0,28 (+) 0,27 (=)

Conservació i manteniment maquinària 0,76 0,97 (+) 1,04 (+) 0,92 (+)

Arrendaments 0,48 0,38 (-) 0,60 (+) 0,49 (=)

Gestoria i serveis tècnics 0,31 0,14 (-) 0,37 (+) 0,27 (=)

Interessos préstecs pendents 0,29 0,22 (-) 0,27 (+) 0,26 (=)

Contribucions i impostos 0,04 0,05 (+) 0,04 (-) 0,04 (=)

Amortitzacions tècniques 2,49 2,80 (+) 3,28 (+) 2,86 (+)

Total despeses fixes1 6,49 6,53 7,81 6,94

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

(%) Sanitat i reproducció/despeses variables 11,93 10,59 (-) 10,07 (-) 10,86 (-)

(%) Sanitat i reproducció/despeses totals 9,23 8,15 (-) 7,44 (-) 8,27 (-)

       Sanitat i reproducció1

Veterinari 0,74 0,62 (-) 0,61 (-) 0,66 (-)

Medicines i productes veterinaris 1,34 1,19 (-) 1,15 (-) 1,23 (-)

Inseminació 0,56 0,49 (-) 0,47 (-) 0,51 (-)
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és evident que com tota activitat, el treball, si-

gui familiar o no, té un cost important i que cal 

comptabilitzar. 

A la taula 11 es presenta l’evolució d’algunes 

despeses i indicadors econòmics al llarg dels 

tres anys analitzats.

Els costos variables, dependents de la produc-

ció, al llarg dels anys estudiats es mantenen 

controlats, ja que la producció per vaca pre-

sent augmenta en l’1,8% i els costos variables 

baixen un 0,59%. Si s’observen les partides 

dels costos, la dels productes comprats per a 

l’alimentació baixa un 5,12%, la qual cosa pot 

ser un bon indici que la gestió econòmica com 

a eina d’assessorament és molt valuosa. Si els 

costos variables es relacionen amb els ingressos 

pot observar-se la tendència a la moderació de 

despeses, malgrat l’increment de la producció 

de les vaques.

Els costos variables passen de ser el 68% 

dels ingressos al 63%, baixen per tant 5 punts 

percentuals, els productes comprats per a 

l’alimentació passen de representar el 47% 

dels ingressos al 41%, una baixada de 6 punts 

percentuals, i les despeses de veterinari i mede-

cines passen del 6% dels ingressos al 5%. 

Pel que fa a les despeses fixes, hi ha un augment 

del 20%, passant de 6,49 cèntims d’euro per 

litre l’any 2002 a 7,81 l’any 2004. Cal assenyalar 

que l’any 2004 el cost de les amortitzacions ha 

pujat a causa de la compra de quota. Això fa 

que el percentatge dels costos fixos respecte 

dels ingressos augmenti l’any 2004.

Pot observar-se que els costos fixos respecte 

dels ingressos es mantindrien al voltant del 20% 

excepte en l’últim any, en què es produí una 

important compra de quota.

03.04 Els resultats finals

Un cop vistos els ingressos i les despeses 

mitjanes del grup d’explotacions, tot seguit se 

n’extreuen els resultats (taula 12).

Segons les dades mitjanes dels tres anys, el 

marge brut és d’11,65 cèntims d’euro per litre, 

el marge net de 4,70 cèntims d’euro per litre, i 

LES AMORTITZACIONS 
TÈCNIQUES MÉS IMPORTANTS 
CORRESPONEN A MAQUINÀRIA I 
QUOTA LLETERA (TAULA 9). 
CAL DESTACAR-NE LA QUOTA 
LLETERA EN EL DARRER ANY 
(2004), QUE HA ESTAT, 
AMB DIFERÈNCIA, UNA DE LES 
INVERSIONS MÉS IMPORTANTS

Taula 9. Despeses calculades en concepte d’amortitzacions tècniques1. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït i/o percentatge (indicat)

* (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys. 1 Mitjana de totes les explotacions; 2 Amortització 
a 6, 8 i 8 anys, respectivament, per a 2002, 2003 i 2004;  3, 4 Amortització a 10 anys; 5 Amortització a 20 anys. 

Taula 10. Costos d’oportunitat calculats. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït i/o percentatge (indicat)

Taula 11. Evolució d’algunes despeses i indicadors econòmics; 
Dades expressades en percentatge

*Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys. 1 Percentatge dels costos variables mitjans 
respecte als ingressos totals; 2 Percentatge de les despeses dels productes comprats per a l’alimentació respecte als ingressos totals; 
3 Percentatge de les despeses de veterinari i medicaments respecte als ingressos totals; 4 Percentatge del marge brut respecte als 
ingressos totals; 5 Percentatge dels costos fixos mitjans respecte als ingressos totals; 6 Percentatge de les amortitzacions tècniques 
respecte als ingressos totals.

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

(%) Amortitzacions 
tècniques/despeses fixes

38,37 42,88 (+) 42,00 (-) 41,08 (=)

(%) Amortitzacions 
tècniques/despeses totals

8,64 9,88 (+) 10,95 (+) 9,82 (+)

      Amortitzacions tècniques

Quota lletera2 0,90 0,82 (-) 1,03 (+) 0,92 (+)

Maquinària3 0,93 1,08 (+) 1,16 (+) 1,06 (+)

Instal·lacions i equipaments4 0,41 0,41 (=) 0,56 (+) 0,46 (+)

Construccions5 0,49 0,49 (=) 0,53 (+) 0,50 (+)

*Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys.1 Mitjana de totes les explotacions; 2 

Renda de referència segons MAPA, equivalent a 19.585, 19.682 i 20.583 €/any per a 2002, 2003 i 2004, respectivament; 3 Segons 
preu d’arrendament de la zona on s’ubiqui cada explotació; 4 Segons la mitjana del preu anual del diner. 

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Costos d’oportunitat1 8,78 7,98 (-) 7,89 (-) 8,22 (-)

(%) Costos 
d’oportunitat/ingressos totals

26,75 24,03 (-) 23,36 (-) 24,71 (-)

       Costos d’oportunitat

Mà d’obra familiar2 6,01 5,96 (-) 5,88 (-) 5,95 (-)

Renda de la terra3 1,10 1,07 (-) 0,95 (-) 1,04 (-)

Interessos del capital invertit4 1,69 0,95 (-) 1,05 (+) 1,23 (=)

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Cost variable/Ingressos totals1 67,88 65,70 (-) 62,78 (-) 65,45 (-)

Productes 
comprats/Ingressos totals2 48,87 45,89 (-) 43,14 (-) 45,97 (-)

Veterinari i 
medecines/Ingressos totals3 6,34 5,67 (-) 4,99 (-) 5,67 (-)

Marge brut/Ingressos totals4 31,74 34,29 (+) 37,23 (+) 34,42 (+)

Cost fix/Ingressos totals5 19,77 19,66 (-) 22,14 (+) 20,52 (+)

Amortitzacions/Ingressos totals6 7,59 8,43 (+) 9,30 (+) 8,44 (+)
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la majoria de les explotacions del grup segueix 

creient en la possibilitat de baixar els costos com 

a única garantia de viabilitat, en un moment difícil 

i on les perspectives d’un augment del preu de 

la llet, a curt-mitjà termini, no existeixen. 

Sembla, per tant, que el futur del vaquí de llet, 

en les condicions d’aquest marc productiu, re-

cau en explotacions de caire familiar, amb una 

dimensió productiva mínima, que permeti una 

bona rotació de la mà d’obra familiar i assalari-

ada, si s’escau, amb una quota lletera suficient, 

i amb bon aprofitament dels recursos farratgers 

i possibles subproductes dins la zona on s’ubi-

quin. Però per tot això, cal que el propi ramader 

gestioni l’explotació i desenvolupi les seves ha-

bilitats per prendre les decisions oportunes, en 

base al contrast dels consells i comentaris que 

li formulin els seus assessors tècnics.   

 

05 Darrera reflexió

Si malgrat el context de la producció lletera (bai-

xada del preu de la llet, plans d’abandonament, 

elevada pressió social, especulació urbanística, 

etc.), encara hi ha moltes explotacions amb un 

inqüestionable instint de supervivència, i empen-

ta per fer front a pràcticament qualsevol tipus 

d’adversitat... Si encara hi ha alguns joves, pocs 

això sí, que decideixen iniciar la seva activitat 

professional en una explotació de vaques de 

llet...Caldrà introduir la gestió tècnica i econò-

mica a totes les explotacions per tal d’ajudar a 

superar les èpoques de crisi i a racionalitzar-ne 

la producció. 

EL FUTUR DEL VAQUÍ DE LLET, 
EN LES CONDICIONS D’AQUEST 
MARC PRODUCTIU, RECAU EN 
EXPLOTACIONS DE CAIRE 
FAMILIAR, AMB UNA DIMENSIÓ 
PRODUCTIVA MÍNIMA QUE 
PERMETI UNA BONA ROTACIÓ 
DE LA MÀ D’OBRA FAMILIAR I 
ASSALARIADA, AMB UNA QUOTA 
LLETERA SUFICIENT, I 
AMB BON APROFITAMENT DELS 
RECURSOS FARRATGERS I 
POSSIBLES SUBPRODUCTES 

a tenor dels costos d’oportunitat, el benefici empresarial esdevé negatiu i equivalent -3,51 cèntims 

d’euro per litre. Cal tenir en compte que es tracta d’una mitjana d’explotacions i que, per tant, in-

corpora una desviació, que en aquest grup d’explotacions és bastant elevada. 

En aquest sistema productiu del grup de gestió de 3 anys, per assolir un benefici positiu el rama-

der hauria d’haver cobrat la llet a un mínim de 33,72 cèntims d’euro per litre (56,10 pta/litre), i si 

només es considera com a cost d’oportunitat la mà d’obra familiar, aquest preu percebut hauria 

de ser com a mínim de 31,34 cèntims d’euro per litre (52,14 pta/litre); aquests preus inclouen les 

bonificacions i/o descomptes per qualitat nutritiva i higiènica, i no inclouen la prima làctia. En altres 

termes, i sempre com a dades mitjanes, una explotació del grup estudiat necessita per garantir el 

salari d’una UTA, incloent mà d’obra assalariada i familiar, produir 420.858 litres i/o gestionar 52,9 

vaques presents de mitjana. Tot això amb el benentès que una UTA, ateses les característiques de 

la producció que ja s’han citat, s’entén que no pot gestionar per si sola l’explotació, per molt petita 

que sigui la seva dimensió.

04 Conclusions

Els resultats tecnicoeconòmics són, o haurien de ser, una eina bàsica en la gestió de l’explotació de 

vaques de llet, i complementària a les que ja s’utilitzen (control reproductiu, control lleter, etc.).  

L’assessorament a través de la gestió tècnica i econòmica es veu valorada en el fet que el marge 

brut, que és el que indica més clarament el maneig realitzat a cada explotació, passa de ser el 32% 

dels ingressos al 37%, un augment de 5 punts percentuals en els tres anys considerats. 

En el resum de resultats s’ha vist com s’ha produït un augment de les despeses fixes, però com a 

contrapartida hi ha un major control de les despeses variables. Aquest fet pot donar a entendre que 

Taula 12. Resultats i indicadors econòmics. 
Dades mitjanes en cèntims d’€ per litre de llet produït i/o altres unitats (indicades)

*Signes (+) i (-) indiquen la tendència respecte a l’any anterior i/o respecte al conjunt d’anys

Jordi Maynegre Santaulària
Enginyer agrònom. 
gestRUM-Gestió integral per a l’explotació de vaquí de llet-

jmaynegre@agronoms.org

Joan Noguera Ferrer
Enginyer agrònom. 
gestRUM-Gestió integral per a l’explotació de vaquí de llet-

joan_nf@hotmail.com

Paràmetre/any 2002 2003* 2004* Mitjana 
02-04*

Ingressos totals 32,82 33,21 (+) 35,28 (+) 33,77 (+)

Ingressos llet 29,47 29,36 (-) 31,44 (+) 30,09 (=)

Despeses variables 22,28 21,82 (-) 22,15 (+) 22,08 (=)

Marge brut 10,42 11,39 (+) 13,13 (+) 11,65 (+)

Despeses fixes 6,49 6,53 (+) 7,81 (+) 6,94 (+)

Marge net 3,93 4,86 (+) 5,32 (+) 4,70 (+)

Despeses totals 28,82 28,35 (-) 29,96 (+) 29,04 (+)

Costos d’oportunitat 8,78 7,98 (-) 7,89 (-) 8,22 (-)

Benefici empresarial -4,85 -3,12 (+) -2,57 (+) -3,51 (+)

Benefici empresarial 
(sols mà d’obra familiar)

-2,07 -1,11 (+) -0,56 (+) -1,25 (+)

Llindar de rendibilitat (benefici) 34,35 32,66 (-) 34,14 (+) 33,72 (=)

Llindar de rendibilitat 
(sols mà d’obra familiar)

31,54 30,47 (-) 32,00 (+) 31,34 (=)

Litres a produir/sou brut UTA 
(familiar+fixa)

471.040 415.705 (-) 375.828 (-) 420.858 (-)

Vaques presents/sou brut UTA 
(familiar+fixa)

59,9 51,9 (-) 47,0 (-) 52,9 (-)
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01 Introducció

L’anàlisi descriptiva dels costos de producció 

s’ha fet a partir de les dades dels grups privats 

de gestió tècnica i econòmica d’EDF1 (European 

Dairy Farmers), en el qual un grup de Lleida hi 

incorpora 10 explotacions; són dades reals co-

rresponents a l’any 2004, si bé no pretenen ser 

representatives del sector. De les dades d’EDF 

s’han escollit els grups següents (taula 1):

ANÀLISI DESCRIPTIVA DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓ DE LLET A NOU GRUPS EUROPEUS 
DE GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA, 
EXERCICI 2004

Taula 1. Grups de gestió analitzats

Grup Nombre 
d’explotacions

grup de Dinamarca 4

grup de Catalunya 9

grup d’Irlanda 11

grup de Bèlgica 16

grup de França 20

grup de Regne Unit 20

grup d’Alemanya 25

grup d’ Holanda 31

grup d’Itàlia 33

Total d’explotacions 169

Si bé es fan algunes comparacions, l’objectiu 

de l’anàlisi va ser informar d’algunes dades 

i d’alguns resultats, com a inici de futures 

anàlisis amb objectius més concrets. S’intenta 

fer referències als diferents grups, però no als 

sectors als quals pertanyen les explotacions. Les 

conclusions, en aquest cas, no són universals ni 

generalitzables, l’única pretensió és informar de 

les diferències i similituds de l’activitat productiva 

de llet a diferents grups europeus.

L’anàlisi es divideix en dos apartats: Descripció 

i anàlisi de les característiques estructurals i 

productives, i descripció i anàlisi dels resultats 

econòmics. L’anàlisi, si bé va avalat, en alguns 

casos per l’anàlisi estadística, es limita a inter-

pretacions dels autors. 

02 Descripció i anàlisi de les 
característiques estructurals i
productives  

02.01 Descripció dels grups

A la taula 2 s’indiquen algunes característiques 

essencials dels grups estudiats.

De les característiques estructurals i producti-

ves dels nou grups d’explotacions (taula 2) es 

poden fer les consideracions següents: el grup 

d’Alemanya té les explotacions més grans, tant 

en grandària de ramat com de superfície, que 

els permet gaudir d’una càrrega ramadera molt 

petita,1,06 vaques/ha, una mica superior a les 

de França (0,93), el de menor càrrega (gràfic 1); 

en relació a la resta de grups, les explotacions 

del grup alemany són les de més producció 

anual, si bé ocupa un lloc entremig pel que fa al 

rendiment lleter (8.233 kg/vaca al 4%), inferior 

a les daneses, holandeses i belgues. 

L’altre grup d’explotacions grans, en nombre 

de vaques i superfície, són les del Regne Unit, 

si bé estan a distància de les alemanyes. Les 

del grup d’Alemanya eren molt més grans però 

també més proporcionades, amb una càrrega 

de 1,06, mentre que les del grup del Regne Unit 

la càrrega era de 1,57. La diferència substancial 

entre les del Regne Unit i les d’Alemanya és que 

el rendiment lleter (gràfic 2) de les primeres és 

inferior a la mitjana dels grups, i inferior en 1.636 

litres a les d’Alemanya. El grup d’Alemanya no és 

tan intensiu quant a càrrega ramadera, respecte 

del grup del Regne Unit, però sí que ho són pel 

que fa al consum de concentrats (gràfic 3). 

Les explotacions del grup català, les del grup 

francès i les del belga, són les de menys nombre 
1 EDF STAR Coordination Centre Folkhard Isermeyer. Bundesa-
llee 50, D-38116 Braunschweig, Germany. EDF@fal.de
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* m: mitjana, de: desviació estàndard, màx:  màxim, mín: mínim 

Taula 2. Característiques estructurals i productives dels grups.

Grup * Nombre de vaques Producció de llet 
4% greix en tones

Superfície 
farratgera (ha) (%) prats Rendiment llet 

4%/vaca

Alemanya

m 322 2.612 305 53,81 8.343

de 404 3.267 529

màx 1.575 12.572 2.542 10.669

mín 55 392 52 6.226

Bèlgica

64 536 36 55,38 8.738

de 18 142 11

màx 91 789 62 10.603

mín 28 254 17 6.387

Dinamarca

m 103 850 77 2,23 8.965

de 33 258 21

màx 153 1.224 103 12.709

mín 82 636 54 7.053

França

m 68 545 73 48,07 7.983

de 36 291 31

màx 165 1.356 165 10.166

mín 20 165 14 6.128

Irlanda

m 144 849 76 93,91 5.664

de 72 496 40

màx 292 2.078 155 7.127

mín 46 267 19 4.205

Itàlia

m 124 944 87 26,31 7.280

de 69 483 148

màx 400 2.383 870 9.436

mín 50 297 13 4.301

Holanda

m 127 1.040 70 77,95 8.875

de 55 408 32

màx 365 2.608 187 11.166

mín 46 402 32 6.734

Regne Unit

m 219 1.486 139 88,26 6.707

de 215 1.521 145

màx 890 5.788 625 9.772

mín 44 303 22 4.161

Catalunya

m 91 766 31 5,18 7.900

de 42 403 14

màx 152 1.328 50 9.858

mín 32 228 11 6.030
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02.02 Dades de maneig

D’entre les dades de maneig, tot seguit es comenten les següents: el rendiment per vaca present 

i lactació, en quilos de llet del 4% de greix, el consum de concentrats per vaca i any, i una sèrie 

de variables tècniques més usuals: edat al primer part, interval entre parts, edat de les vaques en 

producció i la taxa de reposició.

El grup de Catalunya, quant a rendiment lleter (taula 2, gràfic 2), se situa una mica superior al punt 

mitjà de tots; els rendiments més baixos corresponen als grups d’Irlanda i del Regne Unit, i els més 

alts als de Dinamarca, Holanda i Bèlgica. 

de vaques (mitjana de grup), 91, 68 i 64, respectivament. No obstant les de Catalunya ocupen el 

primer lloc en càrrega ramadera (2,93), i en consum de concentrats (gràfic 3), de tots els grups; són, 

per tant, marcadament intensives (gràfics 1 i 3). 

Gràfi c 1. Càrrega ramadera (vaques/ha)

Gràfi c 2. Rendiment anual de llet del 4% per vaca present i lactació

De les dades de maneig, si es considera com 

a índex d’intensivitat el consum de pinso per 

vaca i any, sens dubte que el grup de Catalunya 

seria el més intensiu, amb 4,22 t per vaca i any, 

i els més extensius, o menys intensius, serien 

els d’Irlanda, França i el Regne Unit, 1,03, 1,76 i 

1,86 t/vaca i any, respectivament (gràfic 3).

Si es considera una potencialitat de 2,5 l per 

kg de concentrat, surt el fet paradoxal que la 

llet produïda fora concentrats és negativa a les 

explotacions del grup de Catalunya.  Tots els 

grups, excepte Catalunya, fan una bona valori-

tzació dels farratges, o el que és més clar: una 

bona revalorització dels concentrats, ja que 

un concentrat per a vaques de llet té un valor 

nutritiu potencial i positiu, només si a la ració hi 

ha farratges bons i en quantitat.

Sobre les variables tècniques, expressió del ma-

neig i de l’estructura de l’explotació, recopilades 

dels diferents grups, es poden fer les següents 

consideracions:

Sobre l’edat al primer part en mesos (gràfic 4), 

la mitjana ponderada dels 9 grups és de 26,20; 

inferiors a la mitjana, entre 24 i 25 mesos, hi 

ha els grups d’Irlanda i del Regne Unit. El grup 

de Catalunya està a la meitat. La relació entre 

aquesta variable i les característiques del ma-

neig, i amb les expectatives de la producció, no 

té una única explicació. 

SI ES CONSIDERA 
COM A ÍNDEX D’INTENSIVITAT EL 
CONSUM DE PINSO PER VACA I 
ANY, SENS DUBTE QUE EL 
GRUP DE CATALUNYA SERIA EL 
MÉS INTENSIU, 
AMB 4,22 T PER VACA I ANY
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Sobre l’interval entre parts (gràfic 5), el grup de 

Catalunya ocupa el primer lloc, molt per sobre 

de la mitjana (396 dies), i 26 dies per sobre del 

grup amb interval més alt de la resta, que és 

el de Bèlgica (403 dies). Els grups d’Irlanda, el 

Regne Unit i França són els que tenen l’interval 

entre parts més baix, i són els grups en què les 

condicions de maneig són menys intensives.

L’edat mitjana de les vaques (4,68 anys, mitjana 

general dels grups) és baixa a tot arreu (gràfic 

6). Si a l’edat mitjana se li resta l’edat al primer 

part, el nombre de lactacions mitjanes per al 

conjunt és de 2,60 per vaca, i el grup de Ca-

talunya ocupa aquesta posició intermèdia. Els 

grups d’Irlanda i el Regne Unit són els que fan, 

de mitjana, més lactacions per vaca (3,76 i 2,91, 

respectivament).

Quant a la taxa de reposició, el grup de Cata-

lunya ocupa la tercera posició, amb un 35,74% 

de taxa, més de 5 punts superior a la mitjana 

(30,28%), essent  el d’Irlanda  i el del Regne Unit 

els de menys taxa, i que tenen menys pressió 

productiva.

02.03 Dades econòmiques

Abans dels resultats econòmics és convenient 

fer un repàs a algunes dades que, a part de 

les dades estructurals i de maneig, tenen una 

influència directa en els resultats econòmics. 

Aquestes dades són, entre d’altres, el preu de 

la llet, el preu del concentrat (o pinso), el preu de 

la quota (als països on hi ha mercat de quota), 

el preu del salari, etc.

Gràfi c 3. Consum mitjà de concentrat als diferents grups de gestió

Gràfi c 4. Edat mitjana al primer part, per a cada grup

Gràfi c 5. Mitjanes d’interval entre parts, per als grups
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No obstant això, cal aclarir que la influència 

d’aquestes dades s’ha d’entendre dins el con-

text de cada grup, defugint de les generalitzacio-

ns. Per exemple, el grup de Catalunya va cobrar, 

de mitjana, la llet a 5 cèntims per quilo de llet del 

4% més cara que el del Regne Unit, i, a més a 

més, la mà d’obra era 2 cèntims més barata a 

Catalunya que al Regne Unit. En canvi, el preu 

del concentrat a Catalunya era més car, en quasi 

5 cèntims. Amb això es vol indicar que cadascú 

pot fer les comparacions que vulgui.

Preu de la llet: és el preu del litre de llet en 

cèntims d’euro, mitjana de cada grup, al qual 

venien a tercers, segons la qualitat (gràfic 8). 

A part dels extrems, a la resta de grups (Bèlgica, 

Alemanya, França, Catalunya i Holanda) el preu 

estava al voltant de 31 cèntims el quilo de llet 

de 4% de greix. A l’extrem inferior, s’hi troben 

els grups del Regne Unit i Irlanda (27 a 29), i a 

l’extrem superior Dinamarca i Itàlia (34 a 40); tot 

i així, la mitjana ponderada dels grups estava en 

32,14 cèntims, valor pràcticament igual al del 

grup de Catalunya.

Preu d’animals (taula 3): les vaques de des-

feta, tret del cas del grup de França, on estan 

ben valorades, estan a una mitjana de 67,12 

cèntims/kg, i si s’hi inclou el grup de França 

la mitjana és de 70,45. El grup de Catalunya, 

l’any 2004, va superar la mitjana. Pel que fa 

a la venda de vedells, als pocs dies d’haver 

nascut2, la mitjana estava en 140,98 €/cap, 

on estaven menys valorats era al Regne Unit, 

només a 87,61. 

Gràfi c 6. Edat mitjana de les vaques, per als grups

Gràfi c 7. Taxa mitjana de reposició (%), per als grups

Gràfi c 8. Preu mitjà de la llet
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Lloguer de terres (gràfic 9): aquest és un 

aspecte aliè al maneig, però que té la seva 

importància ja que, en certa manera, pot mar-

car el futur del sector en molts de llocs. Hi ha 

disparitat de preus entre grups, la mitjana estava 

en 371€/ha, al grup de Catalunya era la més 

alta, amb 956 €/ha, i la més baixa corresponia 

al grup de França amb 110€/ha. El grup de 

Catalunya (taula 2) només té el 5,18% de prats 

sobre la superfície total, i el de Dinamarca el 

2,23%. Són els grups on el lloguer de la terra 

és més car, si bé a Catalunya és molt superior 

al danès (954,46 vs 511,79).

Salaris: el preu d’hora d’un assalariat, amb 

la seguretat social inclosa, fou de 13,57€ de 

mitjana dels grups, per sota hi havia els grups 

d’Itàlia, Irlanda i Catalunya (12,73).

Preu de la quota (gràfic 10). 

El preu mitjà de la quota, per aquells grups amb 

dades disponibles o que tenien mercat de quo-

ta, fou de 74,08 cèntims/kg, i el grup d’Holanda 

molt per sobre de tots, amb 1,79 €/kg, per tant 

a un preu prohibitiu atès que el preu de la llet 

era, en aquest grup, de 30,68 cèntims, o sigui 

que a la pràctica no hi havia mercat de quota. 

Sense considerar el grup d’Holanda, que hi 

participava amb 31 explotacions, la mitjana 

estaria al voltant de 43,59 cèntims/kg. Per 

sobre d’aquest valor hi havia els grups d’Itàlia, 

Dinamarca i Catalunya, aquest amb el valor 

més alt (57,10 cèntims/kg). El preu més baix 

corresponia al grup del Regne Unit.

El preu de la quota, però, s’ha de relacionar 

amb el preu de la llet: en el Regne Unit els dos 

preus van iguals, a Itàlia el preu de la quota era Gràfi c 9. Preu de lloguer de terra agrícola, als diferents grups

Taula 3. Preus dels animals, dades ordenades de menor a major valor de les vaques de desfet

Grup Vaca de desfet [cèntims d’€/kg] Vedells [€/animal]

Itàlia 51,78 106,69

Holanda 56,14 159,35

Dinamarca 57,21 130,01

Bèlgica 70,99 195,60

Alemanya 72,97 151,80

Regne Unit 81,79 87,61

Irlanda 85,44 168,09

Catalunya 87,39 159,36

França 95,28 144,22

Mitjana ponderada 70,45 140,98
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Gràfi c 10. Preu de compra de quota

un 25% superior al preu de la llet, a Alemanya 

el 35%, a Bèlgica el 48%, a Dinamarca el 60% 

i a Catalunya el 77%. Sembla evident que la 

compra de quota a Catalunya significava un 

augment considerable del cost fix, a causa de 

les amortitzacions. Amb el decret que anul·la 

el mercat lliure de quota, el preu de compra 

és el 50% superior al preu de venda de la llet. 

En qualsevol cas, el sector lleter a Catalunya 

té dues greus limitacions: la manca de su-

perfície de les explotacions, no només per al 

reciclatge de fems i residus, sinó pel maneig de 

l’alimentació, i la rèmora que suposa per a cada 

exercici econòmic l’amortització de la quota.

Preu del concentrat: els grups de Catalunya, 

França i Dinamarca es trobaven amb un preu 

similar, de 23 a 24 cèntims/kg. En canvi, la resta 

de grups estaven en un nivell més baix, de 16 a 

19 cèntims/kg.

03 Descripció i anàlisi dels 
resultats econòmics

03.01 Ingressos

Els ingressos totals per quilo de llet del 4%, com 

a mitjana dels grups, era de 37,44 cèntims, amb 

un rang mitjà entre el que menys en té, el grup 

de Regne Unit, 30,73, i el que més en té, el 

grup d’Itàlia, 44,49 (gràfic 11). En el gràfic 11, 

per exemple en el grup de Catalunya, la primera 

barra, 32,22, són els ingressos en cèntims d’un 

quilo de llet del 4% de greix, i la segona barra, 

4,60, són els ingressos, també en cèntims, que 

corresponen a d’altres partides (no venda de llet), 

com la venda neta d’animals, les subvencions, 

etc., expressades sobre un quilo de llet produït, i 

representen el 12,49% dels ingressos totals.Gràfi c 11. Ingressos de la llet i derivats de l’activitat lletera

6,58
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Els ingressos exclusius de la llet, per kg del 4%, tenia una mitjana de 32,26 cèntims, amb un rang mitjà entre el que menys, el grup de Regne Unit, 

26,87, i el que més, el grup d’Itàlia, 40,26. Pel que fa als ingressos exclusius de llet, el grup de França i el de Catalunya estaven molt pròxims, al voltant 

de la mitjana del conjunt, 31,76 i 32,22 cèntims, respectivament (el de França una mica inferior); no obstant això, del conjunt de l’activitat lletera, el grup 

de França n’obtenia 2,70 cèntims més per quilo. Cal dir que, contràriament al que es creu, aquesta diferència no és deguda a les subvencions, sinó al 

valor del balanç entre vendes i compres d’animals. Dit d’una altra manera: l’explotació del grup de França no depèn tant de la llet com el de Catalunya; 

el de França en depèn un 80,4% i el de Catalunya, un 87,5%.

03.02 Despeses variables

Les despeses variables tenen diferències elevades entre els grups (taula 4 i gràfic 12). El grup d’Holanda és el que té menys despeses, i el que més el 

de Catalunya, 10 cèntims per sobre de la mitjana, i, en el qual, tots els apartats considerats estan per sobre de les respectives mitjanes. 

De tots ells, en el cas del grup de Catalunya, el de compres d’aliments, adobs, llavors i pesticides (els més relacionats amb el racionament) és el més 

alt de tots, 15,83 cèntims per quilo de llet, gairebé la meitat del preu de la llet.

Taula 4. Despeses variables, cèntims per quilo de llet del 4%, per als grups, ordenades de menys a més.

Grup
Compres (aliments, adobs, 

llavors, pesticides)
Fuel, energia, 

lubricants, aigua
Veterinari, medecines i 

inseminacions
Altres despeses 

variables
Total Despeses 

variables

Holanda  6,38 1,07 1,15 0,14 8,74

Irlanda 6,69 0,66 1,43 0,96 9,74

Bèlgica 6,73 0,86 1,53 0,80 9,92

Dinamarca 7,73 0,94 1,33 0,09 10,09

Regne Unit 7,16 0,88 1,34 1,19 10,56

França 7,85 1,19 1,71 0,99 11,75

Alemanya 8,58 1,54 1,64 1,04 12,80

Itàlia 11,94 2,13 1,75 0,55 16,37

Catalunya 15,83 2,39 2,53 1,71 22,45

Mitjana ponderada 8,65 1,36 1,56 0,78 12,34

Grup
Maquinària (conservació, 
amortització, contractes)

Edificis (conservació, 
amortització)

Assegurances i 
impostos

Despeses mà 
d’obra assalariada

Altres 
despeses fixes

Total

França 2,58 0,26 1,03 1,13 1,07 6,07

Catalunya 2,61 1,08 0,48 0,64 1,43 6,24

Irlanda 3,16 1,74 0,56 2,19 1,87 9,52

Regne Unit 3,54 1,34 0,83 3,42 0,96 10,09

Bèlgica 5,27 2,56 0,74 0,05 2,55 11,17

Dinamarca 6,58 2,12 0,96 1,05 2,17 12,89

Alemanya 4,69 1,76 0,75 3,30 2,67 13,17

Itàlia 3,57 3,57 2,13 3,68 0,65 13,59

Holanda  7,32 2,44 0,84 0,90 5,93 17,42

Mitjana ponderada 4,42 1,80 0,98 1,98 1,92 12,02

Taula 5. Despeses o costos fixos, cèntims per quilo de llet del 4%, per als grups, ordenades de menys a més.
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03.03 Despeses fixes

Les despeses fixes o costos fixos també tenen una elevada variació entre grups, la mitjana ponde-

rada era de 12,02 cèntims/kg llet del 4% de greix, i per sobre d’aquest valor hi estaven els grups de 

Dinamarca, Alemanya, Itàlia i Holanda, aquest últim el més alt de tots, 17,42, a causa principalment 

dels costos derivats de la maquinària. 

En el gràfic 12 s’indica la importància de cada partida de costos en el total, per al conjunt de grups, i 

en els gràfic 13 i 14 es fa el mateix per als grups de Catalunya i de França, respectivament, que són 

els dos extrems dels costos totals.  Podrà comprovar-se que per al conjunt de grups els costos fixos 

i variables tenen la mateixa influència en el total, i que en els grups extrems els costos variables són 

molt superiors als fixos: al grup de França signifiquen el 66% i al de Catalunya més del 78%. S’ha 

d’indicar, també, que, per al conjunt, la participació de les compres relacionades amb l’alimentació 

de manera directa i indirecta a través dels cultius, és del 35,48% sobre el total de costos, i, en canvi, 

per al grup de Catalunya és del 55%, el percentatge més alt, i també la quantia.

Gràfic 12. Contribució dels costos variables i fixos al cost total, per al conjunt de grups.

Gràfic 13. Contribució dels costos variables i fixos al cost total, grup de França.
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TOT I TENIR ELS COSTOS FIXOS 
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DE TOTS ELS GRUPS
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A CATALUNYA, 
EL SECTOR TÉ COM A
GREU LIMITACIÓ LA
MANCA DE
SUPERFÍCIE DE LES
EXPLOTACIONS

03.04 Marges econòmics

El grup de Catalunya està 10,73 cèntims d’euro de marge brut (MB), per quilo del 4%, per sota de la mitjana dels grups, i a 5,80 cèntims per sota de 

l’immediat superior (gràfic 15). Per comparar-lo amb el grup de França, el de Catalunya obté un marge brut (MB) de 13,41 cèntims d’euro per sota. Les 

causes són múltiples, i s’hauran d’analitzar en profunditat. 

En el marge net (MN), que ja inclou l’estructura de les explotacions, les diferències no són tan àmplies, a causa de la diversitat dels grups, però sí que 

continua havent-n’hi amb el grup de Catalunya (gràfic 16).

El MN en el grup de Catalunya està 4,95 cènti-

ms per sota, molt similar al del grup d’Holanda, 

i 13,58 cèntims per sota del grup de França.

Si seguim amb la comparació dels grups de 

Catalunya, França i Dinamarca (taula 6), es veu 

que el grup de França supera en 4,64 cèntims 

el MN de Dinamarca. A Dinamarca els costos 

fixos (12,89) són més alts que a Catalunya i a 

França (6,24 i 6,07, respectivament). El grup 

de Catalunya, tot i tenir els costos fixos baixos, 

respecte dels altres grups, arrossega que el MB 

era el més petit de tots els grups.

Com pot comprovar-se (taula 6), tot i les di-

ferències d’estructura, de conjuntura i de ma-

neig entre els grups, tant el MB com el MN, 

expressats en cèntims per quilo de llet del 4%, 

al grup de Catalunya són inferiors a la resta de 

24

Gràfic 14. Contribució dels costos variables i fixos al cost total, grup de Catalunya.

Gràfi c 15. Marge Brut, cèntims d’euro/kg de llet del 4% de greix, per als grups de gestió.
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CAL QUE CADA RAMADER 
ANALITZI ECONÒMICAMENT
LA SEVA EXPLOTACIÓ, 
EL SEU MANEIG, 
I S’ALLUNYI, A L’HORA DE
PRENDRE DECISIONS,
DE MODES I OPINIONS 
MÉS O MENYS TÈCNIQUES 
QUE NO DISPOSIN D’UNA 
BASE ECONÒMICA 
PROU CONTRASTADA

04  Consideracions finals

El grup de Catalunya el formen explotacions que, a diferència de la majoria d’explotacions d’aquí, 

sí que compten les despeses i fan gestió tècnica i econòmica, i és un grup de ramaders ben pre-

parats professionalment, la prova està que obtenen, de mitjana, 8,12 cèntims d’€ /kg de llet del 

4% produïda.

Tot i que ja s’ha apuntat que, a Catalunya, el sector té com a greu limitació la manca de superfície de 

les explotacions, les causes que els resultats econòmics siguin més baixos en el grup de Catalunya 

s’han d’anar estudiant. Per això, caldrà que més explotacions realitzin la gestió tècnica i econòmica 

integrada -no només d’alguns factors de la producció- i es puguin indagar les causes de les diferèn-

cies entre grups i, sobretot, entre explotacions d’un mateix grup.

Per tant, s’ha de recalcar la necessitat que cada ramader analitzi econòmicament la seva explotació, 

el seu maneig, i s’allunyi, a l’hora de prendre decisions, de modes i opinions més o menys tècniques 

que no disposin d’una base econòmica prou contrastada. 
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Ramon Trias Torrent
Pèrit Agrícola, extensionista i especialitzat 
en vaquí de llet. 

Antoni Seguí Parpal
Dr. Enginyer agrònom. 
Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva.
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.

asegui@gencat.net

Gràfi c 16. Marge net,cèntims d’euro/kg de llet del 4% de greix, per als grups de gestió.

Grup MB/kg 4% MN/kg 4%
Diferències MB 

Catalunya
Diferències MN 

Catalunya

Catalunya 14,36 8,12 - -

Regne Unit 20,17 10,08 - 5,80 - 1,96

Alemanya 24,12 10,95 - 9,75 - 2,83

Irlanda 25,53 16,01 - 11,17 - 7,89

Holanda 25,95 8,53 - 11,58 - 0,41

Bèlgica 26,08 14,91 - 11,72 - 6,79

França 27,77 21,70 - 13,41 - 13,58

Itàlia 28,12 14,53 - 13,75 - 6,41

Dinamarca 29,95 17,06 - 15,59 - 8,94

Taula 6. Comparació de marges econòmics entre el grup de Catalunya i la resta de grups, 
ordenades de menor a major marge brut
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01 Introducció

RuralCat (www.ruralcat.net) és el portal a Internet 

per als agents del món rural i agroalimentari de 

Catalunya. És una iniciativa del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-

litat de Catalunya, creada amb la col·laboració 

de la Universitat Oberta de Catalunya. A través 

d’aquest projecte es persegueix apropar les 

noves tecnologies al món rural, i alhora facilitar 

l’accés d’aquest col·lectiu a la informació, els 

serveis i la formació (sobretot en línia) d’interès 

per al sector.

Des de la seva posada en marxa, el gener 

de 2003, s’ha realitzat una tasca permanent 

d’ampliació i millora dels serveis, de donar a 

conèixer el portal arreu de Catalunya, i d’anar 

copsant les necessitats del sector. En aquesta 

línia, el portal ha anat incorporant informació i 

serveis específics per a diferents sectors: porcí, 

cunicultura, fruita, vinya i vi, agroalimentació,  i 

des del mes de juliol d’enguany, el de vaquí 

de llet.

02 El sector Vaquí de llet a RuralCat

Aquest nou sector de RuralCat dedicat al vaquí 

de llet neix amb el propòsit d’oferir més i millors 

serveis especialitzats a totes aquelles persones 

i entitats que es dediquen a l’explotació de va-

ques de producció lletera a Catalunya.

En aquest bloc del portal hi trobareu notícies, 

informació tècnica, els ajuts del sector i  tota la 

normativa, informació sobre l’oferta formativa i 

un apartat anomenat ReproGTV, que conté el 

software de gestió integral d’explotacions de 

vaquí de llet.

02.01 Notícies i Entrevistes

A primera plana hi trobareu tota l’actualitat del 

sector de vaquí de llet, amb un seguiment diari 

de les notícies més rellevants que l’afecten. A 

més a més, periòdicament, es publiquen entre-

vistes d’actualitat als diferents agents vinculats 

a aquest àmbit.

02.02 Informació tècnica

En aquesta secció se seleccionen les novetats 

tècniques més interessants que arriben de la mà 

dels millors especialistes i estudiosos d’arreu del 

món. Per exemple, i fins ara, trobem:

· Article sobre la investigació genòmica per 

avançar en la lluita contra la malaltia de 

Johne, del Servei de Recerca Agrícola 

(ARS) i la Universitat de Minnesota (UM) 

dels Estats Units.

· Estudi de l’ovulaciò del boví per augmentar 

la fertilitat, del Servei de Recerca Agrícola 

(ARS).

· Estudi sobre el sistema Gerard Keenan de 

rendibilitat de les explotacions, realitzat pel 

professor David Beever, un dels nutricionis-

tes més eminents del Regne Unit.

· Article sobre el nou sistema milQ Program 

de detecció precoç de malalties en vaquí 

de llet.

· Article sobre el baix rendiment de llet a cau-

sa d’un excés de proteïnes en l’aliment.

02.03 Dossiers especials

Com determinar la condició corporal de 

les vaques

Aquest dossier ofereix totes les pautes i aspec-

tes que cal tenir en compte per determinar la 

condició corporal de les vaques. El mètode de 

la condició corporal és ideal per al seguiment del 

racionament al llarg del cicle productiu anual. La 

informació ha estat elaborada per Antoni Seguí 

Parpal, del Departament d’Agricultura, Ramade-

ria i Pesca i professor associat de la Universitat 

de Lleida.

02.04 Gestió

ReproGTV, software de gestió integral 

d’explo tacions de vaquí de llet

Joan Galí Hugas, del Grup Tècnic Veterinari SL 

(Maçanet de la Selva), ha desenvolupat i co-

mercialitza el programa informàtic “Repro GTV”. 

Aquest programa està pensat per portar tota la 

informació d’una o diverses ramaderies de vaquí 
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de llet, i permet realitzar la gestió i anàlisi tècnica 

d’aquestes explotacions. 

Es caracteritza per un seguit d’aspectes innova-

dors, d’entre els quals destaca la seva capacitat 

d’integrar el conjunt de dades que interessen a 

aquestes explotacions com són les referents a la 

genealogia, la reproducció, la producció lletera i 

la pròpia gestió de la granja. RuralCat ofereix la 

possibilitat de descarregar-se una presentació 

del programa per veure’n el seu funcionament 

i utilitats.

02.05 Normativa

En aquesta secció s’ofereix el recull de la nor-

mativa agroalimentària publicada al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Butlletí 

Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió 

Europea (DOUE), ordenada cronològicament i 

classificada per mesos i publicacions.

02.06 Ajuts al sector

Informació actualitzada sobre classes d’ajuts 

vinculats al sector vaquí de llet que es poden 

sol·licitar (dins de termini).

02.07 Formació

RuralCat i el Servei de Formació Agrària del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(DARP) ofereixen la possibilitat de realitzar for-

mació on-line a tots el professionals i persones 

vinculats al món agroalimentari i rural de Ca-

talunya. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de 

realitzar la formació a distància. 

RuralCat permet també consultar tota l’oferta de 

formació contínua del tipus presencial específi-

ca del món agroalimentari i rural dels diferents 

organismes formatius agraris que existeixen a 

Catalunya, classificada per àmbits d’estudi.

03 Altres Eines de gestió al servei de 
l’agricultor i ramader a RuralCat

El portal posa a disposició dels seus usuaris tot 

un conjunt d’eines de gestió i assessorament. 

Són potents aplicacions informàtiques que 

permeten obtenir solucions a mida per tal de 

prendre les decisions més adients. 

Entre aquestes, destaquem l’eina de Recoma-

nacions de reg a nivell de parcel·la, que es pot 

utilitzar per quaranta conreus diferents. L’eina 

treballa amb les dades de precipitació i evapo-

transpiració subministrades per les estacions 

de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya 

(XAC) i calcula les necessitats hídriques dels 

cultius disponibles i les necessitats de reg de 

la setmana.

La darrera eina de gestió que s’ha incorporat 

al portal és la de Fertilització, que permet fer 

el càlcul  dels plans d’adobat per tal d’ajudar a 

l’agricultor i al tècnic agrícola en la seva tasca de 

decidir la millor fertilització per a cada parcel·la 

d’una explotació. L’eina calcula una recoma-

nació d’adobatge nitrogenat per parcel·la i el 

resultat que proporciona és la quantitat d’adob 

nitrogenat (del producte triat) que cal aplicar en 

fons i en cobertura al cultiu actual i per parcel·la. 

A més a més, també proporciona informació 

dels requeriments de fòsfor i potassi de cada 

parcel·la. 

A més a més, els usuaris del portal disposen 

d’altres eines de gestió com la de bandes de co-

nill, càlcul de costos d’utilització de maquinària 

i de producció de fruita i cereals, selecció de 

portaempelts i gestió d’equips fitosanitaris.

Joan Salvador Minguet i Pla
Director de RuralCat. Coordinador de Comunicació
i Difusió Tecnològica. Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.

jsminguet@gencat.net
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Quins objectius es va marcar a l’hora d’ini-

ciar el seu negoci? Amb quins contratemps 

es va trobar?

Les primeres expectatives eren incrementar 

progressivament el ramat i la producció compa-

ginant-ho amb una bona millora genètica. Les 

dificultats inicials van ser sobretot el sanejament 

del bestiar i la manca d’estructura, que feia que 

existís molt treball manual.

Quins són els principals problemes de ma-

neig de l’explotació?

Amb l’estructura actual el maneig de les vaques 

ha millorat molt, però la burocràcia administrativa 

ens complica bastant el dia a dia.

Com ha canviat l’explotació des dels seus 

inicis? 

L’explotació ha sofert molts canvis. Inicialment 

era una forma de sobreviure i avui en dia s’ha 

convertit en una activitat empresarial, com 

qualsevol. La nostra adaptació ha estat pro-

gressiva.

“Algunes explotacions produeixen llet fora 

de quota i això perjudica el preu base del 

mercat que s’hauria de percebre”

Canviaria alguns factors de producció a 

l’explotació per millorar el seu resultat 

econòmic? 

Intento ajustar al màxim la despesa d’alimenta-

ció, que és el principal cost. Per fer això, penso 

que és important disposar d’una bona base 

farratgera pròpia, però els preus de compra i 

arrendament de terres a la zona són molt cars 

i ho dificulten. 

Fins on considera que una explotació de 

vaques de llet és una empresa familiar?

En principi, quan el nombre d’assalariats fixos 

no supera la mà d’obra familiar.

La tendència del sector sembla clarament 

orientada cap a explotacions grans, amb 

mà d’obra assalariada. Creu que és una 

tendència lògica? 

En una zona com el Pla de Lleida és una tendèn-

cia lògica. Si és encertada o no, és discutible. 

Les vaques necessiten un maneig molt acurat i 

en explotacions grans és difícil d’assolir. Costa 

molt trobar mà d’obra qualificada que entengui 

el bestiar i les seves necessitats en cada mo-

ment.

“Inicialment l’explotació era una forma de 

sobreviure, avui en dia s’ha convertit en una 

activitat empresarial”

Rep ajudes exteriors a l’hora de gestionar 

l’explotació?

La cooperativa on lliuro la llet disposa d’una es-

tructura de serveis (gestió econòmica, control 

reproductiu, gestió de tramitacions, etc.) que 

m’ajuden a gestionar millor l’explotació. Una 

bona ajuda seria simplificar la burocràcia que 

ens imposa l’administració. Moltes vegades no 

té cap sentit pràctic i dificulta el desenvolupa-

ment correcte d’una activitat que ja és prou 

complicada.

Quins són els canals que segueix per intro-

duir una innovació?

Abans de fer qualsevol canvi o modificació, in-

tento aconseguir l’assessorament de diferents 

tècnics i contrastar els seus consells. També 

visito altres companys del sector que hagin fet 

aquest canvi i, a partir d’aquí, decideixo si el por-

to a terme o no. Sovint, comento els problemes 

i els resultats econòmics amb un altre ramader. 

Tot això em permet adquirir més coneixements 

per poder aplicar-los a casa.

Quins creu que són els principals problemes 

del sector a Catalunya? 

Algunes explotacions produeixen llet fora de la 

quota i això perjudica el preu base de mercat 

que s’hauria de percebre. Tampoc disposem 

d’una estructura de comercialització pròpia que 

repercuteixi en un bon preu per litre de llet produït 

i aquesta queda en mans del monopoli de les 

grans indústries i distribuïdores. Tot això provoca 

que molts ramaders abandonin i que no hi hagi 

joves disposats a continuar. 

“Les vaques necessiten un maneig molt 

acurat i en explotacions grans és difícil 

d’assolir”

Hi ha alguna solució possible?

La problemàtica de gestió de les quotes lleteres 

requereix una major implicació i control per 

part de l’administració, tot i que el problema 

és remunta a una mala negociació de la quota 

global quan Espanya va entrar a la Unió Europea. 

Augmentar els beneficis en aquesta activitat és 

difícil, ja que a vegades les despeses costen molt 

de reduir, i no podem incidir directament en els 

preus de venda del producte perquè ens vénen 

sempre prefixats. El futur passa per un mínim 

de rendibilitat. 

“LA BUROCRÀCIA ADMINISTRATIVA ENS COMPLICA 
BASTANT EL DIA A DIA”

L’ENTREVISTA Ramon Sarret
Ramader de vaquí de llet. 
Vallfogona de Balaguer (La Noguera)

LA FAMÍLIA DE RAMON SARRET I TORRADES SEMPRE 

HAVIA TINGUT BESTIAR A CASA. L’ANY 1986, VA DECI-

DIR COMENÇAR A TREBALLAR PEL SEU COMPTE AMB 

VAQUES FRISONES SELECTES. AQUEST RAMADER DE 

VAQUÍ DE LLET DE VALLFOGONA DE BALAGUER HA 

ACONSEGUIT VÈNCER LES DIFICULTATS QUE SUPOSA 

INICIAR UNA AVENTURA D’AQUEST TIPUS. 

ACTUALMENT, LA SEVA EXPLOTACIÓ CONSTA DE 

120 VAQUES REPRODUCTORES, 80 VEDELLES DE 

REPOSICIÓ I 20 HECTÀREES DE SUPERFÍCIE AGRÍCO-

LA DEDICADES ÍNTEGRAMENT A LA PRODUCCIÓ DE 

FARRATGES. 

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat. 
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PRESENTACIÓ

El sector de la vinya és un dels més impor-

tants com a sector primari i també secundari a 

Catalunya. Durant els darrers anys, les transfor-

macions tècniques realitzades en el conreu de 

la vinya i les inversions per millorar l’elaboració 

del producte han fet que avui Catalunya sigui 

una referència obligada a l’hora de parlar de 

vins i de caves de qualitat. Cal reconèixer que 

s’ha millorat, i molt. Però també hem de ser 

conscients que encara queda molta feina per fer 

i que els nostres pagesos i elaboradors encara 

han d’esmerçar molts esforços per mantenir i 

augmentar la nostra presència en els mercats 

internacionals com a productes de qualitat. 

És paradoxal que, pel que fa a la qualitat dels 

nostres vins, produïts per les 11 Denominacions 

d’Origen que tenim avui a Catalunya, el sector 

no havia estat mai tan bé; i el mateix podríem dir 

referent als caves. Però... i aquí ve la paradoxa, 

el sector està en crisi perquè a nivell intern hi 

ha problemes a l’hora de comprar i vendre el 

producte i sobretot a l’hora de determinar els 

preus que, massa sovint, no són els raonables 

perquè un pagès pugui portar adequadament 

l’explotació d’una vinya.

Aquest és un tema cabdal a l’hora de parlar del 

sector vitivinícola. Cal abordar aquesta proble-

màtica d’una manera decidida i urgent. Però al 

mateix temps també hem de posar les bases 

perquè hi hagi més producte de més qualitat, 

que és l’aposta que fem des de l’Administració i 

així queda reflectit en el Pla Sectorial que s’està 

acabant de confeccionar actualment.

I això és possible. El futur serà engrescador si 

sabem treballar els temes amb valentia, amb se-

renor i sobretot, amb responsabilitat. I també, 

sempre que es facin les coses ben fetes, a tots 

els nivells. En concret, en les tècniques a aplicar 

en el conreu de la vinya, cal modernitzar i fer les 

tasques que corresponen per assegurar que el 

raïm sigui d’òptima qualitat i, per tant, que pugui 

tenir un millor preu al mercat; cal plantar les mi-

llors varietats per cada territori i en cada moment 

i seguir la metodologia de treball que pertoca per 

millorar la producció. I quan parlem de producció 

parlem més de qualitat que de quantitat.

Aquesta vol ser també la contribució d’aquest 

Dossier Tècnic sobre la vinya. Aportar nous ele-

ments, fomentar el debat, divulgar el coneixe-

ment... Una eina al servei de la vinya i sobretot 

dels viticultors.

Joan Aguado i Masdeu
Director General de l’INCAVI 
(Institut Català de la Vinya i el Vi)
jaguado@gencat.net
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En compliment de la Llei 15/2002 d’ Ordenació 

Vitivinícola i per mitjà del Decret 264/2003, de 

21 d’octubre, es va crear el Registre Vitivinícola 

de Catalunya (RVC) amb la finalitat de garantir 

l’eficàcia del sistema de producció i de gestió 

en el sector vitivinícola. 

Un dels objectius més importants del RVC 

és controlar el potencial de producció vitícola 

de Catalunya, a més de disposar, de forma 

permanent i actualitzada, de tota la informació 

necessària per simplificar les gestions i les 

consultes que han de realitzar els viticultors 

i els operadors del sector vitivinícola amb el 

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

i els Consells Reguladors.

El RVC és un sistema d’informació unificat, 

que inclou quatre blocs principals d’informació: 

registre de vinyes, registre de drets de replan-

tació, registre de persones i entitats vinculades 

a la vinya, així com la gestió de les sol·licituds 

relacionades amb la gestió de la vinya.

El disseny tecnològic del Registre Vitivinícola de 

Catalunya està basat en una plataforma web, 

que facilita l’accés de diferents tipologies d’usu-

aris des de qualsevol punt del territori.

Amb el RVC, també es pretén reunir la informa-

ció gràfica sobre cartografia de totes les vinyes 

de Catalunya, identificades amb la seva pròpia 

informació agrícola i de gestió.

Des de l’any passat s’ha iniciat una acció glo-

bal d’actualització del registre, que consisteix a 

realitzar entrevistes als viticultors i digitalitzar les 

parcel·les vitícoles.

Durant la primera fase, es va recollir i actualitzar 

la informació referent a les vinyes que consten al 

RVC, i es van dur a terme unes 14.000 entrevis-

tes als viticultors per tal d’identificar geogràfica-

ment i posar al dia les dades del Registre. 

Des del setembre de l’any passat s’ha incor-

porat al RVC el dibuix digital de les parcel-

les vitícoles. Ara, s’està treballant intensa-

ment per tal de revisar i validar tota aquesta 

informació i així poder traspassar-la al registre.

En aquest sentit, convé que els viticultors dispo-

sin de clau d’accés per accedir al registre per tal 

de consultar i iniciar tràmits de les seves explo-

tacions. Podeu sol·licitar la vostra clau d’accés 

a: rvcclau@gencat.net o bé us podeu adreçar a 

qualsevol oficina del DARP.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia 

i Pesca volem agrair la col·laboració del sector 

i de totes les entitats implicades.

03

EL REGISTRE VITIVINÍCOLA DE CATALUNYA,
UNA EINA PER AL SECTOR

Raïms de chardonnay. Foto: A. Villarroya.Plantació de vinya, en vas. Foto: A. Villarroya.
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CARACTERITZACIÓ AGRONÒMICA 
I ENOLÒGICA DE CLONS DE VINYA
RESULTATS COMPARATIUS DEL COMPORTAMENT 
DE DIFERENTS CLONS DE MERLOT   

Vinyes del Priorat. Foto: Ll. Giralt. INCAVI. Raïm varietat merlot. Foto: Ll. Giralt. INCAVI.

02 Característiques dels clons 
comparats

02.01 Clons francesos

En la taula 1 es relacionen els clons assajats i 

les característiques que s’indiquen en el Cata-

logue des variétés et clones de vigne cultivés en 

France - ENTAV, 1995. L’origen dels clons és La 

Gironde; clons àmpliament comercialitzats i es-

tudiats en condicions diferents a les nostres.

02.02 Clons italians

Els clons assajats han estat seleccionats i es 

comercialitzen per Vivai Cooperativi di Rausce-

do, un dels 4 centres seleccionadors d’Itàlia. 

L’origen dels clons és la zona del Veneto ori-

ental. Resumim les característiques donades 

pel centre seleccionador dels clons assajats 

en la taula 2.

02.03 Clons nord-americans

Clons de merlot registrats per la Foundation 

Plant Materials Servive (FPMS) de la Universitat 

de Califòrnia. 

El clon 1D originari de vinyes d’Inglenook, i el 6D 

de vinyes de Monte Rosso. El 1D és, segons el 

seleccionador, lleugerament més productiu que 

01 Introducció
 

L’assaig té per objectiu valorar i contrastar el comportament agronòmic i enològic de diferents clons 

de merlot d’origen forà. Les informacions que faciliten els organismes seleccionadors en els seus 

catàlegs s’han obtingut en els països d’origen, en condicions diferents a les nostres. El document 

que presentem vol donar informació  dels rendiments quantitatius i qualitatius d’aquests clons en les 

nostres condicions. L’elecció del clon és un dels factors importants en el disseny de la plantació, per 

això és important tenir el màxim d’informació per tal d’assegurar el rendiment de les explotacions.

La varietat merlot, originària de Bordeus, ha estat àmpliament introduïda a la viticultura mundial. Les 

zones de cultiu més extenses de merlot són a França, Itàlia i USA. A Catalunya existeixen actual-

ment 3500 hectàrees plantades amb la varietat merlot, una de les varietats de raïm negre amb més 

increment en els darrers anys. 

D’aquesta varietat s’elaboren vins de color intens, aroma i sabor característics, lleugerament herbacis. 

Són vins alcohòlics, amb cos i complexos.

Taula 1. 

Fertilitat Pes raïm Potencial (*) Sucres Característica Tipus de vi

181 alta mitjà A alt port molt reptant Típic

184 mitjana alt C mitjà Típic

314 mitjana mitjà B mitjà vigor inferior Equilibrat

342 mitjana mitjà B mitjà Típic

346 mitjana mitjà B mitjà-alt vigor alt gran tipicitat

519 alta mitjà C alt

(*) A: Baixa productivitat i graduacions elevades. B: Producció mitjana-elevada. Bon nivell qualitatiu si es controla el rendiment. 
C: Producció elevada i resultats de poca qualitat (vins neutres, poca estructura).
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el 6. En altres aspectes agronòmics presenten 

molta similitud. Pel que fa a vins, els obtinguts 

del clon 1D resulten massa astringents i amb 

intens aroma vegetal quan es contrasta amb els 

altres clons d’origen nord-americà.

03 Metodologia de treball

03.01 Plantació

La plantació es troba a Mas dels Frares, al terme 

municipal de Constantí (Tarragona), a la Finca 

experimental de la Facultat d’Enologia de la Uni-

versitat Rovira Virgili de Tarragona, amb la qual 

l’INCAVI estableix un conveni de col·laboració 

per realitzar aquest assaig.

La vinya es va plantar el 1993, amb el portaem-

pelt 110 R. El marc de plantació és de 2,8*1,4 m, 

que suposa una densitat de 2550 ceps/ha.

 

El sistema de conducció és l’emparrat en poda 

royat. El càlcul de la integral tèrmica eficaç ens 

situa la parcel·la en la zona de Classificació tèr-

mica Winkler-Amerine IV. Presentem les pluvio-

metries dels anys de seguiment de l’observatori 

de Constantí.

Pluviometria i dies de pluja en l’observatori 

de Constantí: 

Setembre 1997- Agost 1998: 487.2 mm (123 dies)

Setembre 1998 - Agost 1999: 396.7 mm (96 dies)

Setembre 1999 - Agost 2000: 304.3 mm (94 dies)

Setembre 2000 - Agost 2001: 532.6 mm (107 dies)

Setembre 2001 - Agost 2002: 574.7 mm (126 dies)

Setembre 2002 - Agost 2003: 566.7 mm (125 dies)

Setembre 2003 - Agost 2004: 618.1 mm (115 dies)

Es fa un disseny experimental que permet l’anà-

lisi estadístic amb blocs a l’atzar (4 blocs).

L’any 1998 s’inicien els controls. Presentem els 

resultats fins ara obtinguts durant el període 

1998-2004. La data de verema es decideix cada 

any a partir dels mostreigs corresponents, i es 

cullen tots els clons en la mateixa data:

Any 1998: 27 d’agost

Any 1999: 25 d’agost

Any 2000: 28 d’agost

Any 2001: 4 de setembre

Any 2002: 6 de setembre

Any 2003: 26 d’agost

Any 2004: 13 de setembre

Les característiques de la parcel·la afavoreixen 

un vigor i producció mitjà-alt. Aquesta situació 

no ha impedit observar diferències entre els 

clons assajats.

03.02 Controls

Es realitzen controls sobre els nivells productius, 

desenvolupament vegetatiu, i qualitat dels mostos 

i vins obtinguts. Els controls es realitzen durant 

la verema amb el recompte de raïms al camp, 

després es porta la producció al celler experimen-

tal de l’Estació enològica de Reus, on es pesa i 

s’obté el pes per cep i el pes del raïm. S’extreu 

una mostra de baies per analitzar al laboratori i 

obtenir les dades qualitatives del most. Aquests 

controls es fan per cada bloc. 

El raïm collit es vinifica. Del vi obtingut s’analit-

za la composició química, i es realitza un tast 

comparatiu.

El desenvolupament vegetatiu es valora amb el 

pes de la fusta de poda per cep. Amb aquesta 

dada i la de producció es calcula l’índex de Ra-

vaz, per explicar l’equilibri productiu-vegetatiu.

De les dades obtingudes es realitza l’anàlisi 

estadística. 

04 Resultats

04.01 Producció (1998/2004)

Presentem les mitjanes de les dades obtingudes 

en el global dels set anys de control. Per facilitar 

la seva interpretació, indiquem també els per-

centatges respecte la mitjana obtinguda.

En general, els clons presenten una producció 

alta deguda a les característiques de la parcel·la, 

a la climatologia dels anys d’assaig, i pel fet que 

s’han realitzat els controls en els primers anys 

de producció de la plantació. En els darrers anys 

s’observa una regulació d’aquesta producció.

Entre els clons francesos destaca el 346 com a 

més productiu en les condicions de la parcel·la, 

tant en quilos obtinguts com en el pes del raïm. 

Taula 2. 

Productivitat Vigor Raïm Vi

R3 Mitjana Mitjà Mitjà Estructurat. Intensitat de color i tanins 

R12 Mitjana Alt Mitjà-gran Vins joves i cupatges

R18 Alta Alt Mitjà-gran Vins joves i cupatges

05

L’ELECCIÓ DEL CLON ÉS 
UN DELS FACTORS
IMPORTANTS
EN EL DISSENY DE 
LA PLANTACIÓ

Vinya del Penedés. Foto: Ll. Giralt. INCAVI.
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Com a clon menys productiu es presenta el 314 (taula 3).

Amb un comportament molt similar podem agrupar els 181, 184 i 342 i el 519. En el clon 181, 314 i 

en menor nivell el 184, s’han observat en diversos anys (1999 i 2002) problemes de brimat. Aquest 

fet pot haver influït en els resultats obtinguts.

Pel que fa als clons americans presenten un comportament bastant uniforme entre ells i presenten 

valors mitjos respecte els altres.

Taula 3. 

Clon
Producció/cep

(Kg) % Raïms/cep
Pes/raïm

(g) %

181 4,5 94 23 198 98

184 4,8 100 24 203 101

314 4,0 83 22 181 90

342 4,7 98 24 198 98

346 5,7 119 25 227 112

519 5,1 106 24 218 108

1D 4,7 98 23 198 98

6D 5,2 108 24 218 108

R12 4,6 96 24 194 96

R18 4,5 94 24 190 94

R3 4,8 100 24 196 97

Mitjana 4.8 100 24 202 100

Els clons italians es situen en el grup de baixa 

producció i pes de raïm. Cal indicar que el clon 

R18 presenta els anys 1999 i 2002 problemes 

evidents de brimat. 

No es troben diferències estadísticament signi-

ficatives en el nombre de raïms per cep entre 

cap dels clons assajats.

04.02 Desenvolupament vegetatiu. Índex 

de Ravaz

L’índex de Ravaz és el resultat de dividir la pro-

ducció de raïm entre el pes dels sarments de 

cada cep i indica l’equilibri entre la producció i 

la massa vegetativa dels ceps (taula 4).

Els índex obtinguts en l’assaig es troben dins 

el marge  que es considera correcte. El pes de 

poda es presenta més alt en els clons també 

més productius, com en el cas del 346, com-

pensant així l’índex de Ravaz. 

04.03 Anàlisis de mostos

Es mostren les anàlisis de grau alcohòlic proba-

ble i d’acidesa més representatives i usuals dels 

mostos. El grau alcohòlic probable es calcula 

a partir de la relació: 16,83 g de sucre/1 grau 

alcohòlic (taula 5).

S’obtenen graus elevats en tots els clons, amb un 

nivell d’acidesa correcte. El clon 346 presenta un 

grau inferior a la resta de clons, tot i que l’acidesa 

total indica que s’ha collit amb la maduració com-

pleta; recordem que és el clon més productiu. 

Els altres clons tenen unes mitjanes de grau im-

portants i no diferents entre elles. Les acideses 

totals no presenten diferències. 

Paràmetres de color i polifenols (abs. 280) 

en els vins

La intensitat colorant dels vins (IC) presenta uns 

valors semblants en tots els clons, excepte en el 

346 clarament inferior als altres. En l’absorbància 

a 280, que indica els polifenols existents al vi, el 

clon 346 té el resultat inferior (taula 6).

Anàlisi sensorial comparativa dels vins

Es dóna la mitjana de les qualificacions obtingu-

des en els tasts dels vins dels anys 2002, 2003 

i 2004. Qualificació de 0 a 10.

Destaca el clon 346 amb la qualificació més bai-

Taula 4. 

Clon
Pes fusta 
poda/cep 

(Kg)
%

Índex de 
Ravaz

181 0,718 89 6,1

184 0,721 90 6,8

314 0,724 90 5,4

342 0,805 100 5,9

346 1,015 126 6,2

519 0,768 95 6,8

1D 0,755 94 6,0

6D 0,846 105 6,4

R12 0,840 104 5.1

R18 0,854 106 5.4

R3 0,819 102 5.6

Mitjana 0,806 100 6.0

Taula 5. 

Clon
Grau alc. 
probable 
(% vol)

Acidesa 
total 

(g/l a. tartàric)

181 13,1 5,5

184 13,4  5,3

314 13,3 5,4

342 13,3 5,5

346 12,1 5,6

519 13,2 5,6

1D 12,9 5,8

6D 13,1 5,6

R12 13,5 5,6

R18 13,2 5,6

R3 13,2 5,3
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xa. La qualificació global mostra una acceptació 

dels vins com a correctes (taula 7). 

05 Conclusions

Les característiques de la parcel·la indueixen 

un vigor i uns nivells de producció mitjans-alts. 

En aquestes condicions hem observat diferents 

comportaments dels clons plantats.

Entre els clons d’origen francès destaca pel 

seu alt vigor i per la seva producció el clon 

346. Aquesta alta producció va clarament en 

contra de la qualitat dels vins obtinguts, fet que 

s’observa tant en les anàlisis químiques com 

en l’anàlisi sensorial dels vins. En condicions 

de vigor i rendiment alt, com els de la parcel·la 

d’assaig, es desaconsella la plantació d’aquest 

clon. Els altres clons d’origen francès tenen un 

comportament similar entre ells. El clon 181 

destaca en els paràmetres de color, polifenols 

i anàlisi sensorial.

El clon 314 té un baixa producció però es manté 

en la mitjana en els resultats qualitatius. 

Recordem que aquest clon ha tingut, diversos 

anys, problemes de falta de quallat o brima. 

Els clons seleccionats a Itàlia i a Nord-Amèrica  

tenen en conjunt un comportament molt similar 

entre ells, i a la major part dels clons  francesos. 

El que té un millor comportament en el IC i en 

els polifenols és el R12.

Si contrastem els resultats de l’assaig amb 

els que faciliten els organismes o empreses 

seleccionadores:

· Dels clons d’origen francès es confirma el mi-

llor potencial qualitatiu del 181, amb un nivell 

productiu menor. S’observa la característica 

de vigor alt indicada en el clon  346. No s’ob-

serven diferències en el clon 519 que el situïn 

en un nivell productiu superior a la mitjana.

· Pel que fa als clons italians, no es confirma 

una major intensitat de color i compostos fe-

nòlics en el R3. En les condicions de l’assaig  

tenen un comportament molt similar, i desta-

ca lleugerament el R12 com a més intens de 

color i polifenols. 

· No trobem cap diferència de comportament 

entre els clons d’origen Nord-Americà.

· Tot i que amb el seguiment realitzat fins ara 

hem obtingut una informació important del 

comportament agronòmic dels clons en 

condicions climàtiques pròpies de Catalunya, 

es continua l’assaig per tal de veure l’evolució 

dels rendiments quantitatius i qualitatius en 

els propers anys. 

06 Participants i col·laboradors

07 DOSSIERN09

Taula 6. 

Clon IC Abs. 280

181 13,255 60,796

184 12,810 50,420

314 11,496 49,977

342 10,816 50,693

346 8,426 42,289

519 11,735 55,943

1D 12,194 46,722

6D 12,122 46,239

R12 12,996 54,937

R18 10,527 45,164

R3 11,502 48,946

Taula 7. 

Clon DEGUSTACIÓ

181 7,9

184 7,7

314 7,2

342 7,6

346 6,8

519 7

1D 7,6

6D 7,5

R12 7,6

R18 7,7

R3 7,6

Lluís Giralt i Carme Domingo.
Secció de Viticultura i Producció Experimental.
Estació de Viticultura i Enologia. Vilafranca del Penedès. INCAVI.
lluis.giralt@gencat.net

Carme Masqué i Sandra Rico.
INCAVI. Estació Enològica de Reus.

Foto: C. Domingo. INCAVI.
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01 Introducció

La constant evolució de les tendències en 

el consum de vins de qualitat ha motivat un 

gran interès pel conreu de varietats foranes a 

les principals zones vitícoles de Catalunya. La 

possible inclusió d’algunes d’aquestes varietats 

en la llista de les autoritzades a les nostres DO 

requereix un bon coneixement del seu compor-

tament agronòmic, de la seva rendibilitat i del 

nivell qualitatiu, així com de les característiques 

dels vins obtinguts.

02 Descripció de l’assaig

02.01 Objectius

· Conèixer el comportament agronòmic i 
adaptació a la Conca de Barberà de varie-
tats foranes de possible interès.

· Quantificar el nivell productiu i qualitatiu així 
com la rendibilitat econòmica de les varie-
tats assajades.

· Conèixer i valorar els vins obtinguts, estudiar 
possibles destins i modalitats d’elaboració 
de les veremes de les diferents varietats.

· Facilitar elements de judici per a la inclusió 
o acceptació com a varietats autoritzades o 
recomanades a les DO, plans de reestruc-
turació i reconversió.

· Establir recomanacions per millorar el con-
reu actual i el disseny de possibles futures 
plantacions.

02.02 Localització

Localitat: Sarral

Comarca: Conca de Barberà

Denominació d’origen: DO Conca de Barberà, 

DO Cava i DO Catalunya

Taula 3. Característiques climàtiques.

Pluviometria 
mitjana període d’assaig 
(1992-2004)

443,8 l/m2

Pluviometria 
mitjana 53 anys (1951-2004)

546,6 
l/m2

Zona tèrmica 
(Classificació de Winkler) III

La pluviometria està mesurada d’octubre a setembre (observa-
tori de Montblanc). Com a fet climàtic remarcable hi ha la gelada 
del mes d’abril de 1995 i del 2001.

Taula 1. Dades de conreu.

Marc de plantació 2,80 x 1,20

Densitat de plantació 3.000 ceps/ha

Varietats
Chardonnay, chenin, parellada, gewurztraminer, 

pinot noir, riesling,sauvignon 

Portaempelts 110-Richter i 41-B

Altitud sobre el nivell del mar 502 m

Orientació NEE/SWW

Exposició SSW

Sistema de conducció Emparrat de fusta a tres nivells (1+1+2)

Tipus de poda i borrons /ha Royat ( chenin i parellada) i guyot la resta, 36-42000 b/ha

Taula 2. Cronologia de l’assaig.

Plantació març de 1992

Empelt abril de 1993 
i abril de 1994

1r control de collita 1995

1a microvinificació 1995

Període de control 1995-2004

Taula 4. Característiques del sòl.

Textura Francoargilosa

Calç activa 12,5%

PH 8,18%

MO 0,86%

Taula 5. Disseny experimental.

Tipus de disseny Split-plot

Blocs 4

Observacions per bloc 2

Nombre de ceps per observació 10

Total de ceps controlats 
per tesi 80

Total de ceps controlats 
en l’assaig 560

ASSAIG DE VARIETATS VINÍFERES
DESTINADES A L’ ELABORACIÓ DE VINS BLANCS

Chardonnay. Foto: Ll. Serra.

Cep de pinot noir lleugerament afectat de clorosi. Foto: A. Villarroya. Raïm de la varietat chenin.
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Gràfic 1. Assaig de portaempelts i varietats producció M 1995-2004. Sarral (DO Conca de Barberà).
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Taula 7.  Resultats de graduació i acidesa mitjana 1995 - 2004. 

Varietat / Peu
Graduació ( 0Ap ) Acidesa total gr/l A. Sulf.

41-B 110-R Mitjana Ind (%) 41-B 110-R Mitjana Índex (%)

Parellada 8,39 8,90 8,65 e 100 4,03 3,92 3,97 a 100

Chenin 11,05 11,14 11,09 c 128,3 5,65 5,56 5,61 e 116,0

Sauvignon 11,47 11,77 11,62 b 134,4 4,57 4,64 4,61 c 107,5

Gewurztraminer 11,29 11,62 11,46 b 132,5 4,32 4,22 4,27 b 125,3

Chardonnay 12,06 12,10 12,08 a 139,7 5,10 4,86 4,98 d 157,4

Riesling 10,37 11,23 10,80 d 125,0 6,34 6,17 6,26 f 126,8

Pinot noir 11,48 12,20 11,84 a 136,9 5,18 4,90 5,04 d 126,8

Mitjana 10,87 a 11,28 b - - 5,03 a 4,90 b - -

Mds (95%) Portaempelts = 0,105 Varietats = 0,203 Portaempelts = 0,074 Varietats = 0,179

CV (%) 5,68 % 8,91 %

Taula 6. Resultats de producció mitjana 1995-2004.

Varietat / Peu
Producció kG0/ha Producció kG0/ha

41-B 110-R Mitjana Ind (%) 41-B 110-R Mitjana Ind (%)

Parellada  21.396 25.020 23.208 a 100 176.890 220.313 198.601 a 100

Chenin 15.060 12.836 13.948 b 60,1 157.968 138.258 148.112 b 74,6

Sauvignon 12.528 12.498 12.513 bc 53,9 140.930 138.584 139.756 b 70,4

Gewurztraminer 10.950 10.611 10.781 bcd 46,5 119.574 117.500 124.323 c 62,6

Chardonnay 11.210 9.529 10.369 cd 44,6 133.820 114.826 118.536 c 59,7

Riesling 10.108 8.701 9.404 d 40,5 104.423 97.643 101.032 d 50,9

Pinot noir 9.648 7.220 8.434 d 36,3 108.973 86.905 97.939 d 49,3

M 12.986 a 12.345 b - - 134.654 a 130.576 b - -

Mds (95%) Portaempelts = 367,72 Varietats = 2.826,3 Portaempelts = 3.940,6 Varietats = 8.987,48

CV (%) 17,43 % 17,84 %

03 Resultats agronòmics
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Pinot Gewurztraminer Chardonnay Sauvignon Chenin Riesling Parellada

Gràfic 2. Dates màximes, mínnimes i mitjanes de maduració a Sarral mitjana 1995-2004 (DO Conca de Barberà).

Taula 8. Característiques i observacions referents a les varietats assajades.

Varietats
assajades

Vegetació Raïm Cicle vegetatiu Poda
(%) atac 
Botriti

Sensibilitats

Vigor Port
Pes 
M (*)

Compacitat Color Brotació
Maduració

(**)
Tipus

M 
1995-2004

Botriti Oïdi Altres

Chardonnay V SDr 163 g Compc. Groc Molt 
Primrc M 10 set. Gy o Ry 1.99 MS MS Cremat Raïm

Chenin V Dr 248 g Compc. Verd/
groc Primrc M 20 set Ry 11.80 MS S -

Gewurztraminer V Dr 154 g Compc. Rosat Primrc M 7 set. Gy 5.03 MS S -

Pinot noir M PC 123 g Compc. Negre Primrc M 7 set Gy o Ry 1.46 S PS Clorosi

Riesling V PC 128 g Compc. Verd/
groc Mitjà M 19 set Gy 9.60 MS S -

Sauvignon V Dr 166 g Compc. Verd Mitjà M 20 set Gy o Ry 6.81 MS S Mosquit verd

Parellada D PC 616 g M compc. Verd Tardà M 5 oct Ry 0.95 PS PS -

V= vigorós; M =mitjà; D= dèbil; Dr =  dreçat; SDr = Semi dreçat; PC = Port caigut; Gy = guyot; Ry = royat; MS = Molt sensible,    S= Sensible ; PS= Poc sensible. (*) = Pes mitjà d’un raïm durant els 
anys d’assaig; (**) = Data de maduració mitjana a l’assaig de Sarral.

Taula 9. Resultats enològics de Sarral 1995-2004.

Paràmetres
Pinot Noir Gewürztraminer Chardonnay Sauvignon

Màx. Mín. Mitjà Màx. Mín. Mitjà Màx. Mín. Mitjà Màx. Mín. Mitjà

Densitat relativa 0,9962 0,9925 0,9941 1,0009 0,992 0,9937 0,9976 0,9914 0,9930 0,9957 0,9902 0,9920

Grau (% vol.) 14.35 8,90 11,52 13,20 7,50 10,79 12,75 8,10 11,39 13,80 9,55 11,94

Acidesa total (g/l à. tart.) 7,22 3,70 4,98 8,59 3,00 5,88 8,35 4,00 6,60 7,80 4,20 6,26

Àcid màlic (g/l) 2,88 0,07 0,72 2,48 0,01 1,47 3,18 0,05 2,09 3,02 0,01 1,77

Àcid tartàric (g/l) 4,85 1,04 2,01 4,07 1,01 2,51 4,30 1,51 2,36 5,30 1,38 2,69

pH 3,94 2,96 3,58 3,75 3,07 3,36 3,38 3,02 3,22 3,58 2,90 3,21

Intensitat colorant 6,59 0,503 3,96 0,380 0,074 0,220 0,251 0,092 0,150 0,574 0,114 0,22

Polifenols (mg/l a. gàl·lic) 3.040 820 1.798 300 33,5 164,42 228 50 157,43 289 89 168

Degustació s/100 90,07 58 68,50 96,3 68 77,71 72,99 59,85 68,84 66 61,5 63,67
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04 Valoració dels resultats 
agronòmics i enològics

Chardonnay: Varietat amb bona adaptació a 

la zona; durant els 10 anys d’assaig només el 

2001 ha estat greument afectat per les gelades 

de primavera, amb pèrdues > 60%. El nivell 

productiu ha estat bo (productivitat mitjana 

10.369 kg/ha) tant sobre el portaempelt 41-B 

com sobre el 110-R. Ha donat raïms amb bons 

nivells de maduració (12ºAp i 4,98 g/l ATS), ap-

tes per elaborar tant vins blancs tranquils secs 

com vins base per al cava. El risc dels atacs de 

Botrytis cinerea és un dels aspectes a controlar 

amb més atenció.

Enològicament, ha donat vins frescos i aromàtics 

d’entre 11-13º amb bon nivell d’acidesa i amb 

una valoració mitjana de tast de 69/100.

Chenin: Varietat amb bona adaptació a la zona. 

L’any 2001 també va patir els efectes de la gelada 

de primavera, però amb menys intensitat que el 

chardonnay o el pinot noir. Molt bon nivell pro-

ductiu (producció mitjana 13.948 kg/ha), major 

productivitat sobre el 41-B que sobre el 110-R. 

Els raïms obtinguts han tingut maduracions irre-

gulars (graduació mitjana 11,1º) i sovint s’ha vist 

afectat per la botritis, cosa que n’ha dificultat la 

completa maduració alguns anys.

Ha donat vins d’entre 11-13º, d’acidesa irregular, 

apropiats per a vins tranquils. La valoració mitjana 

de tast ha estat de 64/100.

Gewurztraminer: Varietat amb regular adaptació 

a la zona, va ser perjudicada per les gelades de 

la primavera del 2001 amb pèrdues superiors al 

40%. Ha aconseguit un elevat nivell de produc-

tivitat (mitjana 10.781 kg/ha) amb un comporta-

ment molt similar entre els portaempelts 41-B i el 

110-R. El raïm s’ha vist sovint afectat per botritis, 

encara que menys que el chenin, sauvignon o 

riesling. Aquesta sensibilitat a la podridura grisa 

ha dificultat alguns anys la completa maduració. 

Els raïms han aconseguit una graduació mitjana 

d’11,4º Ap i una acidesa total de 4,27 g/l (A.S).

Els vins obtinguts han sigut en general frescos i 

aromàtics d’entre 10,8 i 12º amb acidesa mode-

rada; baix nivell d’àcid màlic, alt contingut de poli-

fenols i una bona valoració de tast de 77/100.

         

Pinot noir: Varietat amb regular adaptació a la 

zona. Fou una de les més afectades per les gela-

des d’abril de l’any 2001, amb pèrdues superiors 

al 55% de la producció mitjana. El nivell mitjà de 

producció s’ha situat en 8.434 kg/ha, amb una 

graduació mitjana d’11,8º Ap i una acidesa de 

5,04 g/l (A.S). Ha tingut un millor comportament 

sobre el 41-B que sobre el 110-R; ha manifestat 

molts símptomes de clorosi.

Ha proporcionat vins aromàtics de moderades gra-

duacions (11-12.5ºAp) amb bon color, equilibrada 

acidesa, bon contingut en polifenols (mitjana de 1798 

mg/l) i una valoració de cata satisfactòria 68/100, 

aptes per a negres joves o de criança curta.

Raïm de pinot noir, varietat que pot ser elaborada per a vins 
blancs. Foto: A. Villarroya.

Raïm de sauvignon blanc. Foto: A. Villarroya.Raïm de la varietat riesling. Foto: A. Villarroya.

Raïm de la varietat gewurztraminer . Foto: A. Villarroya.

Paràmetres
Chenin Riesling Parellada

Màx. Mín. Mitjà Màx. Mín. Mitjà Màx. Mín. Mitjà

Densitat relativa 0,9948 0,9914 0,9928 0,9969 0,9914 0,9937 0,9959 0,9915 0,9937

Grau (% vol.) 13,40 10,75 11,73 13,35 10,05 11,67 10,95 6,75 9,20

Acidesa total (g/l à. tart.) 9,10 6,00 7,66 10,05 6,00 7,99 8,30 3,50 5,76

Àcid màlic (g/l) 5,31 0,06 2,87 3,45 0,10 1,80 3,81 0,03 1,60

Àcid tartàric (g/l) 3,64 1,25 1,99 4,52 2,10 3,02 4,25 1,14 2,66

pH 3,37 2,95 3,16 3,18 2,82 3,00 3,40 2,90 3,13

Intensitat colorant 0,506 0,085 0,23 0,546 0,103 0,240 0,936 0,059 0,28

Polifenols (mg/l a. gàl·lic) 233 92 152 273 100 199,14 185 57 130

Degustació s/100 72,9 48,17 64,29 77 65 69,36 74,45 43,79 60,61

Taula 9. Resultats enològics de Sarral 1995-2004.
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Riesling: Varietat amb difícil adaptació a la zona, 

especialment per dificultats en la maduració. 

Fou afectada per les gelades de la primavera 

del 2001 amb pèrdues superiors al 40%. El nivell 

de productivitat se situa en una mitjana de 9.404 

kg/ha amb una graduació de 10,8ºAp. Sobre el 

portaempelt 41-B ha tingut millor comportament 

productiu que sobre el 110-R. Sovint no ha acon-

seguit la plena maduració a causa dels atacs de 

Botrytis cinerea, que han obligat a una verema 

anticipada; ha estat la varietat més afectada per 

aquest flagell després del chenin.

Ha proporcionat vins molt aromàtics i equili-

brats -els anys de maduració completa-, amb 

graduacions d’entre 11-12º, acideses elevades 

i amb una satisfactòria valoració mitjana de tast 

69/100.

Sauvignon: Varietat amb bona adaptació a la 

zona, encara que amb dificultats per a la sobre-

maduració. Les gelades d’abril de l’any 2001 

l’afectaren amb pèrdues d’entre el 45-50%. Els 

nivells de productivitat han estat força elevats 

(mitjana de12.513 kg/ha) amb comportaments 

molt similars entre el 41-B i el 110-R. El Botrytis 

cinerea l’ha afectat de forma similar que al gewurz-

traminer i ha dificultat el seu procés de madura-

ció. També s’ha vist afectat de forma notable per 

atacs d’Empoasca vitis  “mosquit verd”.

Els vins obtinguts han sigut aromàtics, de mo-

derada a elevada graduació (mitjana d’11,9º) 

amb acideses molt irregulars, per dificultats en 

la sobremaduració, i amb una valoració mitjana 

de tast de 63/100.

Parellada: Varietat ben adaptada a la zona i 

amb força resistència a les gelades de prima-

vera. Les de l’any 2001 originaren pèrdues d’un 

35% en el seu nivell de productivitat. El seu 

comportament productiu en les condicions de 

l’assaig ha estat excessivament elevat (més de 

23.208 kg/ha) amb millor comportament sobre 

el 110-R. No ha tingut importants problemes 

de botritis. Ha donat raïms de graduació mo-

derades (8,6ºAp), però amb nivells d’acidesa 

molt satisfactoris (3,97 g/l A.S) per la varietat i 

apropiats per elaborar vins base per a cava.

Els vins obtinguts han sigut plenament represen-

tatius de les parellades de la zona, amb mode-

rades graduacions (mitjana de 9,2º), moderada 

acidesa, baix contingut d’àcid màlic i amb una 

discreta valoració de tast 60/100. 

05 Recomanacions generals pel 
conreu de les varietats descrites 
en l’assaig

Fruit de les observacions realitzades en l’ex-

periència de Sarral, així com en altres assaigs, 

resulta de gran interès fer la màxima atenció 

en els aspectes següents abans d’establir una 

plantació amb les varietats descrites:

· Tenir un bon coneixement de la parcel·la 

(profunditat del sòl, microclima, anàlisi del 

sòl...).

· Escollir adequadament la ubicació de cada 

varietat, fent especial atenció a :

a. Llocs sense risc de gelades per a les 

varietats de brotació primerenca (char-

donnay...).

b. Llocs ventilats i de terres sense gaire 

retenció d’aigua per a les varietats més 

sensibles a la botritis.

c. Parcel·les amb bona altitud, preferent-

ment per sobre dels 450 m.

· Escollir portaempelts amb bona resistèn-

cia al nivell de calç del sòl, sense exces-

siu vigor i que no avancin la brotació ni la 

maduració a les varietats primerenques. 

(Alerta amb el SO4 o el 161-49 ).

· Establir densitats de plantació per sobre 

dels 3.000 ceps/ha, amb marcs  màxims 

de 2,8 X 1,2 m i preferentment de 2,6 X 

1,2 (poda royat ) i marcs mínims de 2,6 X 

1,1 (en poda guyot).

· Fer la conducció amb emparrats que per-

metin mantenir la vegetació recollida i ver-

tical.

· Aplicar el tipus de poda més apropiat per 

cada varietat i segons el destí de la pro-

ducció: Poda guyot per a varietats poc 

productives i elaboracions de vins joves 

de moderada graduació. 

 Poda royat per elaborar vins de cos o cri-

ança o per a varietats molt productives 

(chenin, parellada ).

· Aplicar adobats moderats en nitrogen, 

ben equilibrats i distribuïts de forma regu-

lar al llarg dels anys. (Programa d’adobat 

calculat segons anàlisi de sòl i destí de la 

producció).

· Fer una correcta i completa esporga en 

verd “despampolat”, “treta de rebrots”, 

especial ment en les zones i varietats més 

sensibles a la botritis “podridura del raïm”.

· Deixar pàmpols per sobre del raïm per evi-

tar el risc de cremades del sol en les varie-

tats sensibles ( chardonnay, sauvignon...).

· Fer un correcte control de flagells i malal-

ties, amb especial cura a oïdi “malura o 

cendrosa”, lobesia “cuc del raïm”, botritis 

“podrit”. Vigilar la presència d’Empoasca 

“mosquit verd” i tractar-lo si cal en les 

varietats sensibles (sauvignon i gewurz-

traminer ).

· Realitzar controls de maduració i fixar la 

verema en el moment apropiat per a cada 

tipus d’elaboració.

· Assegurar el destí de la producció i valorar  

la rendibilitat econòmica segons el preu 

del mercat i de les despeses del conreu.

06 Participants i col·laboradors

Raïm de la varietat parellada. Foto: Ll. Serra.

Agustí Villarroya i Lluís Serra.
Unitat d’Assessorament Vitícola del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. Tel.: 93 890 02 11. Fax: 93 890 03 54
avillarroya@gencat.net

Jaume Duch.
Col·laborador de Sarral.

J. Semper, J. Mateu i J. Tarragó.
Oficina Comarcal de la Conca de Barberà del
Departamet d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
jaume.boixadera@gencat.net

Xoan Elordui, Carme Masqué, Sandra Rico 
i Josep Valiente.
INCAVI-EVE Reus.
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ASSAIG DE VARIETATS NEGRES NOBLES
A LA DOQ PRIORAT, 1993-2005

Ceps de garnatxa - Assaig de la Morera del Montsant any 2005. 
Foto: Ll. Serra.

Ceps de cabernet sauvignon - Assaig de la Morera del Montsant any 2003.
Foto: A. Villarroya. 

01 Introducció

La constant evolució del consum de vins de 

qualitat ha motivat un gran interès pel conreu 

de varietats foranies. La inclusió d’algunes 

varietats en la llista de les autoritzades a les 

diferents DO requereix un bon coneixement del 

seu comportament agronòmic, la seva rendibi-

litat i el seu nivell qualitatiu. Això ha motivat que 

DARP incorporés aquest assaig.

02 Descripció de l’assaig

02.01 Objectius

Conèixer i quantificar el comportament produc-

tiu i qualitatiu de diferents viníferes negres a la 

DOQ Priorat.

02.02 Localització

Localitat: Scala Dei - La Morera del Montsant

Comarca: Priorat

Denominació d’origen: DOQ Priorat

Taula 1. Dades de conreu.

Marc de plantació 2,80 x 1,20

Densitat de plantació 3000 ceps/ha

Varietats Garnatxa, merlot, syrah, cabernet franc i cabernet sauvignon

Portaempelts 110-Richter

Altitud sobre el nivell del mar 440 m

Orientació NNW-SSE

Exposició SWW

Sistema de conducció Emparrat metàl·lic a tres nivells (1+1+2)

Tipus de poda i borrons /ha
Royat, menys la cabernet franc, que es poda en guyot doble 

(36.000-40.000 borrons/ha)

Taula 2. Cronologia de l’assaig.

Plantació Març de 1993

Empelt Abril de 1994

1r control collita 1996

1ª microvinificació 1996

Període de control 1996-2005

Tipus de terra Llicorella

Textura Argilosa

Argila 36%

Calç activa 1.8%

pH 7.7

MO 0.61%

Taula 4 . Característiques del sòl.

Tipus de disseny Blocs a l’atzar

Blocs 4

Observacions per bloc 1

Nombre de ceps 
per observació

20

Total de ceps 
controlats per tesi

80

Total de ceps 
controlats en l’assaig

400

Taula 5. Disseny experimental.

Pluviometria mitjana 
període d’assaig 
(1996-2005)

443,67 l/m2

Pluviometria mitjana 
37 anys (1968-2005) 579,75 l/m2

Integral tèrmica eficaç 
(1996-2005) 1753º

Zona tèrmica 
(Classificació de Winkler) III

Taula 3. Característiques climàtiques.

Recollidora de sarments. Foto: A. Villarroya.
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Taula 6. Resultats de producció (I) mitjana 1996 - 2005.

Taula 7. Resultats de producció (II) M 1996 - 2005.

Control del pes de verema any 2003 - Assaig de la Morera del 
Montsant. Foto: A. Villarroya.

Varietat
PRODUCCIÓ

(kg/ha) Sign. Est Ind. (%) (ºAp) Sign. Est Ind. (%) (KGº/ha) Sign. Est Ind. (%)

Garnatxa 9.921 a 100 12,80 b 100 126.960,5 a 100

Merlot 7.998 b 80,6 13,53 a 105,7 108.024,6 b 85,1

Syrah 7.797 b 78,6 12,09 c 94,4 92.881,77 c 73,2

Cabernet s. 6.640 c 66,9 12,84 b 100,3 85.097,17 c 67

Cabernet f. 5.028 d 50,7 12,99 b 101,4 65.389,32 d 51,5

Mds (95%) 794,776 0,299 10.026,53

CV (%) 24,12 5,27 23,78

Varietat
PRODUCCIÓ

Acidesa 
T. (g/l A.S) Sign. Est Ind. (%) PH Sign. Est Ind. (%) Pes del raïm  

(g) Sign. Est Ind. (%)

Garnatxa 3,803 c 100 3,21 c 100 255,8 a 100

Merlot 4,553 b 119,7 3,32 a 103,4 209,35 b
81,8

Syrah 4,434 b 116,6 3,32 a 103,4 224,4 b 87,7

Cabernet s. 5,291 a 139,1 3,21 c 100,1 172,52 c 67,4

Cabernet f. 4,595 b 120,8 3,25 b 101,1 126,05 d 49,3

Mds (95%) 0,153 0,024 19,513

CV (%) 7,64 1,68 22,4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Garnatxa Merlot Syrah Cabernet s. Cabernet f.

kg/ha

Gràfic 1. Producció mitjana per varietats. La Morera del Montsant 1996-2005.
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Taula 8. Resultats de producció (III) Mitjana 1996 - 2005

Control del pes de verema any 2003 - Assaig de la Morera del Montsant.
Foto: A. Villarroya.

L’OBJECTIU DE L’ASSAIG ÉS
CONÈIXER I QUANTIFICAR EL 
COMPORTAMENT PRODUCTIU 
I QUALITATIU DE DIFERENTS 
VINÍFERES NEGRES A LA 
DOQ PRIORAT

Cabernet
sauvignon

26-ago

05-sep

15-sep

25-sep

05-oct

15-oct

25-oct

Garnatxa Merlot Syrah Cabernet franc

Gràfic 3. Dates de verema de les diferents varietats de l’assaig. La Morera del Montsant 1996-2005.

ºAp

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

Merlot Cabernet f. Cabernet s. Garnatxa Syrah

Gràfic 2. Graduació mitjana per varietats (0AP). La Morera del Montsant 1996-2005.

Varietat Esbrima Sign. Est Ind. (%) Botrytis (***) Sign. Est Ind. (%)

Garnatxa 0,6 a 100
3,878

a 100

Merlot 0,3 b
50

2,375 ab
61,2

Syrah 0,075 c 12,5 0,5 c 12,9

Cabernet s. 0,125 c 20,8 1,375 bc 35,5

Cabernet f. 0,575 a 95,8 3 ab 77,4

Mds (95%) 0,171 1,412

CV (%) 115,61 143,96
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Taula 9. Resultats dels vins obtinguts a l’assaig de la Morera del Montsant 1995-2004.
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PARÀMETRES
GARNATXA MERLOT SYRAH

MÀX. MÍN. MITJÀ MÀX. MÍN. MITJÀ MÀX. MÍN. MITJÀ

Densitat relativa 0,993 0,9916 0,9923 0,9935 0,9925 0,9931 0,9951 0,9931 0,9941

Grau (% vol.) 14,5 11,25 12,96 16,25 11,65 13,81 14,35 10,25 12,56

Acidesa total 
(g/l a. tart)

6,65 4,4 5,43 8,8 4,45 6,11 7,1 4,87 5,79

pH 3,55 3,23 3,41 3,60 3,18 3,40 3,72 3,25 3,43

Cendres (g/l) 3 1,43 2,19 2,9 1,5 2,11 2,8 1,8 2,36

Intensitat colorant 12,3 4,6 7,27 20,05 9,58 15,47 21,458 10,28 14,13

Polifenols 
(mg/l a. gàl·lic)

4.180 992 2.353,43 3.447 1.412 2.625,43 3.753 1.188 2.493,29

Degustació s/100 75 41,5 57,44 74 37,6 57,06 72 42,5 59,86

PARÀMETRES
CABERNET FRANC CABERNET SAUVIGNON

MÀX. MÍN. MITJÀ MÀX. MÍN. MITJÀ

Densitat relativa 0,9939 0,9922 0,9932 0,9953 0,9931 0,9941

Grau (% vol.) 14,05 11,25 13,17 14 11,1         12,97

Acidesa total 
(g/l a. tart)

7,9 4,74 6,03 8,4 4,89 6,08

pH 3,75 3,24 3,45 3,64 3,17 3,44

Cendres (g/l) 2,55 2,1 2,28 2,55 2,01 2,29

Intensitat colorant 18,79 11,62 15,37 21,43 14,4 16,80

Polifenols 
(mg/l a. gàl·lic)

3180 1190 2704,71 3082 1268 2650,71

Degustació s/100 74,25 47,5 61,27 75 36 57,26

Gràfic 4. Perfil dels valors màxims del periode 1995-2004. Gràfic 5. Perfil dels valors mínims dels vins del periode 1995-2004.
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03 Valoració dels resultats agronò-
mics i enològics

Merlot: Varietat amb molt bona adaptació a la 

zona, que ha donat un bon nivell de productivitat 

-mitjana de 7.998 kg/ha i 13,53ºAp-. Durant el 

període d’assaig ha presentat símptomes clars 

d’esbrima els anys 2001 i 2004, fet que de-

mostra la seva sensibilitat. No ha estat afectat 

per gelades cap any, però ha presentat des-

hidratació del raïm l’estiu de 2003, cosa que 

demostra la seva gran sensibilitat al cremat del 

raïm “escaldat”, “cop de sol”. Les maduracions 

han estat bones i només 3 anys han mostrat 

lleugers símptomes de botriti, fet que indica una 

lleugera sensibilitat a aquesta malaltia. 

Ha donat vins de bon color i graduació (M 13,81º), 

agradables, fins i apropiats per criança o vins joves. 

La valoració organolèptica ha estat de 57/100.

Garnatxa: Varietat amb molt bona adaptació a 

la zona, que ha tingut una productivitat elevada 

-M de 9.921 kg/ha- però amb una graduació 

lleugera -12,8ºAp- per les característiques desit-

jades per la DOQ Priorat. Ha estat força afectada 

per la Botrytis cinerea els anys 1999, 2001 i 

2003, i això ha posat de relleu la seva sensibilitat 

a aquesta malaltia; també ha mostrat sensibilitat 

a l’esbrima i a la deshidratació del raïm. 

Els vins obtinguts tenen graduacions similars o 

inferiors a les mínimes exigides per la DOQ; la 

graduació mitjana -12,96º- podria incrementar-

se si es reduís la producció. Els nivells d’acidesa 

i polifenols són acceptables i permeten l’elabo-

ració de vins joves o de criança. La intensitat 

colorant és baixa, encara que dins de les carac-

terístiques varietals. La valoració organolèptica 

ha estat d’una mitjana de 57/100.

Syrah: Varietat amb acceptable adaptació a 

la zona, d’irregular producció i graduació mo-

derada -M 7.797 kg/ha i 12,9ºAp-. Ha mostrat 

una forta sensibilitat a la secada, especialment 

els anys 1999 i el 2005. Els anys 1997 i 2001 

ha manifestat atacs de Botrytis cinerea i això 

fa que es consideri com de mitjana a elevada 

sensibilitat a la botriti. Mitjançant la reducció de 

la producció i l’apropiada elecció de clons es 

pot millorar la graduació. 

Ha proporcionat vins molt aromàtics, de molt 

bon color i bon contingut polifenòlic, però amb 

graduacions -mitjana de 12,56º- inferiors a les 

desitjables per a la DOQ Priorat. La valoració de 

tast ha estat de 59,8/100.

Cabernet franc: La seva adaptació a la zona 

ha estat correcta, encara que amb un nivell 

de productivitat baix  - M de 5.028 kg/ha de 

12,99ºAp -. Ha mostrat sensibilitat a l’esbri-

ma, que es podria corregir amb una apropiada 

elecció dels clons. Ha patit moderats atacs de 

Botrytis cinerea els anys 2001, 2002 i 2003, fet 

que permet classificar aquesta varietat com de 

mitjana sensibilitat a la malaltia.

Ha donat vins de bona graduació - M 13,17º - 

de molt elevat contingut en polifenols i de bona 

intensitat colorant, vins aromàtics i aptes per a 

criança curta o llarga. És la varietat que ha obtin-

gut una millor valoració sensorial 61,2/100.

Cabernet sauvignon: Aquesta varietat s’adap-

ta molt bé a la zona i ha obtingut un regular però 

baix nivell de productivitat -M de 6.640 kg/ha i 

12,8ºAp-. Ha mostrat una baixa sensibilitat a 

l’esbrima i a la Botrytis cinerea. Va ser una de les 

varietats menys afectades per la deshidratació 

del raïm l’estiu del 2003.

Ha donat vins d’acceptable graduació alcohòlica 

-M 12,97º-, graduació lleugerament inferior a la 

desitjada per la DOQ Priorat, de bon contingut 

polifenòlic -lleugerament inferior al cabernet 

franc-, tànnics i molt apropiats per a criança 

llarga. La valoració organolèptica ha estat d’una 

mitjana de 57,26/100, similar a la garnatxa i al 

merlot, però lleugerament inferior a les varietats 

cabernet franc i syrah.

Raïm de la varietat merlot - Assaig de la Morera Montsant. 
Foto: Ll. Serra.

Raïm de la varietat syrah - Assaig de la Morera Montsant. 
Foto: Ll. Serra.

Raïm de la varietat cabernet franc - Assaig de la Morera 
Montsant. Foto: Ll. Serra.

Raïm de la varietat garnatxa - Assaig de la Morera Montsant. 
Foto: Ll. Serra.

Raïm de la varietat cabernet sauvignon - Assaig de la Morera 
Montsant . Foto: Ll. Serra.
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04 Recomanacions per al conreu

L’obtenció dels nivells de qualitat exigits per la 

DOQ Priorat fan del tot necessari aplicar normes 

i pràctiques de conreu que garanteixin la conse-

cució dels òptims qualitatius.

Entre les pràctiques de conreu que mereixen una 

atenció especial per a les varietats assajades hi 

ha:

Elecció del portaempelt: Donar preferència al 

110-R i a altres portaempelts de vigor mitjà. No 

utilitzar ni portaempelts molt productius (SO4) ni 

molt dèbils (41-B), que dificulten o retarden  el 

desenvolupament de la plantació, ni excessiva-

ment vigorosos (140-Rugg.), que allargui massa 

el cicle vegetatiu i en dificulti la maduració.

Elecció del clon: Optar per clons qualitatius i 

renunciar als més productius que no garanteixin 

plenament l’obtenció dels paràmetres qualitatius 

desitjats.

Elecció de la densitat de plantació: Escollir, 

sempre que sigui possible, densitats de plantació 

de més de 3.400 ceps/ha (marc mínim de 2,40 

x 1,20 m).

Sistema d’emparrat: Utilitzar emparrats a 3 

nivells de fil (1+2+2) que garanteixin una bona 

exposició de la vegetació i l’aireig del raïm.

Sistema de poda: Fer podes curtes (caps a 2 

borrons) tipus royat. En algunes varietats poc 

productives (cabernet franc) es pot  optar per la 

poda guyot doble (caps i 2 vergues) sempre que 

se n’asseguri el nivell qualitatiu desitjat.

Esporga en verd: Aquesta pràctica de conreu 

cal realitzar-la suprimint rebrots, brotacions dobles 

i pàmpols de la base del sarment per tal d’asse-

gurar l’aireig i la localització dels tractaments al 

raïm. La intensitat de l’esporga en verd es fixarà 

segons la sensibilitat de la varietat i parcel·la a la 

Botrytis cinerea i el nivell de risc de la varietat a 

la deshidratació del raïm.

Aclarida de raïm: Si hi ha un excés de raïm que 

pugui alterar la qualitat, cal fer una aclarida, do-

nant preferència a mantenir els raïms més propers 

a la base del sarment. L’època d’aclarida serà 

després de l’apinyat del raïm (estat L) i abans 

de l’enverat.

Estat sanitari: Assegurar un excel·lent estat sa-

nitari del cep i del raïm durant tot el cicle vegeta-

tiu. Cal fer especial atenció a la protecció contra 

oïdi i lobesia botrana “cuc del raïm”.

Moment de verema: Realitzar acurats controls 

de verema des del verolat per tal de determinar 

el moment de collita en funció dels paràmetres 

qualitatius desitjats. La freqüència dels controls 

ha de ser d’uns 6-8 dies a l’inici de la maduració 

i d’uns 4 dies a l’aproximar-se al moment de la 

verema.

Selecció del raïm: És indispensable fixar uns 

criteris de selecció que impossibilitin l’entrada 

al celler de raïm danyat (Botritis, oïdi, podridura 

àcida...). Per a les elaboracions de màxima qua-

litat pot ser aconsellable recórrer a una “taula” o 

“cinta” de tria en què només s’admeti raïm sense 

cap tipus de defecte.

05 Participants i col·laboradors

ASSAIGS DE DENSITATS DE PLANTACIÓ
AMB LA VARIETAT CABERNET SAUVIGNON,1989-2004

Ceps de cabernet sauvignon - Assaig de densitats de plantació de Sant Martí Sarroca. 
Foto: A. Villarroya.

Agustí Villarroya i Lluís Serra.
Unitat d’Assessorament Vitícola del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. Tel.: 93 890 02 11. Fax: 93 890 03 54
avillarroya@gencat.net

Joan Queralt, Arnau Ferrer i Elisabet Massip.
Oficina Comarcal del Prioratdel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Xoan Elordui, Carme Masqué, Sandra Rico 
i Josep Valiente.
Reus. INCAVI-EVE. 

Família Peyra.
Scala Dei. Col·laborador.

01 Introducció

El nombre de ceps plantats per hectàrea -densitat de plantació- és un 

paràmetre fonamental en el disseny d’una plantació vitícola. La densitat de 

plantació és de gran interès en l’orientació de diverses tècniques vitícoles, 

com l’elecció del sistema de conducció, del tipus d’emparrat, del conreu 

del sòl o del tipus de poda a aplicar.

El cost de la plantació i la seva rendibilitat -producció/ha i qualitat de la 

verema- estan també influenciats per la densitat.

Vista assaig de densitats de plantació de Garriguella. Foto: A. Villarroya.
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02 Característiques i descripció dels assaigs

El Departamen d’Agricultura, Ramaderia iPesca, amb la col·laboració de l’INCAVI i la URV, va establir una xarxa experimental d’assaigs de densitats a 

tres zones vitícoles diferents; la descripció, els resultats i les conclusions d’aquests assaigs són els que s’exposen en aquesta publicació.

DESCRIPCIÓ DELS ASSAIGS Constantí   (1994-04) Garriguella (1993-02) Sant Martí Sarroca (1990-99)

Situació

Comarca Tarragonès Alt Empordà Alt Penedès

Denominació d’Origen Tarragona Empordà-Costa Brava Penedès

Altitud sobre nivell del mar 24 31 308

Exposició SE SO O

Orientació NO-SE NE-SO NE-SO

Característiques del sòl

Textura Franca-argilosa Franca Franca-argilosa

Argila 34% 19.8% 32%

Calç activa 14,5% inapreciable 7%

Matèria orgànica 0,74% 1,7% 1,7%

PH 8,14 8,1 8,1

Característiques climàtiques

Pluviometria mitjana 
(període d’assaig)

527,1 l/m2 845,7 l/m2 580,8 l/m2

Pluviometria màxima 662,5 l/m2 (2003) 978,4 l/m2 (2002) 901,9 l/m2 (1996)

Pluviometria mínima 396,4 l/m2 (1995) 527,4 l/m2 (1995) 450,8 l/m2 (1997)

Temperatura mitjana del període 16,6ºC 15,2ºC 15,1ºC

Zona tèrmica de Winkler III-IV II-III II-III

Observatori Vinyols i els Arcs Cabanes Vilafranca del Penedès

Característiques del conreu

Portaempelt 110-R 110-R 110-R

Varietat Cabernet sauvignon Cabernet sauvignon Cabernet sauvignon

Sistema de conducció Emparrat a 3 nivells de fil (1+1+2) Emparrat a 2 nivells de fil (1+2) Emparrat a 3 nivells de fil (1+1+2)

Disseny assaigs

Tesis 2.000 / 3.000 / 4.000 2.000 / 2.777 / 3.000 / 3.472 / 4.000 2.000 / 3.000 / 4.000

Nre. de blocs 3 4 3

Amplària passada (m) 2,80 2,40 2,40

Distància entre ceps (m)

2.000 1,78 2,08 2,08

2.777 - 1,50 -

3.000 1,18 1,39 1,38

3.470 - 1,20 -

4.000 0,89 1,04 1,04

Taula 1. Resultats enològics de la Morera del Montsant 1995-2004.
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Taula 2. Resultats de l’assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon. Constantí (Tarragonès) 1994-2004.

Taula 3. Resultats enològics 1994-2004. Assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon (Constantí).
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Gràfic 1. Assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon (KG0/ha).1994-2004 Constantí (Tarragonès).

Densitat PRODUCCIÓ Graduació Acidesa pH Pes M raïm

ceps/ha kg/ha Índex 100 ºAp Índex 100 ATS gr/l Índex 100 pH Índex 100 grs Índex 100

2000 8.771 a 100,0 12,66 a 100,0 4,72 a 100,0 3,322 a 100,0 157,92 ab 100

3000 9.247 a 104,1 12,93 a 102,2 4,33 b 91,7 3,331 a 100,3 160,08 a 101,4

4000 8.620 a 97,1 12,93 a 102,2 4,37 b 92,6 3,337 a 100,5 144,11 b 91,3

mds (95%) 891,72 0,275 0,166 0,028 14,549

CV % 20,46 4,36 7,59 1,64 19,24

Característiques dels vins

2.000 ceps/ha 3.000 ceps/ha 4.000 ceps/ha

Valors Valors Valors

Mitjans Màxims Mínims Mitjans Màxims Mínims Mitjans Màxims Mínims

Grau % vol. 13,07 14,6 11,2 13,23 14,7 11,51 13,09 14,7 11,72

Acidesa total  T g/l 5,92 8,26 4,05 5,79 8,52 3,7 6,01 8,69 3,7

pH 3,60 3,85 3,31 3,62 3,85 3,32 3,63 3,84 3,39

Intensitat colorant 
(DO420+520+620) 17,23 28,2 9,13 17,70 23,7 10,22 18,18 27,9 10,1

Índex de polifenols totals 54,61 81,6 30,7 54,43 71,5 30,8 54,72 81,9 28,8
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Taula 4. Resultats de l’assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon. Garriguella (Alt Empordà) 1993-2002.
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Gràfic 3. Assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon (KG0/ha). 1993-2003 Garriguella (Alt Empordà).
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Gràfic 2. Assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon (Kg/ha). 1993-2003 Garriguella (Alt Empordà).

Densitat Producció Graduació Acidesa pH Pes M raïm

ceps/ha kg/ha Índex 100 ºAp Índex 100 ATS gr/l Índex 100 pH Índex 100 grs Índex 100

2.000 7.042 ab 100,0 13,2 a 100,0 4,19 a 100,0 3,376 a 100,0 156,05 100

2.777 8.025 a 114,0 13,4 a 101,1 4,15 a 99,1 3,403 a 100,8 154,95 99,3

3.000 7.971 a 113,2 13,2 a 99,8 4,12 a 98,4 3,367 a 99,7 167,3 107,2

3.472 6.515 b 92,5 13,2 a 100,3 4,22 a 100,7 3,405 a 100,9 141,8 90,9

4.000 7.086 ab 100,6 13,2 a 100,0 4,15 a 99,0 3,416 a 101,2 162,75 104,3

mds (95%) 941,964 0,253 0,152 0,041 24,319

CV % 29,17 4,34 8,28 2,47 24,67
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Taula 5. Resultats de l’assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon. Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 1989-1999.
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Gràfic 4. Assaig de densitats de plantació de cabernet sauvignon (KG0/ha). Sant Marrtí Sarroca (Alt Penedès).

Taula 6. Resultats enològics 1990-1999. Densitats de plantació cabernet sauvignon (Sant Martí Sarroca).

Densitat Producció Graduació Acidesa pH Pes M raïm

ceps/ha kg/ha Índex 100 ºAp Índex 100 ATS gr/l Índex 100 pH Índex 100 grs Índex 100

2000 8993 b 100,0 11,70 a 100,0 5,39 a 100,0 3,303 a 100 160  a 100

3000 10154 a 112,9 11,76 a 100,5 5,28 a 98,0 3,310 a 100,2 168  a 105

4000 9934 a 110,5 11,76 a 100,5 5,33 a 98,9 3,304 a 100 159  a 99,4

mds (95%) 747,32 0,27 0,16 0,043 25,12

CV % 15,7 4,69 7,52 1,91 20,64

Característiques dels vins
2.000 ceps/ha 3.000 ceps/ha 4.000 ceps/ha

Valors Valors Valors

Most Mitjans Màxims Mínims Mitjans Màxims Mínims Mitjans Màxims Mínims
Sucres g/l 207,06 232 185 207 228 185 211,38 233 193

Grau ºAp 12,23 13,73 10,95 12,24 13,52 10,95 12,47 13,8 11,35

Àc. Total Tart. 5,4 6,5 3,98 5,36 6,2 4,28 5,4 6,2 4,3

pH 3,37 3,75 3,15 3,39 3,73 3,16 3,4 3,73 3,22

Àcid màlic g/l 1,91 2,91 1,16 1,86 2,95 1,29 1,99 2,88 1,22

Àcid tartàric g/l 3,56 5,65 2,63 3,38 5,44 1,96 3,3 5,67 1,96
Vi

Densitat 0,9943 0,9963 0,9923 0,9943 0,9957 0,9927 0,9941 0,995 0,9927

Grau % vol. 12,17 13,6 10,55 12,19 13,7 10,65 12,41 13,65 10,75

Extracte no reduc. g/l 25,54 28,4 20,1 25,6 28,3 21 25,77 28,6 21,6

Àcids lliures. meq/l 58,8 73 45,33 58,13 67 44 57,53 66 49

Àcids totals. meq/l 97,73 109 90 98,25 105,67 90 98,30 108,15 86

Cations totals meq/l 38,11 49 35 40,33 52 36 41,01 49 37

pH 3,72 4,17 3,54 3,79 4,24 3,62 3,8 4,19 3,6

Cendres. g/l 2,83 3,8 2,35 2,88 3,93 2,45 2,98 4,14 2,45

Intensitat colorant IC (420+520+620) 16,68 22,6 11,67 16,39 21,22 12,93 16,13 21,1 11,51

Polifenols T. mlg/l A.G. 1776,7 2503 1240 1792,7 2418 1543 1693,7 2096 1359

Degustació (s/100) 72,74 87,7 61,8 71,63 77 71,63 71,39 77 62,6
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Gràfic 5. Assaig de densitats de plantació cabernet sauvignon: Índex de Ravaz (kg raïm/kg fusta poda). 
Constantí (Tarragonés) 1994-2003.

Gràfic 6. Assaig de densitats de plantació cabernet sauvignon: Índex de Ravaz (pes raïm/kg fusta poda).
Garriguella (Alt Empordà) 1996-1999.
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Gràfic 7. Assaig de densitats de plantació cabernet sauvignon: Índex de Ravaz (kg raïm/kg fusta poda).
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 1993-1999.
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02.01 Resultats agronòmics

Producció (kg/ha): Diferències moderades entre 

densitats (< 15%). Es localitzen les màximes pro-

duccions en densitats properes als 3.000 ceps/ha 

i les mínimes als 2.000 ceps/ha. Totes són satis-

factòries per la varietat i la zona.

Graduació (ºAp): El grau alcohòlic probable -parà-

metre de gran interès per determinar els possibles 

destins de la verema- ha estat força similar en les 

densitats de 2.000, 3.000 i 4.000 ceps/ha; les dife-

rències han estat inferiors al 5%. La tendència és a 

incrementar el grau en les densitats més elevades i 

disminuir-lo en les densitats més baixes.

Acidesa total (g/l):  És important per determinar el 

destí de la verema i l’aptitud per elaborar diversos 

tipus de vi, especialment vins joves o de criança. El 

seu comportament en els assaigs ha estat similar 

amb variacions inferiors al 8%. Les acideses infe-

riors han correspost sempre a la densitat de 3.000 

ceps/ha i en dos dels tres assaigs la major acidesa 

ha correspost a la densitat menor.

pH: Paràmetre complementari de l’acidesa que 

permet interpretar l’equilibri entre els àcids del raïm i 

que indica el nivell de maduració. Les variacions de 

pH són petites i no significatives estadísticament. 

La tendència és mostrar una major rapidesa de 

maduració en les densitats més altes.

Pes mitjà del raïm (g): Característica varietal; la 

mida del raïm reflecteix el bon creixement vegetatiu 

del cep. La densitat de 3.000 ceps/ha mostra la 

mida més gran del raïm. La diferència és significa-

tiva estadísticament en un dels tres assaigs.

Índex de Ravaz: Relació entre el pes del raïm 

i el pes de fusta de poda. Orienta sobre l’equi-

libri vegetatiu de la planta: un índex alt (> 5) 

reflecteix un excés de collita, un de molt baix 

(< 2) una baixa producció o excés de vigor (fusta). 

Un cep equilibrat es pot considerar que mostra 

l’índex entre 2-5. En els tres assaigs s’ha vist un 

bon equilibri entre el vigor i la producció; el millor 

índex es troba en les densitats de 3.000 i 4.000 

ceps/ha.

02.02 Comentaris dels vins

Grau alcohòlic: Les diferències en els graus 

no han estat significatives estadísticament. Cal 

complementar-les amb altres paràmetres a 

l’hora d’escollir la densitat.
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Acidesa total (g/l) i pH: Els valors d’acidesa 

màxims i mínims estan en relació amb el grau 

alcohòlic i  l’anyada. Generalment no són valors 

molt alts; concretament, en aquells anys que el 

grau és molt elevat, l’acidesa  és curta.

Els valors de pH oscil·len entre 3,4 i 4,2 en totes 

les densitats de plantació, sense diferències 

significatives estadísticament. 

Polifenols totals: No hi ha diferències estadísti-

cament significatives, però en la densitat de 2.000 

ceps/ha hi ha una major variabilitat mentre que 

en la de 3.000 ceps/ha hi ha un contingut més 

regular. El valor màxim, però, s’ha obtingut en la 

densitat de 2.000 ceps/ha.

Antocians: Segueix el mateix patró que els 

polifenols totals.

Aptitud del vi:  Tenint en compte la zona vitícola, 

els anys en què la maduració no es completa 

prou i s’obtenen vins de menys de 12º d’alco-

hol, s’hauria de pensar a elaborar vins joves, de 

maceració curta, per tal de no tenir un excés de 

tanins que en dificultin la valoració organolèptica. 

La densitat de plantació no ha donat diferències 

importants, la climatologia ha sigut el factor que 

ha condicionat la maduració i ha permés obtenir 

graus alcohòlics i característiques enològiques 

més determinants del tipus de vi a obtenir.

03 Conclusions

- Les diferències entre els paràmetres qualitatius 
del vi són febles entre les densitats assajades.

- La densitat de 3.000 ceps/ha ha aconseguit el 
millor equilibri entre la producció i els paràmetres 
qualitatius.

- La densitat de 4.000 ceps/ha ha aconseguit mi-
llores lleugeres en alguns paràmetres de qualitat 
dels vins (graduació i contingut en cations).

- La densitat de 2.000 ceps/ha ha tingut un inferi-
or comportament productiu i una major irregula-
ritat en els paràmetres qualitatius del vi.

- L’equilibri producció/vigor és bo en les tres den-
sitats i obté el seu punt òptim entre les densitats 
de 3.000 i 4.000 ceps/ha.

- Els paràmetres econòmics (cost de plantació i 
facilitat per al treball mecanitzat) són factors del 
màxim interès a l´hora d’escollir la densitat.
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EFICÀCIA DE LA REPODA DE CEPS 
AFECTATS PER UNA PEDREGADA

Aspecte dels ceps després de la pedregada del 27 de maig 
de 1998 a Puigdalber (Alt Penedès). Foto: A. Villarroya. 

Ceps repodats després de la pedregada de la primera quinzena de 
juny de 1996 a Capçanes (DO Montsant). Foto: A. Villarroya.
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Unitat d’ Assessorament Vitícola del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de l’Alt Penedès.

Agustí Villarroya i Lluís Serra.
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Col·laboradors i viticultor s.

01 Introducció

01.01 Naturalesa i descripció dels danys

Sota el nom genèric de pedregades es poden distingir dos fenòmens 

meteorològics diferents: la calamarsa o granís i la pedregada. 

El Diccionari de la llengua catalana anomena calamarsa a: “la precipitació de 

grans petits de glaç, transparent o translúcid, procedents de la condensació 

de vapor d’aigua atmosfèric”. La pedregada la defineix com a “granís gros 

que cau dels núvols amb abundància i gran violència”. ENESA (Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios) defineix la pedregada com a: “Precipitació 

 Brot de vinya, en creixement. Foto: Ll. Giralt.

208



NOUS AVENÇOS EN VITICULTURA

DOSSIERN09

a. Repoda a dos borrons sobre el sarment 

tendre de “brocada”- l’inferior.

b. Repoda a un sol borró sobre el sarments 

verds de “sobrecoll”- el superior - i del de 

“brocada”- l’inferior.

La repoda es va realitzar el 6 de juny, deu dies 

després de la pedregada.

02.05 Disseny experimental:

Tipus: blocs a l’atzar

Blocs: 3

Observacions: 2 per cada repetició i tesi

Nombre de ceps: 6 per observació

Total de ceps controlats: 108

Duració assaig: juny de 1998 a octubre de 

1999

02.06 Dades de la parcel·la:

04 Comentaris i conclusions

La campanya 1998-99 es caracteritzà per una 

pluviometria escassa i amb temperatures supe-

riors a la mitjana, això va motivar una verema 

primerenca i de bona qualitat.

04.01 Comentaris dels resultats

El comportament productiu dels ceps repodats 

ha estat superior en un 30% al del testimoni 

no repodat. 

Les graduacions (ºAp) han estat superiors en els 

ceps no repodats, i això és degut a la inferior 

producció d’aquests.

atmosfèrica d’aigua congelada, en forma sòlida 

i amorfa, que ocasiona, per efectes del seu im-

pacte, danys traumàtics i pèrdues als conreus.”

La intensitat de les pedregades es pot mesu-

rar per la duresa i mida dels trossos de glaç 

caiguts -són pedres grans les de més de 2 

cm de diàmetre- o per la durada i quantitat de 

precipitació caiguda-mil·límetres de precipitació 

en unitat de temps.

Els danys ocasionats per les pedregades a 

les vinyes depenen, a més de la intensitat, de 

l’etapa del cicle vegetatiu, de l’estat del raïm, 

del sistema de conducció i l’edat dels ceps, així 

com de les característiques varietals. 

Els danys poden ésser directes, com el trenca-

ment de sarments, pàmpols i raïms, o indirectes, 

deficient maduració o atacs de Botrytis cinerea 

i altres podridures als raïms lesionats i reducció 

de la producció de les collites posteriors per 

falta d’acumulació de reserves per les vinyes 

afectades. En les vinyes joves i en formació, els 

danys ocasionats per la pedra poden comportar 

la necessitat de refer parts de l’estructura dels 

ceps, per exemple els braços o les brocades.

01.02 Característiques de la pedregada del 

maig de 1998

La pedregada que afectà diversos municipis de 

l’Alt Penedès el 27 de maig de 1998 s’ha de 

considerar com de gran intensitat, tant per la 

virulència del fenomen com per l’extensió. La 

mida de la pedra superà els 3 cm de diàmetre i 

s’arribaren a recollir pedres de més de 5 cm. La 

durada del fenomen fou de més de 10 minuts 

de contínua caiguda.

La superfície afectada per la pedregada fou 

de més de 2.800 ha, repartides entre 14 

municipis de l’Alt Penedès; entre aquests la 

màxima intensitat de la pedregada es localitzà 

als municipis de Puigdàlber, el Pla de Penedès 

i Subirats. Les pèrdues estimades superaren els 

4,2 milions d’euros.

01.03 Valoració de les condicions d’assaig 

L’assaig s’establí en una vinya de gran produc-

tivitat fortament afectada per la pedra i en què 

havien caigut tots els pàmpols i la major part 

dels raïms, i els sarments estaven en gran part 

trencats o presentaven greus lesions. 

L’estiu de 1998 es caracteritzà per una pluvio-

metria lleugerament inferior a la mitjana, tempe-

ratures suaus i humitats relatives inferiors a les 

de la zona. Aquesta climatologia contribuí que 

els ceps es poguessin refer de la pedregada i 

créixer de forma ràpida i continuada; els raïms 

sortits sobre les noves brotacions trobaren unes 

condicions favorables al seu desenvolupament 

i maduraren amb normalitat.

02 Descripció de l’assaig

02.01 Objectius de l’assaig:

Estudiar l’eficàcia de la repoda dels ceps afec-

tats per una pedregada i valorar la incidència 

sobre la producció i la qualitat de la verema dels 

dos anys següents.

02.02 Localització de l’assaig:

Localitat: Puigdàlber

Comarca: Alt Penedès

Denominació d’Origen: Penedès

02.03 Característiques climàtiques:

Data de la pedregada: 27 de maig de 1998

Intensitat de la pedregada: Molt forta, pedres 

de diàmetre superior als 3 cm.

02.04 Descripció de l’assaig:

Comparació del comportament productiu dels 

ceps als quals s’ha aplicat un dels següents 

sistemes de repoda:

25

Taula 1. Pluviometries anuals i mitjanes (*).

Pluviometria
Anual 
(l/m2)

Mitjana 
(l/m2)*

Maig 1998 55,1 50,8

Juny 1998 8,8 34,9

Juliol 1998 0,3 19,7

Agost 1998 77,5 39,6

Setembre 1998 57,58 65,5

Octubre 1998 21,1 62,4

Tardor 1998 163,9 152,8

Hivern 1999 69,4 104,8

Primavera 1999 105,6 125,5

Estiu 1999 141,1 124,8

(*) M (1930-89) Observatori INCAVI Vilafranca del Penedès.

Taula 2. 

Varietat Macabeu

Portaempelt 161-49

Edat de la vinya 18 anys

Densitat de plantació 2.500 ceps/ha

Marc de plantació 2,80x1,40 m

Sistema de conducció
Emparrat a 

2 nivells

Tipus i càrrega de poda
Poda royat

 (40.000 b/ha)

Data de verema 1998 07/10/1998
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En l’acidesa total no s’han observat diferències 

estadístiques entre els ceps repodats i el tes-

timoni.

Referent a l’estat sanitari dels raïms, cal des-

tacar que els ceps no repodats tingueren l’any 

1998 un major atac de Botrytis cinerea, que en-

cara podia haver sigut més intens si s’hagues-

sin produït condicions climàtiques favorables al 

desenvolupament d’aquest fong.

Referent als costos horaris per quilo de raïm, 

els dels ceps repodats són força inferiors als 

del testimoni.

Les diferències entre els dos tipus de repoda no 

són significatius ni pel que fa a la producció ni 

a la qualitat (ºAp, acidesa ni al nivell d’atac de 

Botrytis cinerea). 

La repoda a un sol borró -opció B- és més 

ràpida de realitzar, ja que es poda sobre sar-

ments verds, mentre que en l’opció A la poda 

es realitza sobre fusta de més diàmetre i ja 

lignificada.
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Gràfic 1. Assaig de repoda després d’una pedregada -Resultats M 1998-1999- Puigdàlber (Alt Penedès).
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Taula 5. Resultats d’acidesa total (g/l À. Sulfúric).

TESIS 1998 1999 M1998-1999 Significació 
estadística Índex 100

Repoda (A) 5,54 3,78 4,66 a 105

Repoda (B) 5,32 3,98 4,65 a 104,8
No repodat 5,18 3,71 4,44 a 100
M 5,34 3,82 4,58 - -

MDS (95%) entre els sistemes de repoda 0,422   C.V.= 6,31%
Repodat (A) = Repoda a dos borrons sobre brotació de brocada. Repoda (B) = Repoda a brocada i sobrecoll a un sol borró.

Taula 6. Resultats atacs de Botrytis cinerea (% d’atac).

TESIS 1998 1999 M1998-1999 Significació 
estadística Índex 100

No repodat 4 1,16 2,58 a 100

Repoda (A) 1,5 1,33 1,41 b 54,9
Repoda (B) 1,33 1,33 1,33 b 51,6
M 2,28 1,28 1,78 - -

MDS (95%) entre els sistemes de repoda 1,039   C.V.= 69,9%

Taula 3. Resultats de les produccions en kg/ha.

TESIS 1998 1999 M1998-1999 Significació 
estadística Índex 100

Repoda (B) 1.1060 26.654 18.857 a 137,9

Repoda (A) 9.737 25.975 17.856 a 130,6

No repodat 8.166 19.183 13.675 b 100

M 9.654 23.937 16.796 - -

MDS (95%) entre els sistemes de repoda 2785,65   C.V.=19,84%

Repodat (A) = Repoda a dos borrons sobre brotació de brocada. Repoda (B) = Repoda a brocada i sobrecoll a un sol borró.

TESIS 1998 1999 M1998-1999 Significació 
estadística Índex 100

No repodat 10,7 10,5 10,63 a 100

Repoda (A) 10,19 9,58 9,88 b 93,2

Repoda (B) 9,82 9,55 9,68 b 91,4

M 10,24 9,87 10,05 - -

MDS (95%) entre els sistemes de repoda 0,421   C.V.=5,01%
Repodat (A) = Repoda a dos borrons sobre brotació de brocada. Repoda (B) = Repoda a brocada i sobrecoll a un sol borró.

03 Resultats

Cep repodat sistema B (a un sol borró sobre el sarment 
verd de brocada i sobrecoll). Foto: A. Villarroya.

Cep repodat sistema A (a dos borrons sobre el sarment tendre 
de brocada). Foto: A. Villarroya.

Cep repodat sistema A (a dos borrons sobre el sarment tendre 
de brocada). Foto: A. Villarroya.
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La poda sobre la brotació inferior amb dos bor-

rons -opció A- deixa més ben estructurat el futur 

cap i envelleix menys els braços del cep.

04.02 Conclusions i recomanacions

En cas de pedregades fortes a la primavera, 

amb pèrdues superiors al 60% de la collita, és 

convenient repodar els ceps.

La repoda s’efectuarà al més aviat possible des-

prés de la pedregada. La data límit per repodar 

els ceps és fins la data normal de floració de 

la varietat en la zona. Es poden utilitzar indis-

tintament cadascun dels sistemes de repoda 

descrits. Després de la realització de la repoda 

es realitzarà un tractament cicatritzant amb algun 

dels productes següents: folpet, captan, carben-

dazima o benzimidazols autoritzats.

Si no es pot realitzar la repoda immediatament 

després de la pedregada, pot ésser convenient 

fer primer els tractaments amb els productes 

cicatritzants indicats. En tots els casos és con-

venient no retardar la repoda més de 8-10 dies 

després de la pedregada. 

En les vinyes assegurades contra la pedra, cal 

deixar una mostra significativa de ceps sense 

repodar.

Unes tres setmanes després de la repoda s’ha 

de fer una esporga en verd, deixant només les 

brotacions que tinguin interès per mantenir l’es-

tructura del cep per a anys posteriors.

Durant tot l’estiu es realitzaran, als ceps repo-

dats, els corresponents tractaments contra el 

míldiu, oïdi i botriti; aquests especialment si hi ha 

un volum important de collita. En cas d’observar 

símptomes de clorosi o de lentitud de creixement 

a les brotacions nascudes després de la repo-

da, pot ésser convenient l’aplicació de nutrients 

foliars per estimular la vegetació.

La data de verema dels raïms sortits després de 

la repoda serà més o menys tardana segons la 

data de la pedregada i les condicions climàtiques 

de l’any. Quan la pedregada afecti greument 

ceps en el primer any de formació, caldrà repo-

dar a dos borrons a la base, per formar la soca 

amb fusta absent de lesions de pedra.

L’actuació davant de pedregades que puguin 

afectar les vinyes en èpoques diferents de les 

descrites, es determinarà en funció del nivell de 

danys, l’època de la pedregada, les caracte-

rístiques de la varietat afectada, el destí de la 

producció, etc.

05 Participants i col·laboradors 
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Taula 7. Costos horaris dels treballs realitzats -Hores/hectàrea-.

TESIS
Repoda juny 

98
Verema octubre 

98
Poda febrer 

99
Verema setem. 

99
Total (h) juny 98 

a setem. 99

Producció
acumulada
98-99 kg/ha

Hores per cada 
1.000 kg de raïm

No repodat 0 59,2 68 118 245,2 27350 8,96

Repoda (B) 21 45,5 65 164 295,5 37714 7,83

Repoda (A) 24
37,9

56 157
274,9 35231 7,8

Repodat (A) = Repoda a dos borrons sobre brotació de brocada. Repoda (B) = Repoda a brocada i sobrecoll a un sol borró.

J. Capdevila, A. Vallès i I. Ràfols.
Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de Vilafranca del Penedès.

Agustí Villarroya.
Unitat d’Assessorament Vitícola del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. Tel.: 93 890 02 11. Fax: 93 890 03 54
avillarroya@gencat.net

J. Reyes i Ll. Giralt.
Servei de Protecció dels vegetals.

J. Sella, E. Espinàs i J. Gol.
Estació Enològica de Vilafranca del Penedès de l’INCAVI.

G. Giró.
Viticultor col·laborador de Puigdàlber.

Guilera.
Viticultor col·laborador de Subirats.

EN CAS DE PEDREGADES
FORTES A LA PRIMAVERA, 
AMB PÈRDUES SUPERIORS 
AL 60% DE LA COLLITA, 
ÉS CONVENIENT  
REPODAR ELS CEPS

Plantació de parellada, en vas. Foto: A. Villarroya.
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El passat juliol, el DARP va presentar el Pla 

Sectorial de la Vinya i el Vi, que marca les 

línies que el sector ha de seguir els propers 

anys, què en pensa d’aquesta iniciativa? 

El pla sectorial fa una bona radiografia del sector 

de la vinya i del vi actual (excedents d’algunes 

varietats de raïms, falta de qualitat, desequilibri 

entre l’oferta i la demanda, etc.), que ens hauria 

de servir per discutir dins el sector sobre les me-

sures a prendre per sortir de la situació actual, 

sobretot dels preus d’algunes partides de raïm.

Com creu que les explotacions vitícoles a 

Catalunya han d’encarar la seva modernització 

i adequació al panorama actual de la vinya? 

Crec que el nivell de modernització de les ex-

plotacions vitícoles catalanes és bastant bo. En 

els últims 10 o 15 anys s’han fet esforços molt 

importants en aquest sentit, tot i que reconec 

que encara ens queda molt camí per fer.

Creu que el sector i les explotacions vi-

tícoles tenen el suport i l’assessorament 

adequats per encarar les modificacions 

que vénen? Quines serien les principals 

demandes? 

A través de la informació que rebem de les ADV 

i de les jornades tècniques que es van fent al 

llarg de tot l’any, el viticultor pot aconseguir 

un bon assessorament. S’hauria de potenciar 

molt més la informació tècnica, perquè és molt 

important.

        

Creu que les explotacions de la seva zona te-

nen un nivell tecnològic apropiat? Quines són 

les principals dificultats per adquirir-lo? 

Hi ha una sèrie d’explotacions que tenen un bon 

nivell tecnològic, perquè la seva dimensió els ho 

permet, però hi ha explotacions més petites que 

ho tenen molt difícil per arribar a assolir un bon 

nivell, a causa de les seves petites dimensions. 

La solució passa per agrupar-se o per utilitzar les 

empreses de serveis de lloguer de maquinària.

Enguany és obligatòria l’aplicació de la tra-

çabilitat en tots els sectors agroalimentaris. 

Quina importància té a la producció de raïm 

i de vi? Creu que pot beneficiar viticultors i 

consumidors? 

La traçabilitat a la vinya està en la primera fase 

d’implantació, per contra en el sector del vi, la 

traçabilitat està molt més instaurada. En el futur, 

la traçabilitat serà un tema molt important, ja 

que dóna molta seguretat al consumidor i al 

mateix temps responsabilitza tota la cadena 

de producció. 

“S’hauria de potenciar molt més la informa-

ció tècnica perquè és molt important”

Quin paper creu que han de tenir les coope-

ratives en l’elaboració i comercialització de 

vi a Catalunya? Quins reptes creu que cal 

abordar en el futur? 

A Catalunya i dins el sector del vi, el moviment 

cooperatiu durant el segle passat va tenir un pes 

molt important, que ha servit perquè la vinya en-

cara estigui present en molts indrets del país. 

Però actualment, crec que el sector cooperatiu 

té un repte decisiu de cara al futur, que és la co-

mercialització del producte acabat (hi ha alguns 

cellers cooperatius que ja ho fan, encara que són 

una minoria) i la reestructuració del sector.

Com veu el comerç del raïm a Catalunya?

Està passant per un moment molt difícil, perquè 

per molt d’esforç que s’hagi fet per produir raïm 

de qualitat, el desequilibri que s’ha generat en 

els darrers anys entre l’oferta i la demanda ha 

provocat una caiguda del preu del raïm molt im-

portant. El futur passa per produir raïm de qualitat 

i equilibrar l’oferta a les necessitats del mercat.

“El primer que ha de ser un vi és molt bo, si 

a més és ecològic molt millor”

Parlant una mica de producció, creu fac-

tibles i rendibles en la situació actual les 

explotacions de viticultura ecològica? 

Jo tinc un amic elaborador de vi ecològic que 

diu “el primer que ha de ser un vi és molt bo, 

si a més és ecològic molt millor”. A Catalunya 

tenim bons exemples de cellers ecològics i que 

són capdavanters a nivell estatal.

Creu d’interès i factible comercialment l’explo-

tació vitícola en règim de producció integrada? 

Crec que el futur de totes les explotacions vi-

tícoles de Catalunya passarà per la producció 

integrada o per l’ecològica, donat que és una 

manera molt més racional de treballar i respectu-

osa amb l’entorn, del qual en gaudim tots.

Quines són les principals dificultats que es 

plantegen avui en el control de plagues i 

malalties en el conreu de la vinya? 

Les principals dificultats que tenim avui són so-

bretot les malalties de la fusta, els nemàtodes i 

virus, etc., perquè costa poder dur a terme una 

lluita eficaç. 

“EL FUTUR PASSA PER PRODUIR RAïM DE QUALITAT I EQUILIBRAR 
L’OFERTA A LES NECESSITATS DEL MERCAT”

L’ENTREVISTA Carles Andreu Domingo
Viticultor.
Pira (Conca de Barberà)

www.ruralcat.net
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www.gencat.net/darp

Ruralcat. 
redacció@ruralcat.net

CARLES ANDREU DOMINGO ÉS VITICULTOR 
I CAP D’UNA EXPLOTACIÓ FAMILIAR AGRÀ-
RIA SITUADA A PIRA (CONCA DE BARBERÀ), 
DEDICADA PRINCIPALMENT AL CULTIU DE LA 
VINYA I TÉ UN PETIT CELLER D’ELABORA-
CIÓ DE CAVA I VI. SEMPRE HA PARTICIPAT 
EN ORGANISMES I AGRUPACIONS (DO, ADV, 
SECTORIALS) DINS EL MÓN DEL VI I ACTUAL-
MENT ÉS PRESIDENT DE LA DO CATALUNYA. 
EN AQUESTA ENTREVISTA ENS COMENTA LA 
SEVA VISIÓ DE LA VITIVINICULTURA ACTUAL 
A CATALUNYA I DÓNA ALGUNES IDEES DE 
FUTUR PER AL SECTOR
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PRESENTACIÓ

En el present número del DOSSIER TÈCNIC el 
lector trobarà diferents articles sobre els resultats 
de l’experimentació en varietats de blat de moro, 
transgèniques i no transgèniques, així com dades 
de projectes d’investigació sobre la coexistència 
de blat de moro BT i convencional.

Aquests resultats són, en la seva majoria, fruit 
del treball d’investigadors de l’IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) que com 
és conegut és l’empresa pública del Govern de 
la Generalitat que, adscrita al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, exerceix la 
competència de la gestió dels serveis públics 
d’investigació i tecnologia agroalimentària a 
Catalunya.

L’IRTA, al llarg dels anys, ha anat bastint uns 
grups d’investigació en els diferents àmbits en 
què treballa, des de la producció vegetal fins a 
la producció animal passant per la tecnologia 
d’aliments. 

I en les seves orientacions estratègiques, 
que vénen marcades pel propi Govern de la 
Generalitat, té la voluntat d’anar cobrint aquells 
aspectes de més interès que exigeixen una 

major producció d’informació per al sector al 
qual adreça la seva activitat. 

En aquest sentit, és del tot procedent que 
des de l’IRTA s’abordin els diferents aspectes 
relacionats amb l’aplicació de noves tecnologies 
com la de l’enginyeria genètica. L’aplicació 
d’aquestes tècniques ha permès que avui dia 
existeixin ja en el mercat varietats de blat de 
moro transgèniques que han cobert alguns dels 
dèficits existents a nivell agronòmic (aparició de 
determinades plagues) i han aportat una via de 
solució a aquests problemes. Per tant, amb 
l’anàlisi d’aquests assajos i experimentacions 
creiem que des de l’IRTA contribuïm a difondre 
una informació fefaent al sector productor que 
li permeti prendre opcions en base a aquesta 
informació. Per altra banda, en algun cas 
també l’Administració ha de disposar de dades 
per poder desenvolupar les seves pròpies 
normatives. Aquest és el cas dels estudis de 
coexistència. I per aquesta raó, els equips 
d’investigació de l’IRTA, amb finançament públic,  
han estat treballant  sobre la pol·linització creuada 
que es pot produir entre varietats transgèniques 
i no transgèniques.

D’aquesta manera es poden donar dades 
precises i concretes sobre les distàncies en 
què s’han de situar els camps que es conreen 
d’una o altra varietat. Més tard, correspondrà a 
les autoritats administratives convertir aquestes 
dades científiques, obtingudes amb l’aplicació 
del mètode científic i, per tant, amb dispositius 
experimentals escaients, en normatives o 
recomanacions per als agricultors. 

Espero que aquests resultats i aquestes dades 
siguin d’interès per als lectors i puguin contribuir 
a aportar una informació rigorosa i independent 
sobre aquesta qüestió a casa nostra.

Josep Tarragó i Colominas
Director General de l’IRTA
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01 Introducció

La superfície de conreu de blat de moro a 

Catalunya durant l’any 2005 ha estat de 

38.938 ha, segons l’avanç de dades del DARP. 

Aquesta superfície es concentra principalment 

en les comarques de Lleida (64%) i de Girona 

(29%). Durant la campanya 2005 hi ha hagut 

una disminució d’un 8% en la superfície total 

del cultiu respecte a la qual se sembrava en 

els darrers anys (Figura 1). Aquest lleuger de-

crement ha estat provocat per un descens del 

12% de la superfície sembrada a Lleida com a 

conseqüència de la incertesa en la disponibilitat 

d’aigua de reg a la zona. 

Les condicions i les característiques de les zones 

de regadiu de Lleida i Girona, on es concentra 

la major part de la producció, permeten assolir 

rendiments productius molt elevats. Un dels 

factors que més incideix en les produccions de 

cada parcel·la és la varietat conreada. L’afluència 

de nous híbrids de blat de moro al mercat és 

molt elevada cada any. Per altra banda, hi ha una 

dinàmica molt gran de renovació de les varietats 

i el temps que aquestes estan en el mercat és 

cada cop més baix. Tot plegat dificulta l’elecció 

de la varietat a sembrar per part de l’agricultor, 

que alhora es veu sotmès a la inevitable pressió 

comercial per part de les empreses que comer-

cialitzen la llavor. 

03

AVALUACIÓ DE NOVES VARIETATS COMERCIALS 
DE BLAT DE MORO 
DE CICLE 700 I 600 A CATALUNYA

Camp d’assaig de la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) Foto: A. Roselló
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Figura 1. Evolució de la superfície (ha) de blat de moro per a gra a Catalunya durant el període 2001-2005. (Font: DARP)

Taula 1. Dates de sembra i recol·lecció i nombre de varietats assajades per localitat.

LOCALITAT Zona 
Agroclimàtica

VARIETATS 
ASSAJADES Data de 

sembra
Data de 

recol·leccióCicle 
700

Cicle 
600

El Palau 
d’Anglesola

Regadius de 
Lleida 25 22 04.04.2005 07.10.2005

La Tallada 
d’Empordà Litoral de Girona 25 23 30.03.2005 30.09.2005

Camp d’assaig del Palau d’Anglesola. Pla d’Urgell. Foto: A. López
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La Xarxa d’avaluació de varietats de blat de moro de l’IRTA té com a objectiu avaluar en les condicions de les principals zones productores catalanes les 

noves varietats comercials de blat de moro de cicles 700 i 600 que van apareixent en el mercat. Per això es realitzen cada any camps d’assaig en els rega-

dius de Lleida (el Palau d’Anglesola), en els regadius del litoral de Girona (la Tallada d’Empordà) i a les comarques interiors de Girona (la Vall d’en Bas).

Els assaigs es realitzen en parcel·la petita de 24 m2 (4 files de blat de moro, separades 75 cm entre si i de 8 m de llarg), amb un disseny estadístic de 

fila-columna llatinitzat, amb 3 ó 4 repeticions per a cada varietat i amb una densitat de sembra de 75.000 ó 80.000 llavors/ha. 

Taula 2. Resultats productius i de paràmetres agronòmics de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), 
durant l’any 2005.

VARIETAT
Producció 

(kg/ha 14 % 
humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Humitat 
del gra (%)

Altura del nus 
d’inserció de la 
panotxa (cm)

Plantes amb 
podridures a 
la base de les 

tiges (%)

Plantes 
infectades per 
virosi (MDMV) 

(%)

EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

CICLE 700
PR32W86 15.450 A 114,1 18,6 118 2 1 PIONEER HI-BRED
DKC6575* 15.176 A 112,0 20,5 110 1 1 MONSANTO
HELEN 14.878 AB 109,8 19,3 130 1 2 ADVANTA
VARENNE 14.589 ABC 107,7 21,5 115 2 1 AGRAR SEMILLAS
KERMESS 14.436 ABCD 106,6 19,4 127 1 0 KWS
TIETAR 13.799 ABCDE 101,9 20,4 107 3 1 MONSANTO
ELEONORA (T) 13.546 ABCDE 100,0 19,8 105 1 0 PIONEER HI-BRED
DKC6535 13.308 ABCDE 98,2 18,9 102 1 1 MONSANTO
KLAXON 13.183 ABCDE 97,3 21,6 108 0 0 KWS
HELEN Bt* 13.020 ABCDE 96,1 20,6 102 0 4 ADVANTA
GRECALE 12.871 ABCDE 95,0 19,4 113 0 1 KWS
PR32P76* 12.867 ABCDE 95,0 19,5 113 3 4 PIONEER HI-BRED
PR32R42 12.718 ABCDE 93,9 17,5 115 5 1 PIONEER HI-BRED
GOLDIMAX 12.608 ABCDE 93,1 18,4 108 4 1 KOIPESOL SEMILLAS
ALICUNDE 12.561 ABCDE 92,7 19,4 122 5 4 NICKERSON SUR
NK FACTOR 12.460 ABCDE 92,0 18,8 112 6 2 SYNGENTA SEEDS
CODISTAR 12.397 ABCDE 91,5 18,5 100 5 11 ARLESA SEMILLAS
DKC6528 12.387 ABCDE 91,4 18,8 110 9 8 AGRÍCOLA DE LA RIVA
NK ARMA 12.023 BCDE 88,8 20,9 118 4 0 SYNGENTA SEEDS
SAETA 11.926 CDE 88,0 19,4 100 4 4 NICKERSON SUR
CAMPERO* 11.816 CDE 87,2 21,1 113 11 8 ADVANTA
LARIGAL 11.808 CDE 87,2 16,4 97 14 19 SEMILLAS BATLLE
GOLDRAILER 11.565 DE 85,4 16,2 108 9 6 KOIPESOL SEMILLAS
ARISTIS 11.502 DE 84,9 17,3 105 4 11 NICKERSON SUR
ARISTIS Bt* 10.872 E 80,3 20,1 105 10 8 NICKERSON SUR

CICLE 600

PR33P67* 14.743 ABC 108,8 19,3 120 2 6 PIONEER HI-BRED
PR34N43** 13.127 ABCDE 96,9 18,0 102 1 0 PIONEER HI-BRED
GUADALQUIVIR 13.032 ABCDE 96,2 20,4 115 5 6 ADVANTA
SANCIA 12.967 ABCDE 95,7 17,1 103 11 6 NICKERSON SUR
CUARTAL Bt* 12.713 ABCDE 93,9 16,5 120 6 6 ARLESA SEMILLAS
NESSI CS 12.606 ABCDE 93,1 18,7 105 2 3 SEMILLAS CAUSSADE
COVENTRY 12.406 ABCDE 91,6 19,6 117 3 4 NICKERSON SUR
SQUADRA 12.396 ABCDE 91,5 15,9 117 8 10 AGRAR SEMILLAS
LUGANO 12.376 ABCDE 91,4 17,9 103 4 2 CELDOR
JARAL Bt* 12.202 ABCDE 90,1 19,3 98 4 5 SEMILLAS FITÓ
EVOLIA 12.097 ABCDE 89,3 17,1 97 4 4 ARLESA SEMILLAS
GOLDEXTRA 12.028 BCDE 88,8 18,1 110 4 4 KOIPESOL SEMILLAS
PR33P66 11.935 CDE 88,1 17,3 118 6 4 PIONEER HI-BRED
DKC6040 11.677 CDE 86,2 15,6 117 9 23 MONSANTO
GOLDWEST 11.661 CDE 86,1 15,7 92 15 2 KOIPESOL SEMILLAS
CECILIA 11.272 DE 83,2 17,2 123 27 3 PIONEER HI-BRED
JETA 11.165 DE 82,4 17,0 112 15 9 GOLDEN WEST
AZEMA 10.934 E 80,7 15,1 105 9 11 SEMILLAS FITÓ
KULT 10.860 E 80,2 18,0 123 4 1 KWS
VIRGI 10.813 E 79,8 17,4 120 3 14 PRO.SE.ME
CUARTAL 10.683 E 78,9 16,3 102 6 10 ARLESA SEMILLAS
ASTURIAL 10.660 E 78,7 18,1 103 3 6 NICKERSON SUR

* Varietats transgèniques autoritzades derivades del MON 810  ** Varietat de cicle 500
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test de Tukey (α=0.05)

DOSSIERTÈCNIC
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Sobre aquestes parcel·les s’avalua no només la productivitat, sinó també tot un seguit de paràmetres agronòmics molt importants en les nostres con-

dicions de conreu, i que intervenen decisivament en el resultat final d’una varietat: la humitat del gra a recol·lecció, l’altura de les plantes i d’inserció de 

les panotxes, el nombre de plantes trencades abans de recol·lecció, la susceptibilitat a podridures de la base de les tiges i a virosis, etc.

A continuació, es presenten els resultats obtinguts en aquesta Xarxa durant la campanya 2005, així com la recomanació de varietats per a la campanya 2006.

05

Taula 3. Resultats productius i de paràmetres agronòmics de les varietats de blat de moro assajades a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), 
durant l’any 2005.

VARIETAT
Producció 

(kg/ha 14 % 
humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Humitat 
del gra 

(%)

Altura del nus 
d’inserció de la 
panotxa (cm)

Plantes amb 
podridures a 
la base de les 

tiges (%)

Plantes 
trencades (%)

EMPRESA 
COMERCIALITZADORA

CICLE 700
HELEN Bt*  18.220 ABC 118,9 21,0 112 0 0 ADVANTA
DKC6575*  17.923 ABCD 117,0 20,6 120 0 1 MONSANTO
PR32W86  17.772 ABCDE 116,0 19,3 133 10 14 PIONEER HI-BRED
CAMPERO*  17.758 ABCDE 115,9 21,5 127 3 2 ADVANTA
GOLDIMAX  17.281 ABCDEF 112,8 20,3 118 4 11 KOIPESOL SEMILLAS
ARISTIS Bt*  16.911 ABCDEFGH 110,4 21,5 139 0 1 NICKERSON SUR
GOLDRAILER  16.867 ABCDEFGH 110,1 19,8 112 8 13 KOIPESOL SEMILLAS
HELEN  16.831 ABCDEFGH 109,9 20,6 131 6 13 ADVANTA
PR32P76*  16.576 ABCDEFGH 108,2 20,8 130 3 0 PIONEER HI-BRED
KERMESS  16.274 ABCDEFGH 106,2 21,3 118 9 9 KWS
DKC6535  16.263 ABCDEFGH 106,2 19,8 122 4 7 MONSANTO
GRECALE  16.089 ABCDEFGHI 105,0 20,4 117 1 6 KWS
TIETAR  15.891 ABCDEFGHI 103,7 20,1 112 8 4 MONSANTO
NK ARMA  15.861 ABCDEFGHI 103,5 20,9 132 5 10 SYNGENTA SEEDS
CODISTAR  15.803 ABCDEFGHI 103,2 19,5 127 8 13 ARLESA SEMILLAS
DKC6528  15.756 ABCDEFGHI 102,9 19,7 113 9 12 AGRÍCOLA DE LA RIVA
SAETA  15.635 CDEFGHI 102,1 21,0 107 6 17 NICKERSON SUR
KLAXON  15.631 CDEFGHI 102,0 21,0 120 4 7 KWS
LARIGAL  15.597 CDEFGHI 101,8 19,7 119 4 13 SEMILLAS BATLLE
PR32R42  15.469 CDEFGHI 101,0 20,2 118 12 12 PIONEER HI-BRED
NK FACTOR  15.427 DEFGHI 100,7 21,0 130 1 7 SYNGENTA SEEDS
ARISTIS  15.411 DEFGHI 100,6 20,2 121 2 6 NICKERSON SUR
ELEONORA (T)  15.318 DEFGHI 100,0 19,8 125 10 19 PIONEER HI-BRED
VARENNE  15.158 EFGHI 99,0 20,7 131 6 20 AGRAR SEMILLAS
ALICUNDE  14.848 EFGHI 96,9 20,0 136 9 15 NICKERSON SUR

CICLE 600
PR33P67*  18.406 AB 120,2 20,9 125 0 0 PIONEER HI-BRED
JARAL Bt*  16.952 ABCDEFG 110,7 21,0 117 0 0 SEMILLAS FITÓ
CUARTAL Bt*  16.927 ABCDEFGH 110,5 20,3 122 1 1 ARLESA SEMILLAS
SANCIA  16.466 ABCDEFGH 107,5 21,5 115 6 10 NICKERSON SUR
ASTURIAL  16.451 ABCDEFGH 107,4 20,1 115 1 8 NICKERSON SUR
COVENTRY  16.422 ABCDEFGH 107,2 20,1 127 2 5 NICKERSON SUR
GOLDWEST  16.018 ABCDEFGHI 104,6 18,2 95 6 8 KOIPESOL SEMILLAS
JETA  15.975 ABCDEFGHI 104,3 20,1 125 31 28 GOLDEN WEST
GOLDEXTRA  15.914 ABCDEFGHI 103,9 19,8 121 9 11 KOIPESOL SEMILLAS
SQUADRA  15.824 ABCDEFGHI 103,3 19,1 117 9 7 AGRAR SEMILLAS
CUARTAL  15.659 BCDEFGHI 102,2 19,8 111 2 7 ARLESA SEMILLAS
DKC6040  15.635 CDEFGHI 102,1 19,4 120 6 6 MONSANTO
EVOLIA  15.612 CDEFGHI 101,9 20,0 115 7 11 ARLESA SEMILLAS
PR34N43**  15.487 CDEFGHI 101,1 19,1 110 5 4 PIONEER HI-BRED
LUGANO  15.444 DEFGHI 100,8 20,6 105 3 5 CELDOR
SAN ANTONIO  15.187 DEFGHI 99,1 20,0 104 4 3 CELDOR
GUADALQUIVIR  15.007 EFGHI 98,0 19,4 116 6 9 ADVANTA
AZEMA  14.722 FGHI 96,1 19,7 114 1 9 SEMILLAS FITÓ
KULT  14.463 GHI 94,4 18,9 119 2 6 KWS
VIRGI  14.394 GHI 94,0 19,8 123 4 5 PRO.SE.ME
NESSI CS  14.348 HI 93,7 20,4 111 7 8 SEMILLAS CAUSSADE
PR33P66  14.336 HI 93,6 20,1 129 12 12 PIONEER HI-BRED
CECILIA  13.564 I 88,5 18,4 123 25 13 PIONEER HI-BRED

* Varietats transgèniques autoritzades derivades del MON 810  ** Varietat de cicle 500
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test de Tukey (α=0.05)
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02 Resultats de la campanya 2005

Durant la campanya 2005 s’han establert dos 

camps experimentals d’avaluació de varietats: 

el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i la Tallada 

d’Empordà (Baix Empordà) (Taula 1). Les 

produccions mitjanes dels assaigs realitzats 

han estat de 12.545 kg/ha i 16.043 kg/ha, 

respectivament. En ambdues localitats s’han 

observat diferències significatives de produc-

ció entre varietats.

En la Taula 2 es poden observar el resultats 

obtinguts en l’assaig del Palau d’Anglesola. 

Aquest s’ha caracteritzat per la incidència bas-

tant important de virosis (MDMV), que s’ha ma-

nifestat principalment en les varietats DKC 6040, 

LARIGAL, VIRGI, AZEMA, CODISTAR, ARISTIS, 

CUARTAL, SQUADRA, JETA, CAMPERO, DKC 

6528 i ARISTIS Bt, totes elles amb més del 7% 

de plantes amb símptomes d’infecció. La major 

part d’aquests híbrids es troben entre els menys 

productius de l’assaig. 

Tot i que la mitjana de plantes afectades per 

podridures de la base de les tiges a l’assaig ha 

estat del 5%, hi ha varietats que han mostrat una 

especial sensibilitat a aquesta patologia, amb 

nivells d’afectació superiors al 10%: CECILIA, 

GOLDWEST, JETA, LARIGAL, CAMPERO i 

SANCIA es troben entre les més afectades.

Les fortes ventades enregistrades a la zona a 

finals del mes de juny van provocar danys molt 

lleus per “green-snap” o trencament en verd de 

la tija en HELEN, PR32W86 i HELEN Bt. Tot i 

que el nombre de plantes afectades tan sols va 

oscil·lar entre un 1 i un 2%, podria haver-hi una 

predisposició varietal a patir danys per aquest 

accident poc freqüent, directament relacionada 

molt probablement amb l’altura de planta pròpia 

d’aquestes varietats.

A la Tallada d’Empordà les varietats GM, totes 

elles derivades del MON 810 i amb resistència 

als barrinadors, han estat entre les més producti-

ves (Taula 3). Aquest fet s’explica pel fort atac de 

barrinadors; se n’ha comptabilitzat una mitjana 

de 3 larves/planta en els híbrids convencionals, 

principalment de Sesamia nonagrioides Lef. 

Posteriorment, el fort vent de tramuntana de 

mitjans de setembre ha provocat el trencament 

de les canyes en moltes varietats. Entre les 

més trencades destaquen JETA, ELEONORA i 

VARENNE. Els híbrids GM han mostrat un nivell 

de trencament molt baix. El percentatge de tren-

cament de canyes està habitualment relacionat 

amb el de plantes afectades per podridures de 

la base de les tiges i que ha mostrat a JETA, 

CECILIA, PR33P66, PR32R42, PR32W86 i 

ELEONORA com a varietats més afectades.

03 Resultats productius plurianuals

L’anàlisi conjunta dels resultats dels assaigs del 

Palau d’Anglesola i la Tallada d’Empordà durant 

les campanyes 2004 i 2005 mostra un compor-

tament significativament diferent de les varietats 

segons la localitat d’assaig (Figura 2). 
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Figura 2. Índexs productius mitjans de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i a la Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà), durant els anys 2004 i 2005.
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Figura 3. Relació entre l’índex productiu i la humitat del gra mitjans de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola 
(Pla d’Urgell), durant els anys 2003, 2004 i 2005.

Planta de blat de moro infectada per MRDV. 
Foto: A. López Querol
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Taula 4. Resultats productius plurianuals mitjans de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), 
en funció del nombre d’anys d’assaig.

VARIETAT

5 ANYS D’ASSAIG
(2001 a 2005)

4 ANYS D’ASSAIG 
(2002 a 2005)

3 ANYS D’ASSAIG
 (2003 a 2005)

2 ANYS D’ASSAIG 
(2004 i 2005)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

CICLE 700

HELEN 15.361 A 112,9 15.500 A 115,3 15.492 A 107,3 14.690 ABC 103,7

ELEONORA (T) 13.604 A 100,0 13.439 BC 100,0 14.437 ABCDE 100,0 14.172 ABCDE 100,0

TIETAR 14.508 AB 108,0 14.513 ABCD 100,5 13.948 ABCDEF 98,4

DKC 6535 14.187 ABC 105,6 14.256 ABCDE 98,7 14.270 ABCDE 100,7

KERMESS 13.875 BC 103,2 14.063 ABCDE 97,4 14.149 ABCDE 99,8

PR32R42 13.739 BC 102,2 13.685 BCDE 94,8 13.592 BCDEFG 95,9

SAETA 13.553 BC 100,8 14.099 BCDE 97,7 13.473 BCDEFG 95,1

KLAXON 14.735 ABC 102,1 14.088 ABCDE 99,4

ALICUNDE 14.066 ABCDE 97,4 13.435 BCDEFG 94,8

CODISTAR 14.222 ABCDE 98,5 13.263 BCDEFG 93,6

DKC6528 13.616 CDE 94,3 12.995 CDEFG 91,7

PR32W86 15.481 A 109,2

DKC6575* 15.057 AB 106,2

HELEN Bt* 14.785 ABC 104,3

VARENNE 14.747 ABC 104,1

CAMPERO* 14.024 ABCDEF 99,0

LARIGAL 13.661 ABCDEFG 96,4

NK FACTOR 13.596 BCDEFG 95,9

NK ARMA 13.509 BCDEFG 95,3

ARISTIS 12.706 EFG 89,7

ARISTIS Bt* 12.099 G 85,4

CICLE 600

PR33P66 13.917 BC 103,6 13.908 BCDE 96,3 13.667 ABCDEFG 96,4

ASTURIAL 13.611 BC 101,3 13.445 BCDE 93,1 12.751 EFG 90,0

KULT 13.172 C 98,0 13.269 CDE 91,9 12.732 EFG 89,8

SANCIA 14930 AB 103,4 14.354 ABCD 101,3

EVOLIA 14126 BCDE 97,8 13.169 BCDEFG 92,9

CECILIA 13822 BCDE 95,7 13.371 BCDEFG 94,3

GOLDWEST 13413 CDE 92,9 12.457 EFG 87,9

AZEMA 13121 DE 90,9 12.357 FG 87,2

JETA 13031 E 90,3 12.543 EFG 88,5

PR33P67* 14.874 AB 105,0

PR34N43** 14.496 ABCD 102,3

GUADALQUIVIR 13.990 ABCDEF 98,7

COVENTRY 13.927 ABCDEFG 98,3

CUARTAL Bt* 13.089 CDEFG 92,4

JARAL Bt* 13.008 CDEFG 91,8

VIRGI 12.831 DEFG 90,5

* Varietats transgèniques autoritzades derivades del MON 810  ** Varietat de cicle 500
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test de Tukey (α=0.05)
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Taula 5. Resultats productius mitjans de les varietats de blat de moro assajades a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), en funció del 
nombre d’anys d’assaig.

VARIETAT

6 ANYS D’ASSAIG 
(1999, 2000, 2001, 2002, 

2004 i 2005)

4 ANYS D’ASSAIG
(2001, 2002, 2004 i 2005)

3 ANYS D’ASSAIG 
(2002, 2004 i 2005)

2 ANYS D’ASSAIG 
(2004 i 2005)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció 
(kg/ha 14% 

humitat)

Índex 
productiu 

(%)

Producció (kg/ha 
14 % humitat)

Índex 
productiu 

(%)

CICLE 700

ARISTIS 15.562 A 100,3 15.178 A 97,3 15.346 AB 96,2 15.307 BCDEFGH 99,0

ELEONORA (T) 15.514 A 100,0 15.604 A 100,0 15.951 AB 100,0 15.467 ABCDEFGH 100,0

HELEN 16.196 A 103,8 16.339 A 102,4 15.817 ABCDEFGH 102,3

ALICUNDE 15.457 A 99,1 15.658 AB 98,2 15.169 BCDEFGH 98,1

KERMESS 16.611 A 104,1 16.122 ABCDEFG 104,2

PR32R42 16.054 AB 100,6 15.238 BCDEFGH 98,5

TIETAR 15.969 AB 100,1 15.340 ABCDEFGH 99,2

HELEN Bt* 17.556 A 113,5

DKC6575* 17.375 AB 112,3

PR32P76* 17.094 ABC 110,5

CAMPERO* 17.030 ABCD 110,1

PR32W86 16.787 ABCDE 108,5

ARISTIS Bt* 16.601 ABCDEF 107,3

DKC6535 15.984 ABCDEFGH 103,3

DKC6528 15.363 ABCDEFGH 99,3

CODISTAR 15.023 CDEFGH 97,1

NK ARMA 15.008 CDEFGH 97,0

NK FACTOR 14.995 CDEFGH 96,9

KLAXON 14.801 CDEFGH 95,7

SAETA 14.483 FGH 93,6

LARIGAL 14.374 GH 92,9

VARENNE 14.247 GH 92,1

CICLE 600

ASTURIAL 15.785 AB 99,0 15.372 ABCDEFGH 99,4

CUARTAL 15.512 AB 97,2 15.536 ABCDEFGH 100,4

PR33P66 15.250 AB 95,6 14.499 ABCDEFGH 93,7

KULT 14.295 B 89,6 14.052 ABCDEFGH 90,9

PR33P67* 16.835 ABCDEFGH 108,8

JARAL Bt* 16.029 ABCDEFGH 103,6

CUARTAL Bt* 15.905 ABCDEFGH 102,8

JETA 15.774 ABCDEFGH 102,0

GOLDWEST 15.642 ABCDEFGH 101,1

SANCIA 15.524 ABCDEFGH 100,4

GUADALQUIVIR 15.344 ABCDEFGH 99,2

COVENTRY 15.049 CDEFGH 97,3

VIRGI 14.948 CDEFGH 96,6

PR34N43** 14.749 DEFGH 95,4

EVOLIA 14.729 DEFGH 95,2

AZEMA 14.090 GH 91,1

CECILIA 13.742 H 88,8
* Varietats transgèniques autoritzades derivades del MON 810  ** Varietat de cicle 500
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test de Tukey (α=0.05)
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La localitat del Palau d’Anglesola és molt més 

selectiva que la Tallada d’Empordà com a conse-

qüència de la major presència de virosis (MDMV 

i MRDV) que pot limitar greument la productivitat 

de les varietats sensibles. En general, varietats 

productives amb una bona tolerància als virus 

(PR32W86, DKC6575, PR33P67, HELEN, entre 

d’altres) mostren una bona adaptació a les dues 

localitats (Figura 2). Per contra, híbrids produc-

tius, però sensibles als virus (CAMPERO, ARISTIS 

Bt, entre d’altres), mostren una millor adaptació 

a la Tallada d’Empordà.

En les Taules 4 i 5 es presenten els resultats 

productius de les varietats assajades al Palau 

d’Anglesola i a la Tallada d’Empordà en funció 

del nombre d’anys d’assaig. S’hi observa que 

com a més gran és el nombre d’anys d’assaig, 

major és la possibilitat de separar els híbrids en 

base al seu comportament productiu.

L’interès d’un híbrid ve donat principalment per 

la seva productivitat. Aquesta va lligada en part 

al seu cicle, de forma que els híbrids de cicle 

més llarg normalment són més productius. Un 

cicle massa llarg, però, pot representar un retard 

excessiu de la data de recol·lecció o una humitat 

a collita més elevada. Per això, sovint s’analitza 

conjuntament la producció i la humitat a collita, de 

tal forma que els híbrids més interessants serien 

aquells que presenten un equilibri adequat entre 

aquests dos paràmetres. En les Figures 3 i 4 es 

poden observar els resultats de producció i la 

humitat a collita mitjanes de totes les varietats que 

s’han assajat durant els tres darrers anys.

04 Resistència a malalties i accidents

A l’hora de prendre la decisió sobre la varietat 

de blat de moro a sembrar, no tan sols hauríem 

de tenir en compte el comportament productiu 

demostrat per una o altra varietat a la zona, sinó 

que també és important conèixer i valorar la resis-

tència de les varietats de blat de moro a algunes 

malalties i accidents que poden condicionar de 

forma important l’èxit del cultiu, principalment en 

aquelles zones més propenses a la seva aparició. 

A les Figures 5, 6 i 7 es presenten les dades dis-

ponibles sobre el comportament de les varietats 

assajades durant els últims 3 anys enfront de 

tres dels més importants: virosis, podridures de la 

base de les tiges i trencament de les canyes.

04.01 Resistència a virosis

El virus MDMV (Maize Dwarf Mosaic Virus) és 

un problema important en el conreu del blat de 

moro a la zona de regadius de Lleida i es pot dir 

que avui dia és endèmic a tota la vall de l’Ebre. 

Tot i que la intensitat dels seus danys ha anat 

disminuint en els darrers anys, la sembra de 

varietats que no siguin tolerants a aquest virus 

pot comprometre seriosament l’èxit del cultiu en 

aquesta zona en anys en què les possibilitats 

d’infecció siguin majors. La Figura 5 mostra el 

percentatge mitjà de plantes infectades per als 

híbrids assajats al Palau d’Anglesola durant les 

campanyes 2003 a 2005. Les varietats KLA-

XON, KULT, HELEN i DKC 6535 han mostrat 

una pràctica absència de simptomatologia 

(< 1%) d’infecció durant aquests tres anys. 
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Figura 5. Nombre mitjà (%) de plantes infectades per MDMV en les varietats assajades al Palau d’Anglesola durant els anys 
2003 a 2005.

Planta de blat de moro infectada per MDMV.
Foto: A. López Querol
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Per contra, sobre AZEMA, CODISTAR, JETA i 

DKC 6528 s’ha avaluat al voltant d’un 5% de 

plantes infectades en el mateix període.

En els darrers anys, s’ha constatat també un 

increment de parcel·les de blat de moro amb 

infeccions pel virus MRDV (Maize Rough Dwarf 

Virus) en la zona més occidental dels regadius 

de Lleida i la Franja de Ponent. Aquesta pato-

logia és habitualment coneguda com a “virus 

del nanisme” i, en casos d’atac important, pot 

posar en greu perill la producció. 

04.02 Resistència a podridures de la base 

de les tiges

Aquesta alteració parasitària està causada per 

la infecció per fongs (majoritàriament del gènere 

Fusarium) de la part inferior de les tiges del blat 

de moro, en la seva zona més propera al sòl. 

Els teixits interns d’aquesta zona de la tija es 

destrueixen, i aquesta queda buida en major o 

menor grau. A part dels danys directes sobre 

el potencial productiu de les plantes afectades, 

aquestes esdevenen molt més sensibles a patir 

trencaments de la canya.

Tot i que hi ha factors externs que afavoreixen 

aquest tipus d’infecció fúngica, com és per 

exemple un deficient drenatge del terreny, la 

major o menor sensibilitat d’un híbrid a aquesta 

patologia obeeix majoritàriament a factors de 

resistència lligats a les seves característiques 

genètiques. CECILIA, JETA, PR33P66 i DKC 

6528 es mostren entre les varietats potencial-

ment més sensibles en la zona de regadius de 

Lleida, mentre que HELEN, KULT i KLAXON hi 

han mostrat bons nivells de resistència. 

La Figura 6 mostra, en percentatge, el nombre 

mitjà de plantes amb podridures a la base de la 

canya en els híbrids assajats a la zona de rega-

dius de Lleida durant els anys 2003 a 2005.

04.03 Resistència al trencament de la canya

La resistència al trencament de les canyes és una 

característica fonamental a tenir en compte a l’hora 

d’escollir la varietat a sembrar en zones sotmeses 

a vents forts i/o freqüents. Cal també tenir present 

que aquesta resistència al trencament pot veure’s 

força reduïda en cas d’atac de barrinadors i/o in-

feccions per Fusarium sp. (podridures de la base 

de les tiges). És bàsicament per aquest motiu que 

les varietats GM mostren un nivell de resistència 

molt més elevat. 

Les varietats TIETAR, KULT i HELEN es mostren 

entre les més resistents, tot i tenir aquesta última 

una notable altura de plantes i d’inserció de pa-

notxa. La Figura 7 mostra els nivells mitjans de 

trencament enregistrats en les varietats assajades 

durant els anys 2002, 2004 i 2005 a la zona litoral 

e Girona.

05 Recomanació de varietats per a 
la campanya 2006

El comportament productiu d’una varietat pot 

variar entre localitats. Dintre d’una mateixa 

localitat, però, també pot variar entre anys. 

Tenint en compte que els factors temporals, 

com l’any, no són controlables, és convenient 

prendre com a base els resultats del nombre 

més elevat possible de campanyes, per tal de 

poder fer una recomanació fiable. 

La base d’aquesta recomanació és l’anàlisi del 

comportament productiu plurianual (Taules 4 

i 5) juntament amb l’avaluació dels nivells de 

sensibilitat o resistència a les principals malal-

ties i accidents de les nostres condicions de 

conreu.Les recomanacions que es formulen 

tot seguit inclouen només varietats que s’han 

avaluat en assaigs almenys durant les tres 
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Figura 6. Nombre mitjà de plantes amb podridures de la base de les tiges (Fusarium sp.) enregistrat a les varietats assajades a 
la zona de Regadius de Lleida durant els anys 2003 a 2005.
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Figura 7. Nombre mitjà de plantes trencades enregistrat a les varietats assajades a la zona litoral de Girona durant els anys 2002, 
2004 i 2005.

A LA ZONA DE REGADIUS DE 
LLEIDA LA SENSIBILITAT A 
VIROSI (MDMV) POT CONDICIONAR 
EL COMPORTAMENT PRODUCTIU 
D’UNA VARIETAT. 
AL LITORAL DE GIRONA LA 
RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT DE 
CANYES ÉS UN DELS CARÀCTERS 
PRINCIPALS A TENIR EN COMPTE
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últimes campanyes, tot i que s’apunta també 

l’interès d’alguns híbrids assajats només durant 

els dos últims anys.

05.01 Varietats recomanades de cicle 700

La major part dels híbrids de major interès pre-

senten una bona adaptació tant en el regadiu de 

Lleida com en el litoral de Girona. En les dues 

zones la varietat testimoni ELEONORA encara 

continua essent una molt bona referència i, en 

el conjunt dels tres darrers anys, no ha estat 

superada de forma significativa per cap de les 

noves varietats. Entre aquestes, HELEN és ara 

mateix l’híbrid que sembla mostrar un potencial 

productiu més alt; supera la productivitat mitjana 

d’ELEONORA en un 12,9% a la zona de regadius 

de Lleida en els darrers 5 anys, i en un 3,8% al 

litoral gironí en les últimes 4 campanyes. També 

destaquen altres híbrids com TIETAR, DKC 6535, 

KERMESS i PR32R42, entre altres, els quals 

presenten uns nivells productius similars o lleu-

gerament superiors als d’ELEONORA, tot i que, 

normalment, sense diferències significatives. 

Entre les varietats que s’han assajat únicament 

durant els últims dos anys cal destacar les 

varietats transgèniques autoritzades HELEN 

Bt i DKC6575 (ambdues derivades del MON 

810) i la varietat convencional PR32W86, amb 

resultats que suggereixen un potencial de pro-

ducció superior a ELEONORA tant en la zona 

dels regadius de Lleida com del litoral de Girona. 

En aquesta darrera zona també es pot destacar 

el comportament dels híbrids transgènics auto-

ritzats CAMPERO i ARISTIS Bt. Aquesta última, 

però, amb una adaptació molt pitjor al regadiu 

de Lleida, que pot ser deguda, molt probable-

ment, a la seva sensibilitat a virosis (MDMV).

DKC 6535

Varietat de cicle 700 recomanada després de 4 

anys d’assaig a la zona de regadius de Lleida, 

on s’ha comportat a un nivell productiu similar 

al dels millors híbrids assajats a la zona. Tot i 

que les plantes són altes, l’altura d’inserció de 

la panotxa és proporcionalment més baixa. En 

aquests anys s’ha mostrat lleugerament sensi-

ble a Fusarium, resistent a virosi (MDMV) i amb 

una humitat del gra a recol·lecció també mitjana. 

El pes específic del gra és alt (Empresa comerci-

alitzadora: Monsanto Agricultura España, SL).

ELEONORA

És considerada la varietat testimoni tant als rega-

dius de Lleida com al litoral de Girona, i mostra 

un elevat potencial de producció. Tot i que nous 

híbrids comencen a desplaçar-la, encara és una 

varietat àmpliament conreada en aquestes dues 

zones. La planta és de talla mitjana, amb una 

inserció de la panotxa de mitjana a alta; és una 

de les varietats assajades de floració femenina 

més tardana. Mostra una bona resistència a les 

virosis, però és mitjanament sensible a Fusarium. 

Presenta un molt bon “stay-green”, indicador de 

la seva bona sanitat. La panotxa és caracterís-

tica, amb un nombre baix de grans per fila que, 

normalment, presenta la punta sense emplenar. 

El gra sol ser de pes elevat i el seu pes específic 

també és alt (Empresa comercialitzadora: Pio-

neer Hi-Bred Spain, SL).

HELEN

En els quatre últims anys aquesta varietat ha 

superat la producció mitjana d’ELEONORA, 

tant a la zona de regadius de Lleida, com a la 

del litoral de Girona; ha assolit resultats produc-

tius excel·lents, superiors en un 15,3% i 3,8%, 

respectivament, als de la varietat testimoni. Es 

tracta d’un híbrid de cicle 700 FAO alt, amb una 

altura d’inserció de la panotxa principal també 

alta. La seva bona resistència a podridures de 

la base de la tija la fa bastant resistent, però, al 

trencament de la canya. Segons les avaluacions 

realitzades fins aquesta campanya a la zona de 

regadius de Lleida, HELEN s’ha mostrat, de 

moment, com a resistent a virosi (MDMV). 

Mostra un bon “stay-green” i la humitat del 

gra a recol·lecció és relativament alta (Empresa 

comercialitzadora: Nickerson Sur, SA).

11

EL COMPORTAMENT PRODUCTIU 
MOSTRAT EN ELS DOS DARRERS 
ANYS D’ASSAIG PER ALGUNES 
VARIETATS GM AUTORITZADES 
DE CICLE 700 (DKC 6575 I HELEN 
Bt) I LA VARIETAT CONVENCIONAL 
PR32W86 DEIXA ENTREVEURE 
UN POTENCIAL DE PRODUCCIÓ 
SUPERIOR AL D’ELEONORA

Camp d’assaig de la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) Foto: A. Roselló

Recomanació de varietats per a la campanya 2006

REGADIUS DE LLEIDA

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

HELEN

TIETAR

DKC 6535

PR33P66

KERMESS

PR32R42

Varietats assajades 
durant 3 anys

SANCIA

KLAXON

LITORAL DE GIRONA

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

HELEN

ELEONORA

Varietats assajades 
durant 3 anys

KERMESS

PR32R42

TIETAR

ASTURIAL
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KERMESS

Varietat recomanada per primer cop tant a la 

zona litoral de Girona com a la de regadius de 

Lleida, amb 3 i 4 anys d’assaig respectivament. 

El seu comportament productiu en ambdues 

zones és similar al de la varietat testimoni 

ELEONORA. És un híbrid de talla mitjana, però 

d’una altura d’inserció de la panotxa proporcio-

nalment més alta, que la fa relativament sensible 

al trencament de la canya. Aquesta possibilitat 

es pot veure incrementada en casos d’infecció 

per Fusarium, al qual es mostra mitjanament 

sensible. Presenta un bon “stay-green” i una 

elevada humitat del gra a recol·lecció, superior 

a la d’ELEONORA (Empresa comercialitzadora: 

KWS Semillas Ibérica, SL).

KLAXON

Híbrid recomanat per primer cop a la zona de 

regadius de Lleida després de 3 anys d’assaig, 

en què la seva mitjana productiva supera la 

d’ELEONORA en un 2,1%, tot i que sense prou 

significació en la diferència. És una varietat de 

planta bastant alta i de molt bona sanitat en 

conjunt, que es veu en el seu bon “stay-green”. 

En aquests 3 anys s’ha mostrat força resistent 

a virosi (MDMV), tot i que deixa entreveure una 

lleugera sensibilitat a trencament de canyes. La 

seva humitat del gra a recol·lecció és la més 

alta d’entre les assajades durant les 3 últimes 

campanyes (Empresa comercialitzadora: KWS 

Semillas Ibérica, SL).

PR32R42

Híbrid 700 recomanat després de 4 campanyes 

d’assaig a la zona de regadius de Lleida i per 

primer cop també a la zona litoral de Girona. En 

ambdós casos s’ha mostrat al mateix nivell pro-

ductiu que ELEONORA. Sembla manifestar una 

certa sensibilitat a infeccions per Fusarium, que el 

fa relativament sensible al trencament de canyes. 

No apareix, però, com a especialment sensible 

a virosi (MDMV) i mostra un bon pes específic 

del gra. És de talla mitjana, però la inserció de 

panotxa és de mitjana a baixa (Empresa comer-

cialitzadora: Pioneer Hi-Bred Spain, SL)

TIETAR

Aquesta varietat sembla ben adaptada als 

regadius de Lleida, zona en què ha superat 

en producció a ELEONORA en un 8% com a 

mitjana en els darrers 4 anys. A la zona litoral de 

Girona ha mostrat un comportament productiu 

similar al d’ELEONORA en els últims 3 anys. 

Es tracta d’un híbrid de cicle 700 de floració 

bastant precoç, d’altura mitjana, però amb 

una inserció de panotxa bastant baixa que la 

fa resistent al trencament de canyes. Mostra 

una lleugera sensibilitat tant a podridures de 

la base de la tija com a infeccions per virosi 

(MDMV) (Empresa comercialitzadora: Monsanto 

Agricultura España, SL). 

05.02 Varietats recomanades de cicle 600

Amb tres anys d’assaig, a la zona del regadiu 

de Lleida, destaca especialment SANCIA, que 

és l’única varietat assajada d’aquest cicle que 

presenta produccions similars al testimoni ELEO-

NORA i als millors híbrids 700. 

L’adaptació de la varietat ASTURIAL ha estat 

millor en el litoral de Girona. Les produccions 

d’aquest híbrid, juntament amb CUARTAL i 

PR33P66, no difereixen significativament del 

testimoni després de tres anys d’assaig en 

aquesta zona. 

Segons els resultats de les dues últimes campa-

nyes, cal destacar especialment el nivell produc-

tiu que mostren algunes varietats transgèniques 

autoritzades resistents als barrinadors, similar o 

lleugerament superior al del testimoni ELEONO-

RA. En aquest sentit, destaca PR33P67 en totes 

les zones estudiades. 

Cal fer menció especial a la varietat PR34N43 

que, tot i ser la de cicle més curt entre les as-

sajades (cicle 500) i la que presenta una de les 

humitats més baixes a collita, ha mostrat un ni-

vell productiu que no difereix significativament 

del de moltes de les millors varietats de cicle 

700 i 600, segons les dades obtingudes els 

dos darrers anys.

ASTURIAL

Varietat recomanada a la zona litoral de Girona, 

tot i que en ambdues zones d’assaig s’ha mos-

trat a nivells productius similars als d’ELEONO-

RA. És un híbrid de cicle 600, de floració molt 

precoç i talla mitjana. Es mostra sensible a virosi 

(MDMV) i mitjanament sensible a Fusarium (Em-

presa comercialitzadora: Nickerson Sur, SA).

PR33P66

Híbrid de cicle 600 recomanat a la zona de re-

gadius de Lleida. En aquesta zona ha superat la 

mitjana de la varietat testimoni en un 3,6%, tot i 

que aquesta diferència no sigui significativa. Es 

mostra sensible a Fusarium i mitjanament sensi-

ble també a virosi (MDMV). La seva considerable 

alçada de planta i d’inserció de panotxa i no 

massa bona sanitat fan que sigui poc resistent 

al trencament de canyes. El gra té un elevat 

pes específic i una humitat de mitjana a baixa a 

recol·lecció (Empresa comercialitzadora: Pioneer 

Hi-Bred Spain, SL).

SANCIA

Varietat recomanada per primer cop a la zona 

de regadius de Lleida, on ha superat la mitjana 

productiva d’ELEONORA en un 3,4% durant 

les 3 últimes campanyes. És un cicle 600 de 

floració precoç, que s’ha mostrat mitjanament 

sensible a virosi (MDMV) i sensible a podridures 

de la base de les tiges. Presenta una resistència 

mitjana al trencament de les canyes (Empresa 

comercialitzadora: Nickerson Sur, SA).

06 Participants i col·laboradors

Eleonora continua essent una bona referèmcia entre les varietats 
de cicle 700. Foto: A. López Querol

ELEONORA CONTINUA ESSENT 
UNA BONA REFERÈNCIA ENTRE 
LES VARIETATS DE CICLE 700. 
ELS HÍBRIDS MÉS PRODUCTIUS 
ASSAJATS EN LES DARRERES 
TRES CAMPANYES PRESENTEN 
NIVELLS DE PRODUCCIÓ SIMILARS

Antoni López i Querol
Centre UdL - IRTA
antoni.lopez@irta.es

Joan Serra i Gironella
IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia
joan.serra@irta.es

Jordi Salvia i Fuentes
IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia
jordi.salvia@irta.es

Josep A. Betbesé i Lucas
Centre UdL - IRTA
josepanton.betbese@irta.es

Assaigs realitzats amb el suport de les 
empreses de llavors participants
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01 Introducció

El conreu de varietats de blat de moro transgèni-

ques es va iniciar a Espanya l’any 1998 després 

de la inscripció en el Registre de Varietats Co-

mercials espanyol de les varietats COMPA CB i 

JORDI CB (BOE núm. 73, de 26/03/98) i amb la 

conseqüent autorització del seu cultiu. De llavors 

ençà, la superfície cultivada de blat de moro 

genèticament modificat (GM) ha augmentat 

notablement (Figura 1) amb un total de 53.225 

ha, l’any 2005. Aquest any, Catalunya ha estat 

la segona comunitat autònoma en superfície 

d’organismes genèticament modificats (OGM), 

amb 16.830 ha, i aproximadament un 42% de 

superfície de blat de moro transgènic respecte al 

total conreat. Estimacions realitzades pel DARP 

en base a les vendes de llavor de varietats GM 

mostren que el seu conreu es concentra en les 

comarques de Lleida (88%) i de Girona (12%), 

on representen respectivament el 60% i el 18% 

del blat de moro sembrat.Les varietats amb una 

major superfície de conreu a Catalunya durant 

l’any 2005 han estat PR33P67 (45%) i DKC6575 

(22%) (Figura 2), ambdues amb la modificació 

genètica MON 810. Durant el 2005 el 95% de 

la superfície de blat de moro GM ha correspost 

a varietats amb aquesta modificació, enfront de 

només un 5% de la CG00256-176.

En aquest moment hi ha 31 varietats de blat de 

moro transgèniques autoritzades per la seva 

sembra a Espanya, totes elles amb la modifica-

ció genètica MON 810. La major part d’aquestes 

estan inscrites en el Registre de Varietats Co-

mercials espanyol (BOE núm. 60, d’11/03/03, 

BOE núm. 40, de 16/02/04 i BOE núm. 191, 

d’11/08/05) i la resta en el Catàleg Comunitari 

(Diari Oficial de la Unió Europea de 17/09/04). 

En la Taula 1 es mostren totes les varietats GM de 

cicle 700, 600 i 500 registrades, si bé és probable 

que algunes d’elles no es comercialitzin. Cal re-

cordar que en campanyes anteriors també estava 

autoritzat el conreu de varietats que contenien la 

modificació CG 00256-176, com per exemple 

COMPA CB i BRAMA, però recentment han es-

tat excloses del Registre de Varietats Comercials 

espanyol (BOE núm. 191, d’11/08/05). 

VARIETATS DE BLAT DE MORO GENÈTICAMENT 
MODIFICADES (GM), AMB RESISTÈNCIA ALS 
BARRINADORS: PRODUCTIVITAT I ALTRES 
PARÀMETRES AGRONÒMICS

Foto 2.- Larva de Sesamia nonagrioides Lef. a l’interior d’una tija de blat de moro. Foto: J. SerraFoto 1.- Tija de blat de moro convencional atacada per barrinadors (dalt) i de blat de moro OMG, 
derivat del MON 810, sense atac (baix). Foto: J. Serra

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

S
up

er
fíc

ie
 (h

a)

Figura 1.- Evolució de la superfície cultivada de blat de moro transgènic a Espanya (Font: MAPYA).
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Totes les varietats que contenen la modificació 

genètica MON 810 mostren resistència a les lar-

ves dels barrinadors del blat de moro (Sesamia 

nonagrioides Lef. i Ostrinia nubilalis Hbn.) (Foto 

1), per la seva capacitat d’expressar en totes les 

parts de la planta i durant tot el seu cicle vege-

tatiu la proteïna Cry1A(b), que és una toxina per 

a les citades larves. Aquesta també la produeix 

de forma natural el bacteri Bacillus thuringiensis 

i d’aquí la denominació de varietats Bt.

02 Els barrinadors del blat de moro

A Catalunya, hi ha dues larves de lepidòpters 

que es desenvolupen a l’interior de les tiges del 

blat de moro (barrinadors): el noctuïd Sesamia 

nonagrioides Lef. (Foto 2) i el piràlid Ostrinia nu-

bilalis Hbn. Aquestes larves produeixen pèrdues 

directes de producció i també indirectes com a 

conseqüència del trencament de plantes, l’atac 

de fongs, entre d’altres. 

Taula 1.- Varietats de blat de moro transgèniques de cicles 700, 600 i 500, inscrites en el Registre de Varietats Comercials espanyol
 i comunitari. 

VARIETAT EMPRESA COMERCIALITZADORA PAÍS DE REGISTRE DATA D’INSCRIPCIÓ

CICLE 700

ARISTIS Bt Nickerson Sur, S.A. Espanya 11/03/03

DKC6575 Monsanto Agricultura España, S.L. Espanya 11/03/03

CAMPERO Advanta Ibérica Espanya 16/02/04

DKC6550 Monsanto Agricultura España, S.L. Espanya 16/02/04

PR32P76 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. Espanya 16/02/04

FOGGIA Agrar Semillas, S.A. Espanya 11/08/05

HELEN Bt Advanta Ibérica Espanya 11/08/05

PR32R43 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. Espanya 11/08/05

PR32W04 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. Espanya 11/08/05

RIGLOS Bt Arlesa Semillas, S.A. Espanya 11/08/05

SF1035T Semillas Fitó, S.A. Espanya 11/08/05

SF1036T Semillas Fitó, S.A. Espanya 11/08/05

SF1112T Semillas Fitó, S.A. Espanya 11/08/05

CICLE 600

PR33P67 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. Espanya 11/03/03

CUARTAL Bt Arlesa Semillas, S.A. Espanya 16/02/04

GAMBIER Bt Nickerson Sur, S.A. Espanya 16/02/04

JARAL Bt Semillas Fitó, S.A. Espanya 16/02/04

PROTECT Golden Harvest Espanya 16/02/04

ELGINA Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. França 17/09/04

DKC5784YG Monsanto Agricultura España, S.L. Espanya 11/08/05

DKC6041YG Monsanto Agricultura España, S.L. Espanya 11/08/05

CICLE 500

ALIACAN Bt Nickerson Sur, S.A. Espanya 11/03/03

LEVINA Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. França 17/09/04

PR34N44 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. Espanya 11/08/05

Figura 2.- Varietats de blat de moro transgèniques cultivades durant el 2005 a Catalunya (Font: DARP).
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La magnitud d’aquestes pèrdues depèn princi-

palment del nombre d’erugues per planta i de 

l’estadi vegetatiu en què es produeixen els atacs. 

Els atacs dels barrinadors varien d’una parcel·la 

a una altra per diferents factors, entre els quals 

es poden destacar els següents:

02.01 La zona de conreu. 

Els atacs més importants es donen normalment 

en les comarques litorals de Girona i de la zona 

de regadius de Lleida, amb valors mitjans moltes 

vegades superiors a 1 larva/planta (equivalent 

aproximadament a 75.000 larves/ha). Per 

contra, altres zones de clima més fred, com 

per exemple la Garrotxa, es veuen molt menys 

afectades (Taula 2).

02.02 L’any

En una mateixa zona de conreu l’atac de 

barrinadors pot variar notablement segons la 

campanya (Taula 3).

02.03 La data de sembra

Les sembres més tardanes es veuen normalment 

més afectades pels barrinadors en comparació 

amb les sembres més precoces (Taula 4).

02.04 La varietat

La resistència als barrinadors varia notablement 

en funció de l’híbrid. Les varietats GM que in-

corporen la modificació genètica MON 810 

presenten una resistència pràcticament total als 

barrinadors (Taula 5). Els híbrids convencionals 

són sensibles al seu atac, si bé poden donar-se 

diferents nivells de susceptibilitat. En els assaigs 

d’avaluació de varietats és difícil determinar les 

més resistents a causa de la gran variabilitat 

observada entre plantes d’un mateix híbrid i 

entre zones d’un mateix assaig. 

TOTES LES VARIETATS QUE 
CONTENEN LA MODIFICACIÓ 
GENÈTICA MON 810 MOSTREN 
RESISTÈNCIA A LES LARVES DELS 
BARRINADORS DEL BLAT DE 
MORO EN TOTES LES PARTS DE LA 
PLANTA I DURANT TOT EL CICLE 
VEGETATIU.

Taula 5.- Nombre mitjà de larves de barrinadors per planta en funció de la varietat determinat, 
abans de la recol·lecció, en els assaigs realitzats a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), 
durant els anys 2004 i 2005.

Taula 2.- Nombre mitjà de larves de barrinadors per planta determinat, abans de la 
recol·lecció, en les varietats de blat de moro convencional DK626, DRACMA, MARZIA i 
SENEGAL, durant l’any 2000, en les localitats del Palau d’Anglesola, la Tallada d’Empordà 
i la Vall d’en Bas.

El Palau d’Anglesola
(EL PLA D’URGELL)

La Tallada d’Empordà
(EL BAIX EMPORDÀ)

La Vall d’en Bas
(LA GARROTXA)

Sesamia 
nonagrioides

0,6 0,9 0

Ostrinia 
nubilalis

2,0 0,7 0,2

Total 2,6 1,6 0,2

Taula 3.- Nombre mitjà de larves de bar-
rinadors per planta determinat, abans de 
la recol·lecció, en les varietats de blat de 
moro convencional ARISTIS, CECILIA, 
CUARTAL, ELEONORA, HELEN, PR33P66, 
PR34N43 i TIETAR, en la localitat de la Ta-
llada d’Empordà (Baix Empordà), durant els 
anys 2004 i 2005.

2004 2005

Sesamia 
nonagrioides 0,5 2,8

Ostrinia
nubilalis 0,2 0,3

Total 0,7 3,1

Taula 4.- Nombre mitjà de larves de bar-
rinadors per planta determinat, abans de 
la recolecció, en les varietats de blat de 
moro convencional ELEONORA, GAMBIER, 
OROPESA i PR33P66, durant l’any 2005, 
en la localitat de la Tallada d’Empordà 
(Baix Empordà), en funció de la data de 
sembra. 

7 
d’abril

27 
d’abril

20 de 
maig

Sesamia 
nonagrioides

1,6 2,2 2,5

Ostrinia 
nubilalis

0,4 0,4 0,7

Total 2,0 2,6 3,2

VARIETATS
Sesamia 

nonagrioides 
(larves/planta)

Ostrinia nubilalis 
(larves/planta)

Total
(larves/planta)

VARIETATS CONVENCIONALS

PR33P66 2,4 0,3 2,7

TIETAR 2,3 0,3 2,6

ELEONORA 2,0 0,2 2,2

CECILIA 1,5 0,3 1,8

HELEN 1,5 0,2 1,7

PR34N43 1,4 0,1 1,5

CUARTAL 1,1 0,3 1,4

ARISTIS 0,8 0,3 1,1

Mitjana 1,6 0,3 1,9

VARIETATS MG AMB LA MODIFICACIÓ GENÈTICA MON 810

HELEN Bt 0,1 0,1 0,2

ARISTIS Bt 0,1 0 0,1

CUARTAL Bt 0 0 0

DKC6575 0 0 0

PR33P67 0 0 0

Mitjana 0 0 0,1
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03 Productivitat

L’interès de les varietats de blat de moro Bt va 

lligat a la presència de barrinadors i en conse-

qüència serà potencialment major en aquelles 

zones amb una major probabilitat d’atacs 

importants. 

Durant els anys 2000 i 2001 es van plantejar 

tres assaigs cada campanya, a les localitats 

del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), la Tallada 

d’Empordà (Baix Empordà) i la Vall d’en Bas 

(Garrotxa), on es va comparar la producció de 

tres varietats transgèniques derivades del MON 

810 amb les seves isogèniques no transgèni-

ques (Figura 3). 

En les localitats amb una elevada pressió de bar-

rinadors, cas del Palau d’Anglesola i la Tallada 

d’Empordà amb un atac mitjà de barrinadors 

superior a 1 larva/planta, es va observar una 

producció superior dels híbrids GM en 751 i 

1056 kg/ha, respectivament. Per contra, en la 

localitat de la Vall d’en Bas, amb una molt bai-

xa pressió de barrinadors, no s’hi van observar 

diferències significatives de producció entre 

les varietats transgèniques respecte les seves 

isogèniques.

En les zones del regadiu de Lleida i del litoral de 

Girona, durant els anys 2004 i 2005, s’han plan-

tejat assaigs per avaluar l’adaptació de les noves 

varietats MG derivades del MON 810 (ARISTIS 

Bt, CAMPERO, CUARTAL Bt, DKC6575, HELEN 

Bt, JARAL Bt i PR33P67) en comparació amb 

varietats convencionals, algunes de les quals 

isogèniques de les anteriors (ARISTIS, CUAR-

TAL, TIETAR, HELEN i PR33P66 són isogèni-

ques d’ARISTIS Bt, CUARTAL Bt, DKC6575, 

HELEN Bt i PR33P67, respectivament) i altres 

testimonis de referència (CECILIA, ELEONORA 

i PR32W86). En el conjunt dels quatre assaigs 

realitzats no s’observen diferències significatives 

de producció entre varietats (Taula 6), si bé quan 

es compara el rendiment conjunt dels híbrids 

Bt amb el dels seus isogènics convencionals, 

presenten una producció mitjana superior en 

1.055 kg/ha (Taula 7).

La Figura 4 combina gràficament l’índex pro-

ductiu mitjà de les varietats assajades, en funció 

de la localitat. El gràfic suggereix un compor-

tament diferent de les varietats en funció de 

la localitat d’assaig. Així, s’observen algunes 

varietats GM (DKC6575, HELEN Bt i PR33P67) 

i convencionals (PR32W86) que presenten un 

índex superior al del testimoni ELEONORA, 

en les dues localitats. En altres varietats, 

principalment GM (CAMPERO i ARISTIS Bt), 

aquest índex és superior només en la localitat 

de la Tallada d’Empordà. Finalment, en algunes 

varietats convencionals (CECILIA i PR33P66) 

de cicle més curt que ELEONORA és inferior 

en les dues localitats. Totes les varietats més 

productives al Palau d’Anglesola també ho són 

a la Tallada d’Empordà, però no al revés.

LES LARVES DE BARRINADORS 
CAUSEN PÈRDUES DE
PRODUCCIÓ TANT PELS SEUS 
DANYS DIRECTES COM 
INDIRECTES (TRENCAMENT DE 
TIGES, INFECCIONS 
FÚNGIQUES, ETC.).

Varietats transgèniques
Varietats isogèniques
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Figura 3.- Producció mitjana de varietats de blat de moro transgèniques amb resistència als barrinadors, en comparació amb les 
seves isogèniques, obtinguda els anys 2000 i 2001 a les localitats del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), la Tallada d’Empordà (Baix 
Empordà) i la Vall d’en Bas (Garrotxa)

Taula 6.- Producció de les varietats de blat de moro transgèniques i convencionals assa-
jades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), durant 
les campanyes 2004 i 2005.

VARIETAT PRODUCCIÓ
(kg/ha 14 % d’humitat)

ÍNDEX
 PRODUCTIU 

(%)

SEPARACIÓ DE 
MITJANES 

(Test Tukey α=0.05)

DKC6575* 16.204 109,7 A

HELEN Bt* 16.183 109,5 A

PR32W86 16.090 108,9 A

PR33P67* 15.880 107,5 A

CAMPERO* 15.544 105,2 A

HELEN 15.235 103,1 A

ELEONORA 14.774 100,0 A

TIETAR 14.630 99,0 A

JARAL Bt* 14.536 98,4 A

CUARTAL Bt* 14.510 98,2 A

ARISTIS Bt* 14.396 97,4 A

PR33P66 14.080 95,3 A

ARISTIS 14.016 94,9 A

CUARTAL 13.940 94,4 A

CECILIA 13.523 91,5 A
Producció mitjana de l’assaig 14.903 kg /ha (14 % humitat)
Nivell de signifi cació de les varietats  p-valor = 0.0523
Nivell de signifi cació de la interacció varietat per localitat p-valor = 0.0511
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En el regadiu de Lleida hi ha un factor que 

incideix sobre el comportament dels híbrids de 

blat de moro, tant o més que la presència de 

barrinadors, que és la presència de virosis, prin-

cipalment MDMV (mosaics) i MRDV (nanisme). 

Aquelles varietats més sensibles als virus (ARIS-

TIS, CUARTAL, ARISTIS Bt, entre d’altres), amb 

independència que siguin convencionals o GM, 

presenten un pitjor comportament productiu en 

aquesta zona (Figura 5). 

04 Floració femenina i humitat del 
gra

No s’observen diferències en la data de flo-

ració femenina entre les varietats GM amb la 

modificació MON 810 i les seves isogèniques 

convencionals (Taula 8). Per contra, les varietats 

Bt presenten una major humitat a collita en com-

paració amb les seves isogèniques convencio-

nals, probablement com a conseqüència d’una 

major sanitat en els darrers estadis vegetatius. 

En el cas de dates de sembra d’inicis d’abril i 

de collita durant la primera quinzena d’octubre 

aquesta diferència d’humitat és aproximadament 

d’un 1%.

05 Components del rendiment

En determinades circumstàncies, el nombre de 

panotxes en el moment de la collita pot ésser 

més elevat en les varietats GM amb resistència 

als barrinadors, que en les seves isogèniques 

convencionals, com a conseqüència d’un menor 

nombre de panotxes que cauen a terra per danys 

indirectes de l’atac de barrinadors. Aquestes 

també presenten un pes del gra significativament 

més elevat (Taula 9), al no veure’s limitat el procés 

d’ompliment del gra per l’atac d’aquesta plaga. 

Per contra, les dades també mostren un menor 

nombre de files per panotxa en les varietats GM 

derivades del MON 810. En el moment que es fixa 

aquest component del rendiment, els atacs de 

barrinadors normalment són poc importants; per 

tant, l’expressió de la resistència, en el cas de les 

plantes GM que contenen la modificació genètica 

MON 810 (cal recordar que presenten un promotor 

de tipus constitutiu), podria representar més un 

inconvenient que un avantatge, en comparació 

amb les plantes de varietats convencionals. 

En cas de donar-se atacs importants de barrina-

dors, aquest menor nombre de files per panotxa 

queda compensat posteriorment per un major 

pes del gra, i el resultat final és un increment del 

rendiment.

A CATALUNYA, ELS ATACS 
DE BARRINADORS MÉS 
IMPORTANTS ES DONEN 
EN EL REGADIU DE LLEIDA 
I EN EL LITORAL DE 
GIRONA, PRINCIPALMENT 
EN LES SEMBRES MÉS 
TARDANES.
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Figura 4.- Índex productius de les varietats GM i convencionals assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i a la Tallada d’Empordà 
(Baix Empordà) durant les campanyes 2004 i 2005, en funció de la localitat d’assaig.
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Figura 5.- Índex productiu respecte el testimoni ELEONORA en funció del percentatge de plantes afectades pel virus MDMV de les 
varietats de blat de moro GM i convencionals assajades al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell), durant l’any 2005.

Taula 7.- Producció mitjana de les varietats de blat de moro GM en comparació amb les 
seves isogèniques convencionals assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i a la Tallada 
d’Empordà (Baix Empordà), durant les campanyes 2004 i 2005.

VARIETATS
PRODUCCIÓ
(kg/ha 14 % 
d’humitat)

ÍNDEX 
PRODUCTIU (%)

SEPARACIÓ DE 
MITJANES (Test 
Tukey α=0.05)

MG 15.435 107,3 A

CONVENCIONALS 14.380 100,0 B

Nivell de significació del contrast MG/convencionals      p-valor = 0.0117
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06 Malalties i accidents

Les ferides causades en les tiges i en els grans 

pels barrinadors afavoreixen l’aparició de po-

dridures en la base de les plantes (Foto 3), el 

trencament de les canyes i les infeccions per 

fongs al gra (Foto 4). En conseqüència, les vari-

etats que presenten resistència als barrinadors 

es troben també indirectament més protegides 

enfront d’aquestes problemàtiques (Taula 10). 

La resistència al trencament de les canyes és 

especialment important en les zones més ven-

toses, com per exemple l’Empordà.

L’atac de fongs al gra contribueix a augmen-

tar el nivell de micotoxines en el moment de 

la collita. En conseqüència, les varietats GM 

que, en no patir atacs de barrinadors, es veuen 

menys afectades per fongs al gra, presenten 

també uns nivells menors de micotoxines, 

principalment de fumonisines (Taula 10). 

L’atac de barrinadors en les panotxes és un 

dels factors que més afavoreix la presència 

d’aquesta micotoxina.

07 Participants i col·laboradors 

Foto 4.- Plantes de blat de moro amb podridures a la base de les 
tiges. Foto: J. Serra

LA SEMBRA DE VARIETATS 
DE BLAT DE MORO GM AMB 
RESISTÈNCIA ALS BARRINADORS 
NOMÉS ES JUSTIFICA EN 
AQUELLES SITUACIONS AMB 
ATACS IMPORTANTS 
D’AQUESTES PLAGUES

Foto 3.- Grans de blat de moro atacats per fongs en 
comparació a grans sans. Foto: J. Salvia.

Taula 9.- Components del rendiment de les varietats de blat de moro GM en comparació 
amb les seves isogèniques convencionals assajades a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), 
durant les campanyes 2004 i 2005.

VARIETATS
Nombre de 

panotxes/m2
Nombre de 

fi les/panotxa
Nombre de 
grans/fi la

Pes de 1000 
grans (g)

GM
7,26       A
6,75     AB

    16,0     B
16,5   A

40,7
41,0

405     A
379     ABCONVENCIONALS

Nivell de signifi cació del 
contrast MG/convencionals

p-valor = 
0,0001

p-valor = 
0,0011

p-valor = 
0,5089

p-valor = 
0,0002

Taula 10.- Malalties, accidents i nivell de fumonisines en les varietats de blat de moro GM, 
en comparació amb les seves isogèniques convencionals, assajades al Palau d’Anglesola 
(Pla d’Urgell) i a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), durant les campanyes 2004 i 2005.

Observacions: Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre si segons el test de Tukey (α=0,05).  La valoració 
del percentatge de grans afectats per fongs i del nivell de fumonisines a la collita s’ha realitzat únicament en l’assaig de la Tallada 
d’Empordà de l’any 2005. L’anàlisi de fumonisines ha estat realitzat per Anna Coll, Anna Nadal i Maria Pla, de l’Institut de Tecnologia 
Agroalimentària de la Universitat de Girona.

VARIETATS

Plantes 
afectades per 
podridures en 
la base de les 

tiges (%)

Plantes 
trencades 

(%)

Grans 
atacats 

per fongs 
(%) 

Fumonisines 
(B1+B2+B3) 

(% respecte 
convencionals)

GM      2,2    AB
6,1  A

       4,4     B
11,8 A

1,2  B
2,5  A

17

CONVENCIONALS 100

Nivell de signifi cació 
del contrast 
MG/convencionals

p-valor = 0,0026
p-valor = 
0,0282

p-valor < 
0,0001

Jordi Salvia i Fuentes
IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia
jordi.salvia@irta.es

Antoni López i Querol
Centre UdL - IRTA
antoni.lopez@irta.es

Joan Serra i Gironella
IRTA - Estació Experimental Agrícola Mas Badia
joan.serra@irta.es

Taula 8.- Data de floració femenina i humitat del gra de les varietats de blat de moro GM en com-
paració amb les seves isogèniques convencionals assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) 
i a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà), durant les campanyes 2004 i 2005.

VARIETATS FLORACIÓ FEMENINA HUMITAT (%)

GM 11 de juliol 21,9 A

CONVENCIONALS 11 de juliol 20,8 B

Nivell de significació del contrast GM/convencionals p-valor = 0,0108

Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test de Turkey( α= 0,05).
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01 Concepto de coexistencia

La Unión Europea define la coexistencia como 

el derecho que tienen los agricultores de po-

der escoger entre la producción de cultivos 

convencionales, ecológicos o modificados ge-

néticamente (transgénicos), siempre y cuando 

cumplan las obligaciones legales que marcan 

las normativas sobre etiquetado y trazabilidad. 

Entre ellas, cabe destacar que el reglamento de 

etiquetado (1830/2003) establece el umbral del 

0,9% de contenido de transgénicos, por enci-

ma del cual los productos deben etiquetarse 

como tales.

Según este reglamento, la presencia accidental 

de OGM (organismos genéticamente mo- 

dificados) que supere el umbral del 0,9% en un 

cultivo inicialmente no transgénico determina 

que dicho cultivo deba etiquetarse como 

transgénico, hecho que, en algún caso, puede 

perjudicar económicamente al agricultor. Por 

lo tanto, según la Unión Europea, tiene que 

establecerse una serie de normas que ayuden 

a disminuir al máximo la mezcla de cultivos 

GM i no GM, con la determinación de medidas 

de gestión viables para reducir las mezclas y 

con el coste de dichas medidas. El concepto 

de coexistencia no incluye aspectos de 

bioseguridad para la salud humana o el medio 

ambiente, ya que los cultivos transgénicos 

autorizados comercialmente ya han pasado 

toda una serie de pruebas analíticas para 

demostrar que son seguros y sensiblemente 

iguales a los no transgénicos. 

La presencia de material transgénico puede 

venir determinada por varios factores, como 

por ejemplo la pureza de la semilla, el flujo de 

genes, la presencia de renacientes (Figura 1) y 

finalmente las posibles mezclas durante la co-

secha y la poscosecha. Sin embargo, el flujo de 

genes es el que despierta más preocupación, ya 

que en condiciones de campo es difícil controlar 

la polinización cruzada.

02 El flujo de genes

El maíz se fecunda mayoritariamente por po-

linización cruzada, y el viento favorece que el 

polen de una planta fecunde a las plantas de 

alrededor. Como esta característica es propia 

de la especie, también se da en el maíz transgé-

nico. Así, el flujo de genes, o sea, la dispersión 

mediante el polen de los transgénicos (genes 

introducidos en la planta transgénica) puede 

tener una cierta influencia a la hora de aplicar 

las normativas sobre trazabilidad y etiquetado. 

Por ello, el grado de polinización cruzada entre 

un campo transgénico y un campo no transgé-

nico podría determinar si el producto final debe 

etiquetarse como transgénico o no.

03 Ensayo de coexistencia 2003

Este primer ensayo se realizó en Ivars de Ur-

gell, y consistía en un núcleo de 50x50 m de 

maíz transgénico Bt de la variedad Compa CB, 

rodeado de la variedad convencional Brasco. 

La superficie total del ensayo era de 7,5 ha. El 

objetivo era cuantificar el flujo de genes en fun-

ción de los vientos dominantes en la zona y de la 

distancia entre el maíz transgénico y el conven-

cional; al final del cultivo se recogieron muestras 

de cajas (mazorcas) a distintas distancias y se 

analizaron para determinar la proporción de ADN 

transgénico. Éste se habría originado a partir 

de la polinización del maíz convencional por el 

polen producido por la variedad transgénica. 

El ensayo fue subvencionado por el IRTA, el 

DARP, IrtaGen, y contó con la colaboración de 

Syngenta Seeds.

Las dos variedades florecieron simultáneamen-

te. En la Figura 2 se muestran los resultados 

obtenidos. Se ve claramente que el contenido 

de ADN –y, por lo tanto, el flujo de genes- de-

crece rápidamente con la distancia y que hay 

una clara influencia de los vientos dominantes 

de la zona. Así, en el margen noreste, dirección 

COEXISTENCIA ENTRE 
EL MAÍZ BT Y EL CONVENCIONAL

Foto 1. Renadius: plantes procedents de llavors que varen caure al camp 
durant la collita anterior. Foto: IRTA

Foto 2. Panotxa d’una planta de blat de moro blanc amb grans grocs de resultes de la pol·linització amb 
pol·len d’una varietat groga. En aquest assaig la varietat groga és una varietat híbrida transgènica pel que 
només la meitat dels grans grocs porten el transgen. Foto: IRTA
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favorecida por los vientos dominantes, la media 

del contenido de ADN transgénico era inferior 

al 0,9% a 10 m de distancia, mientras que en 

la dirección opuesta a los vientos dominantes 

la tasa inferior al 0,9% se obtenía ya a 2 m de 

distancia del campo transgénico.

A efectos prácticos, es muy conveniente distin-

guir entre valores puntuales, valores medianos a 

una distancia determinada y valores medianos 

aplicados al área total de un campo adyacen-

te. En este ensayo se detectó un valor puntual 

superior al 0,9% a 40 m de distancia en la di-

rección del viento dominante. A pesar de ello, 

la media de las muestras evaluadas a 10 m del 

campo transgénico dio sólo un 0,6% en el lado 

a favor del viento y menos de 0,1 en el contrario. 

En el margen de los campos se pueden en-

contrar valores muy altos, pero que disminuyen 

rápidamente a medida que nos adentramos 

en el campo. El valor medio de una cosecha 

dependerá, pues, en gran medida de las dimen-

siones del campo no transgénico (Melé et al., 

2004; Messeguer et al., 2004). Con los valores 

obtenidos en este ensayo, la cosecha global del 

campo no transgénico de alrededor no debería 

etiquetarse como transgénico, ya que tiene un 

valor de 0,11% de media. En cambio, una parte 

del campo  -pongamos un cuarto de hectárea, 

situada a la derecha a tocar del transgénico- 

debería etiquetarse como transgénico, ya que 

superaría por poco el umbral del 0,9%.

04 Ensayo de coexistencia 2004

El segundo ensayo de coexistencia se realizó 

en la zona de Foixá (Bajo Ampurdán) y con-

sistía en un núcleo de 4 variedades de maíz Bt 

de grano amarillo, que ocupaban un total de 4 

ha, rodeadas de maíz convencional de grano 

blanco, con una superficie total de 27 ha. Se 

escogieron estos tipos de variedades porque 

la tasa de polinización cruzada se puede 

cuantificar contando los granos amarillos que 

aparecen en las mazorcas blancas (Figura 3). 

Ello permite analizar un número muy elevado 

de muestras, ya que este sistema es mucho 

más fácil y económico que no el de hacer los 

análisis del contenido de ADN transgénico. Los 

objetivos del ensayo eran determinar la influencia 

de la medida del campo transgénico en la tasa 

de polinización cruzada detectada en campos 

adyacentes y estudiar más cuidadosamente el 

efecto de una zona tampón en el control del flujo 

de genes. El ensayo fue subvencionado por el 

IRTA y el proyecto PORTA.

En este ensayo hubo también una coincidencia 

de la floración muy buen entre las variedades 

transgénicas y el maíz blanco. Se analizaron 

más de 700 muestras de 3 mazorcas cada 

una. El flujo de genes fue más elevado en la 

dirección del viento dominante, lo que confirma 

los resultados del primer ensayo. Además, el 

flujo decrecía también con la distancia de tal 

manera que en las zonas del campo de maíz 

blanco adyacentes al núcleo transgénico se 

observó que el maíz blanco actuaba como una 

zona tampón y que a los 10-15 m de distancia 

la media de las muestras tenía una tasa inferior al 

0,9%. En cambio, en la zona del ensayo donde 

un camino de paso de 10 m de ancho separaba 

el maíz transgénico del blanco, la tasa de polini-

zación cruzada detectada en la línea del margen 

del camino era mucho más alta del 0,9% (Melé 

et al., 2005; Pla et al., 2006).

05 Ensayo de coexistencia 2005

Los dos ensayos anteriores se planificaron de 

tal modo que las variedades transgénicas y 
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Figura 1. % OMG detectats en les mostres preses al voltant del camp transgènic. Les distàncies no estan representades a escala. 
Les distancies reals estan assenyalades verd.

EL FLUJO GENÉTICO 
SE ACUMULA EN LOS 
MÁRGENES DE LOS 
CAMPOS Y DISMINUYE 
RÁPIDAMENTE HACIA 
EL INTERIOR. EL FLUJO 
GENÉTICO ES MÁS 
FUERTE EN LA DIRECCIÓN 
DEL VIENTO DOMINANTE.

2014232



VARIETATS DE PANÍS

DOSSIERN10

convencionales floreciesen al mismo tiempo 

a fin de detectar el máximo nivel de flujo de 

genes que se podría producir. Ahora bien, dado 

que en determinadas zonas de nuestro país 

es posible realizar siembras muy primerizas o 

muy tardías, era preciso averiguar si el flujo 

de genes se podía controlar mejor si se hacía 

disminuir dentro de lo posible la coincidencia 

de la floración. Así, pues, se diseñó un ensayo 

donde se combinaban tres fechas de siembra 

de maíz transgénico amarillo con tres fechas 

de siembra de maíz blanco no transgénico (31 

de marzo la primera, 20 de abril la segunda y 

11 de mayo la tercera). Se escogió un diseño 

que favoreciera al máximo la polinización cru-

zada, de tal modo que la distancia media entre 

plantas transgénicas y no transgénicas fuese 

inferior a dos metros. El ensayo se realizó en la 

zona de Foixá (Bajo Ampurdán) y lo financiaron 

el IRTA y el DARP.

A pesar de la diferencia de tres semanas entre 

la primera y la segunda siembra, las floracio-

nes se produjeron con muy poca diferencia 

de tiempo (2 o 3 días). En cambio, entre la 

segunda y la tercera se produjo una separación 

de la floración de poco más de 10 días.

Los resultados son provisionales, ya que se 

están realizando todavía los análisis para poder 

asegurar la equivalencia de los recuentos en 

granos amarillos con el porcentaje de transgé-

nico. En principio, como que se trata de varie-

dades transgénicas híbridas, sólo la mitad de 

los granos amarillos de las mazorcas blancas 

son transgénicos, pero debe evaluarse también 

la probable interferencia del polen amarillo pro-

cedente de los campos vecinos.

06 Estudio de coexistencia en 
condiciones reales

Los ensayos descritos anteriormente estaban 

diseñados de una manera muy concreta para 

evaluar mejor los efectos del viento, la distan-

cia o la coincidencia de la floración. Ello ha 

permitido detectar qué puede pasar en dichas 

condiciones de cultivo, que normalmente se 

han buscado que favoreciesen el flujo genético 

para poder estudiarlo mejor. Sin embargo, en 

una situación real de coexistencia como la que 

tenemos en nuestro país desde 1998, cada 

agricultor decide qué quiere plantar y cuándo. 

Esto significa que dentro de una zona puede 

haber varios campos transgénicos repartidos o 

no entre campos convencionales, de medidas 

distintas y, además, que las fechas de siem-

bra pueden ser coincidentes o no. Era preciso, 

pues, estudiar alguna zona concreta y analizar 

en condiciones reales de coexistencia qué 

tasas de polinización cruzada se producen y 

cuáles son los factores más importantes que 

la determinan. Este trabajo es el que estamos 

llevando a cabo dentro del proyecto europeo 

PIGMEA, que se inició en marzo de 2004 y tiene 

una duración de 3 años.

Durante la campaña de 2004 se escogieron 

dos zonas, una en Térmens (Noguera) y la 

otra en Foixá (Bajo Ampurdán). Se elaboró un 

mapa que situaba los distintos tipos de cultivo 

y las barreras físicas que podían modificar el 

movimiento del polen. Gracias a la gran cola-

boración de la cooperativa de Térmens y de 

los payeses de las dos zonas, se pudieron 

identificar el tipo de maíz sembrado en cada 

campo (si era convencional, ecológico y trans-

génico) y las fechas de siembra de cada una 

de ellas. Posteriormente, se determinaron las 

fechas de floración. A partir de estos dados se 

escogieron una serie de campos que a priori 

podían tener distintos grados de polinización 

cruzada con los campos transgénicos vecinos 

y se analizaron detalladamente el contenido de 

OGM en las diferentes partes del campo (30-40 

muestras de tres mazorcas según la medida y 

la forma del campo).

De los quince campos analizados, se encon-

traron tres con un contenido superior al 0,9% 

EL EFECTO DE LA DISTANCIA 
PARA IMPEDIR EL FLUJO DE 
GENES DEPENDE MUCHO DE 
QUE LO HAYA EN ESTA DIS-
TANCIA. UNA ZONA TAMPÓN 
DE MAÍZ NO TRANSGÉNICO 
DE 15m ES MUY EFECTIVA, 
MIENTRAS QUE UN CAMPO DE 
CEREAL O UN CAMPO YERMO 
LO SON MUY POCO.

Foto 3. Detall del camp d’assaig. En primer terme en color verd clar hi ha la sembra conjunta de transgènic i no transgènic de la tercera data encara sense fl orir. Foto: IRTA

2115233
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y que, por tanto, deberían etiquetarse como 

transgénicos. En otros tres no se detectó la 

presencia de flujo transgénico, porque no 

coincidieron en la floración con los campos 

transgénicos de alrededor.

Los resultados obtenidos en este estudio po-

nen de manifiesto que en condiciones reales 

de coexistencia el viento dominante no tiene 

tanto efecto como en el caso de los ensayos 

descritos anteriormente. Este resultado es 

lógico, ya que los campos transgénicos y no 

transgénicos están “mezclados” y distribui-

dos en distintas orientaciones. En cambio, los 

factores más importantes que determinan el 

grado de flujo de genes son la coincidencia 

de la floración y la distancia entre los campos. 

Si se combinan estos dos parámetros en una 

fórmula sencilla, se pueden explicar en todos 

los casos, y de manera muy ajustada, los va-

lores de flujo genético que se han encontrado 

en los campos estudiados. Según dichos re-

sultados, se puede concluir que, en el caso de 

una coincidencia de floración total, la distancia 

de separación entre los campos debería ser de 

unos 15-20 m a fin que el contenido de OGM 

fuese inferior al 0,9%. Este año también se 

ha hecho un estudio parecido y está previsto 

hacer algunas comprobaciones más para 

encontrar un sistema que permita predecir de 

manera fiable el flujo de genes a partir de la 

situación de los cultivos transgénicos y de las 

fechas de floración.

07 Conclusiones

Tanto en los ensayos planificados para estudiar 

el flujo de genes como en el estudio llevado a 

cabo en dos zonas para evaluar una situación 

real, se puede concluir que una distancia de 

seguridad (zona tampón) entre 10-20 m sería 

suficiente para mantener el umbral de conte-

nido de OGM en la producción del campo por 

debajo del 0,9%. Dicho resultado concuerda 

con el de otros ensayos realizados en Alema-

nia e Inglaterra (Henry et al., 2003; Weber et 

al., 2005).

Cuando coexisten varios campos transgénicos 

y no transgénicos en una zona, los factores 

más importantes que determinan el contenido 

de OGM debido a la polinización cruzada son 

la coincidencia de la floración y la distancia 

entre los campos. 

Por otra parte, la normativa sobre coexistencia 

deberá contemplar otros aspectos para evitar 

la mezcla accidental con el maíz transgénico 

debida a la impureza de las semillas de siem-

bra, la presencia de renacientes de un cultivo 

anterior transgénico, la limpieza de la maquina-

ria y del utillaje utilizado para el transporte y el 

almacenamiento del grano. Cada una de estas 

posibles causas precisa unas precauciones y 

una normativa específica para minimizar el ries-

go de mezclas no deseadas.

A menudo se argumenta, en defensa de dis-

tancias de seguridad más largas, que de esta 

forma se rebajará el nivel total de OGM, ya que 

además del flujo genético hay todos estos fac-

tores que acabamos de citar. Probablemente, 

se deberá evaluarlos y controlarlos uno a uno; 

aumentar las distancias de seguridad, por 

ejemplo hasta cincuenta metros, equivaldría a 
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Taula 1. Contingut global d’OGM en els camps analitzats en l’estudi de coexistència en les zones de Térmens i Foixà. En la zona escollida 
de Foixà no hi havia plantacions de transgènic Bt 176

Camps analitzats % GM-DNA/total DNA

Zona Parcel·la Àrea (ha) Mon 810 Bt 176 Total

Foixà A 1,07 0 - 0

Foixà B 0,58 0 - 0

Foixà C 4,63 0 - 0

Foixà D 1,89 0,05 - 0,05

Foixà E 3,56 0,11 - 0,11

Foixà F 1,1 1,22 - 1,22

Foixà G 1,5 1,89 - 1,89

Térmens H 0,5 0,03 0,01 0,04

Térmens I 3,08 0,02 0,51 0,53

Térmens J 0,97 0,04 0,03 0,07

Térmens K 1,89 0,01 2,28 2,29

Térmens L 2,55 0,01 - 0,01

LAS DIFERENCIAS ENTRE 
LAS FECHAS DE SIEMBRA 
PRIMERIZAS (MARZO, ABRIL) 
PRODUCEN POCO EFECTO 
DE SEPARACIÓN DE LAS 
FLORACIONES. EN CAMBIO, 
LAS DIFERENCIAS DE 
SIEMBRA DE FECHAS MÁS 
TARDÍAS (MAYO) SON MÁS 
EFECTIVAS EN EL DECALAJE 
DE LAS FLORACIONES.
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una prohibición de hecho en zonas como las 

estudiadas, donde la dimensión media de las 

parcelas es pequeña.
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QUAN, AMB SETZE ANYS, EN JOSEP TORRENT 
VA COMENÇAR A TREBALLAR A L’EXPLOTACIÓ 
AGRÀRIA DE LA SEVA FAMÍLIA A BELLCAIRE 
D’URGELL, AQUESTA TENIA 8 HECTÀREES 
DE TERRENY. ACTUALMENT, LA FINCA TÉ 
PROP DE 30 HECTÀREES, LA MAJORIA DE 
REG DINS LA ZONA DEL CANAL D’URGELL, 
ON CONREA PANÍS, BLAT I GARROFA. EN 
JOSEP SEMPRE HA ESTAT VINCULAT AMB EL 
MÓN COOPERATIU; HA ESTAT PRESIDENT DE 
LA COOPERATIVA DEL CAMP DE BELLCAIRE, 
DE LES COOPERATIVES DE SEGON GRAU 
TRANSALFALS I LA VISPESA, AMB SEU A 
BELLCAIRE, I D’ACTEL, AMB SEU A LLEIDA. 
EN AQUESTA ENTREVISTA, EN JOSEP ENS 
PARLA DEL CONREU DEL BLAT DE MORO A 
LA SEVA EXPLOTACIÓ I DE COM EN TREU EL 
MÀXIM PROFIT.

Quins tipus de productes gestiona a la seva 

explotació? 

En l’explotació gestionem panís, blat, veça i 

retirada. La rotació de conreus que realitzem a la 

nostra explotació seria la següent: quatre anys de 

panís i un de blat. A les finques on hem fet el blat 

sembrem veça al setembre per enterrar-la a finals 

de març abans de tornar a fer panís i iniciar així 

altre cop la roda. L’altre “cultiu” que gestionem és 

la retirada, imposada per la normativa europea, la 

PAC. A mesura que ens adaptem als canvis de la 

PAC, preveiem que alterarem la nostra rotació, ja 

que el marge de benefici del panís es veurà més 

afectat que el del blat.

De les diverses varietats de blat de moro 

existents al mercat quines estan presents 

en els seus conreus? 

Nosaltres sembrem varietats de cicle 600 i 700. 

Aquest any sembrarem només dues varietats, 

com a convencional la Pionner R42, i com a 

transgènica la Pionner P67. 

Quins criteris té en compte a l’hora d’esco-  

llir aquestes varietats? 

En aquest aspecte disposem d’informació 

privilegiada, ja que fa molts anys que col·laborem 

amb la casa de llavors Pionner, i ja fa unes 

campanyes que realitzem assaigs de diverses 

varietats comercials d’aquesta firma dins la 

nostra explotació; per tant, sabem quines són 

les varietats que s’adapten millor als nostres 

terrenys. Un dels criteris més importants és el 

rendiment, però no és l’únic. Tenim en compte 

també la humitat a collita, la resistència a 

malalties i el cicle; escollim cicles curts per a les 

finques on després hem de sembrar blat.

Té en compte les recomanacions de varietats 

que anualment publica l’IRTA per a la seva 

zona? 

Coneixem les recomanacions de l’IRTA i molts 

cops coincideixen amb les que obtenim als 

nostres camps. 

“Un dels criteris més importants és el 

rendiment, però no és l’únic”

Quan creu que és adequat aplicar l’adobatge 

nitrogenat de cobertura? 

El millor moment per aplicar aquest tipus 

adobatge és quan el panís té entre 50 i 60 

centímetres d’alçada.

Més endavant és difícil entrar amb les màquines 

dins el camp de panís sense fer malbé les mates.

Si disposéssim de reg per aspersió, aquest 

adobat es podria fraccionar molt més, es 

podria aplicar fins a la floració i aproximant-lo 

a les necessitats de la planta.

Coneix l’eina de Pla d’adobatge de RuralCat?

Coneixem l’eina de pla d’adobatge, però no 

la utilitzem de moment, ja que tinc un fill que 

és enginyer agrònom i junt amb ell preparem 

l’adobatge, en funció del cultiu anterior i de si 

hem enterrat o no els residus (palla o canyots). 

No descartem, en un futur pròxim, la possibilitat 

de fer-ne ús.

Quin procés de comercialització se    gueix per 

a les produccions de la seva explotació? 

Comercialitzem les nostres produccions a través 

de la cooperativa del poble. Amb aquesta opció 

crec que aconseguim un bon preu de venda; i 

tenim confiança en ella pel que fa a la mesura 

de la quantitat de quilograms i la humitat de la 

producció.

Com es compagina la productivitat i la 

competitivitat amb les mesures medi    am  - 

bientals d’obligat compliment? 

Creiem que la productivitat no és incompatible 

amb el respecte al medi ambient.

Realitzar un adobatge equilibrat i raonat, a part 

de ser més bo pel medi, és més rendible per a 

l’explotació. 

Cal ajustar molt els costos, i per tant racionalitzar 

les dosificacions d’adobat i d’herbicida. 

Nosaltres apliquem de manera diferenciada 

el fòsfor, la potassa i el nitrogen; així es 

poden ajustar les dosificacions i ser el màxim 

d’eficients.

“LA PRODUCTIVITAT NO ÉS INCOMPATIBLE AMB EL RESPECTE AL 
MEDI AMBIENT”

L’ENTREVISTA Josep Torrent Tarré
Pagès.
Bellcaire d’Urgell (La Noguera)

www.ruralcat.net
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Qualsevol reflexió que es vulgui plantejar res-

pecte als aprofitaments de l’aigua com a recurs 

ha de fonamentar-se, sens dubte, en el fet 

inqüestionable que l’aigua és un bé necessari 

però escàs,i que el seu ús s’ha de fer sota cri-

teris de màxima eficiència.

Per això em sembla molt interessant aquest 

número del DOSSIER TÈCNIC dedicat a la 

gestió eficient de l’aigua de regadiu en diferents 

conreus, com ara els extensius, els hortícolesi 

l’olivera (reg de suport).

Amb la modernització del reg, incorporant pro-

cessos com la informatització, l’automatització 

i la gestió de les instal·lacions, podrem aconse-

guir probablement que Catalunya esdevingui un 

referent tecnologic i comercial per a les agricul-

tures de tipus mediterrani.

Aquesta modernització del reg, atesa l’actual 

disponibilitat de noves tecnologies i els efectes 

d’eficiència i d’estalvi que genera, constitueix 

una línia directriu del Departament d’Agricultu-

ra, Ramaderia i Pesca (DARP), l’adminIstració 

agrària catalana.

Per això, la política de regadius, com la que 

desenvolupa el Govern de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el DARP, s’aplica des 

de fa temps amb els usos més estalviadors i 

eficaços que faciliten les modernes tecnologies 

de reg i de gestió de l’aigua.

Respectant sempre aquests criteris, el DARP 

porta a terme una decidida política de cons-

trucció de nous regadius i de millora dels 

existents, ja que considera que en el món 

agrari l’aigua és un dels factors claus per al 

seu desenvolupament. És l’eina bàsica per 

treballar el camp, aprofitar les seves riqueses 

i aconseguir el seu màxim rendiment, tot pro-

duint efectes mediambientals molt positius. 

Al mateix temps, la transformació en regadiu 

incentiva la millora tecnològica i la introducció 

de nous cultius; i fomenta l’esperit empresarial 

en l’àmbit agrari.

La construcció de nous regadius i la millora 

dels existents serveixen per potenciar el des-

envolupament del camp català i del món rural 

en general, ja que suposen augmentar la com-

petitivitat de les explotacions i dotar de més mà 

d’obra el camp de Catalunya.

Els regadius diversifiquen notablement la pro-

ducció agrària i repercuteixen d’una manera 

clara en el desenvolupament econòmic i social 

de les zones on es porten a terme. Represen-

ten una important alternativa per arrelar pobla-

cions al territori, mantenir l’equilibri territorial, 

assegurar la continuïtat de l’activitat agrària en 

el món rural i garantir la renda de les famílies 

que hi viuen i treballen. 
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01 Introducció

L´objectiu final del procés productiu agrari 

és incrementar la productivitat mitjançant la 

millora conjunta de la producció i la qualitat 

del producte final, sense oblidar el respecte al 

medi ambient.

Amb aquest objectiu s´engegà la present 

activitat, emmarcada en el Pla Pilot per a la 

millora i modernització dels regadius. Hi han 

participat REGSA (empresa pública de la 

Generalitat de Catalunya encarregada de fer les 

obres de transformació i millora dels regadius), el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

de la Generalitat de Catalunya, la Comunitat 

General dels Canals d’Urgell i l´IRTA, com 

a executora del projecte titulat “Millora de 

l’eficiència de l’ús de l’aigua de reg: aplicació 

de diferents sistemes de reg en panís en 

la zona d’influència de les Col·lectivitats de 

Regants núm. 5 i 20 en el terme municipal de 

Linyola (Pla d’Urgell)”. Aquest projecte va lligat 

a un procés de concentració parcel·lària, que 

suposa un canvi del sistema de reg a manta per 

un sistema de reg a pressió, més eficient i a la 

demanda de l´agricultor.

Després de cinc anys de realització de l´estudi 

comparatiu dels diferents sistemes de reg en 

panís, se’n desprèn que amb el reg a pressió 

es millora la producció i s´aplica una menor 

quantitat d´aigua de reg, fet que suposa una 

major eficiència productiva o relació entre la 

producció obtinguda i l´aigua de reg aplicada. 

Aquest estalv i  d´aigua és especialment 

important, en valors absoluts, per ser un cultiu 

amb altes necessitats d´aigua. Cal considerar 

com a molt positiva aquesta dada, ja que en els 

casos en què hi hagi un cost associat al volum 

d´aigua emprat (p.e., quan hi ha bombament), 

la reducció de l´aigua aplicada disminueix els 

costos totals. Altres aspectes com un menor 

cost de mà d´obra per regar, una major eficiència 

en l´ús dels inputs (treball del sòl, adobs, 

fitosanitaris, herbicides) així com el respecte al 

medi ambient (menor contaminació del freàtic...) 

poden ser un valor afegit a l´ús de sistemes de 

reg a pressió. 

02 Objectius

Els objectius plantejats en el projecte foren:

· Comparar diversos sistemes de reg en cultius 

de la zona regada pels canals d’Urgell.

· Avaluar la producció i la qualitat en funció del 

sistema de reg aplicat.

· Donar informació als regants de la zona 

d’estudi.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE L’AIGUA DE REG 
EN PANÍS. ESTUDI COMPARATIU DEL REG A PRESSIÓ 
RESPECTE AL REG A MANTA EN L’ÀREA REGABLE DELS 
CANALS D’URGELL (LLEIDA) 

Camp d’assaig de la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) Foto: J. Salvia

ASPERSIÓ

MANTA

Vistes del camp de panís amb els diferents tractaments de reg. Foto de la esquerra: 50 dies després de la sembra (campanya 2002), foto de la dreta: 60 dies després de la sembra (campanya 2002). 
Fotos: J. Rufat.

Figura 1. Mapa de situació i plànol de la parcel·la d´assaig. 
Any 2004.

MANTAMANTA

ASPERSIÓASPERSIÓ
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03 Característiques de l’assaig

03.01 Parcel·la demostrativa

La parcel·la està situada en el terme municipal de 

Linyola (Pla d’Urgell) i disposa d’una superfície 

de 3,66 ha. Les superfícies dedicades a cada 

sistema de reg oscil·len entre els 1.190 m2 d´una 

taula regada per degoteig fins als 8.493 m2 d´una 

taula regada per aspersió (Figura 1). 

El sòl de la parcel·la és de baixa qualitat, de 

textura argil·lollimosa, amb un calcari actiu alt i 

molt clorosant, Mg alt, conductivitat lleugerament 

alta i N-nítric normal-alt (Taula 1).

La finalitat de triar aquesta parcel·la com a 

objecte de l’activitat experimental demostrativa 

va ser posar de manifest la potencialitat màxima 

de les tecnologies de reg a provar.

03.02 Sistemes de reg

L’eix central de l’acció demostrativa es basa en 

provar el comportament de diferents sistemes de 

reg i avaluar-ne els efectes sobre la producció. Els 

sistemes de reg utilitzats foren (Taula 2):

· Reg per gravetat (inundació). És el reg 

tradicional dels Canals d’Urgell i per tant la 

referència de totes les proves que es realitzen.

· Reg per aspersió. Adaptat en cada cas a les 

característiques dels conreus. És el sistema 

de reg que per als grans conreus anuals 

típics d’aquesta zona (panís, gira-sol, etc.) es 

presenta com alternatiu al reg per gravetat.

· Reg per degoteig. Alternativa al reg per 

aspersió per a conreus hortícoles, i molt 

concretament quan les condicions del medi 

(tipus de sòl, qualitat de les aigües, etc.) no 

són gaire favorables. En el cas del panís, s’ha 

provat la seva aplicació.

· Reg per cintes exsudants. Alternativa als 

sistemes tradicionals de reg per degoteig, en 

especial per aquells conreus de curta durada 

en els quals s’ha de moure el sistema de 

reg amb certa freqüència. Es tracta moltes 

vegades d’un material de més baixa qualitat, 

però que permet una renovació més freqüent 

a un cost molt interessant. També s´ha provat 

la utilització d´aquest sistema de la mateixa 

manera que en el reg per degoteig. 

03.03 Programació del reg

El reg s’ha programat amb una periodicitat 

setmanal,  en base a les dades de l ’ETo 

(evapotranspiració de referència) de les 

esta cions de la XAC (Xarxa AgroClimàtica de la 

Generalitat de Catalunya) més properes (El Poal), 

utilitzant els coeficients de cultiu (Kc) adaptats, 

i corregides les dades en base a l’eficiència 

d’aplicació d’aigua de cada sistema. 

Les programacions de reg tan sols s’han 

emprat per als sistemes de reg a pressió 

(aspersió, degoteig i cinta). En el cas de reg 

per inundació, s’han seguit els torns de reg de 

12 dies establerts en la Col·lectivitat.

03.04 Elements de mesura de l’aigua 

aplicada

Es disposà d’un comptador individual per a 

cada parcel·la regada per aspersió, degoteig 

o cinta i d’un aforador per a les parcel·les 

regades per inundació.

04 Resultats 

04.01 Producció

04.01.01 Producció any 2001

Per problemes en el muntatge de la instal·lació 

de reg, la sembra del panís per aspersió es 

retardà un mes. La collita es realitzà el mateix 

dia, amb una humitat del gra del 19,8% en 

aspersió i de 17,9% a manta. La producció fou 

la mateixa, tot i que el panís regat per aspersió 

va ser sembrat un mes més tard. L´objectiu 

del primer any de funcionament de la parcel·la 

era la posada a punt i la comprovació del bon 

funcionament de tot el sistema. Tanmateix, els 

resultats obtinguts en panís ja demostraren que, 

per a una mateixa producció, amb reg a manta 

es necessitava un mes més d´establiment 

del conreu.

04

Taula 1. Anàlisi del sòl. Març 2002.

Sòl (0-30) Subsòl (30-60)

pH aigua (1:2.5) 8,2 8,3

Conduct. elèctr. 25º (dS/m) 0,40 0,77

Matèria orgànica (%) 2,0 0,8

N-NO3 (ppm N-NO3) 23 15

P assimilable (ppm) 45 11

K (ppm) 206 117

Carbonat càlcic equiv. (%) 24 27

Mg (ppm) 543 548

Calcari actiu (%) 13 13

Taula 2. Característiques tècniques dels diferents sistemes de reg emprats en l’acció 
experimental demostrativa.

Anys Sistema (1) Emissor (2) Pluviometria (3) Uniformitat (4)

2001

2002

2003

2004

2005

Aspersió 1790-1570 l/h
869-684 l/h

5,5 mm/h
4,7 mm/h

73%
82%

Inundació 125-140 l/s

Degoteig 2 l/h 5,7 mm/h 98%

Cinta 0,9 l/h 4,7 mm/h 93%

(1)Degoteig i cinta només en 2004 i 2005. (2)Cabal de l’emissor del sistema de reg per cada cultiu. (3)Pluviometria mesurada de cada 
sistema de reg. (4) Uniformitat mesurada de cada sistema de reg. 
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04.01.02 Producció any 2002

El panís es va sembrar el mateix dia per als 

dos sistemes de reg. El regat per aspersió va 

admetre una segona collita anterior a la sembra 

de panís a base de sègol farratger. L´increment 

de producció va ser l´11% a favor del reg per 

aspersió. La humitat en aspersió va ser 4,4 

punts més baixa,  amb el que comporta de 

reducció de despeses d’assecatge.

04.01.03 Producció any 2003

Com a l’any 2002, el panís es va sembrar 

el mateix dia per als dos sistemes de reg. 

L´increment de producció en aspersió respecte 

al reg a manta va ser del 46%. La humitat va 

ser pràcticament la mateixa (17,3% a manta i 

17,9% per aspersió). A més, l´atac de corc va 

ser molt superior en reg a manta. Bona part 

d´aquestes diferències podrien ser atribuïbles a 

la diferent capacitat per suportar les condicions 

climàtiques tan extremes com les de l´estiu de 

2003.

04.01.04 Producció any 2004

Els resultats del quart any d´assaig confirmà la 

tendència dels anys anteriors, amb un increment 

productiu de les parcel·les regades per aspersió 

del 22% respecte al reg a manta. En aquesta 

campanya s´introduí el reg per degoteig, fet que 

encara incrementà més la producció respecte als 

dos sistemes anteriors, arribant a un 24% més 

que el reg a manta. La producció de panís regat 

a manta fou de 12.059 kg/ha. Els percentatges 

d´humitat del gra a collita van ser de 25,3, 23 

i 23,8 per al reg a manta, aspersió i degoteig, 

respectivament.

04.01.05 Producció any 2005

En el darrer any d´assaig els increments productius 

de les parcel.les regades a pressió foren del 5%, 

amb valors de 13.474 i 13.453 kg/ha pel panís 

AQUESTA PRODUCCIÓ, 
EXPRESSADA EN PERCENTATGE, 
SUPOSA UN 19% D´INCREMENT 
RESPECTE A LA PRODUCCIÓ 
DEL PANÍS REGAT A MANTA. 
VAL A DIR QUE LA PRODUCCIÓ 
MITJANA EN REG A MANTA 
PER ALS DIFERENTS ANYS 
FOU REPRESENTATIVA DELS 
RESULTATS OBTINGUTS A LA 
ZONA D´ESTUDI
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Figura 2. Producció i índex productiu del panís segons el sistema de reg. Mitjana 2002-2003-2004-2005.

SI COMPAREM ELS VALORS DE 
MITJANA DELS ANYS 2002-2003-
2004-2005 (FIG 3), L´AIGUA DE 
REG APLICADA PER ASPERSIÓ 
VA SER UN 29% MENOR QUE EN 
REG A MANTA
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regat per aspersió i degoteig, respectivament, 

mentre que la producció per a les parcel·les 

regades a manta fou de 12.781 kg/ha. Els 

percentatges d´humitat del gra a collita van ser 

de 18,8, 18,4 i 19,8 per al reg a manta, aspersió 

i degoteig, respectivament.

04.01.06 Resum productiu 2001-2005

De la comparació dels resultats productius, 

mitjana dels anys 2002-2005 (Fig. 2), sense 

tenir en compte el primer any (campanya 

2001), amb una data de sembra diferent per 

als dos tractaments, s´obtingué un increment 

de 2.085 kg/ha (879 kg/jornal) pel reg per 

aspersió (Fig. 2).

Aquesta producció, expressada en percentatge, 

suposa un 19% d´increment respecte a la 

producció del panís regat a manta. Val a dir 

que la producció mitjana en reg a manta per als 

diferents anys fou representativa dels resultats 

obtinguts a la zona d´estudi.

04.02 Aigua aplicada

La quantitat d´aigua aplicada en les diferents 

campanyes en reg a manta va ser de 9.514, 

10.483, 8.813 i 8.608 m3/ha per als anys 2002, 

2003, 2004 i 2005, respectivament (Taula 3). 

En les parcel·les regades per aspersió les 

aplicacions foren sempre menors (5.923, 7.805, 

6.700 i 6.024 m3/ha els anys 2002, 2003, 2004 

i 2005, respectivament), mentre que en el reg 

per degoteig s´aplicaren 6.207 i 6.267 m3/ha 

els anys 2004 i 2005, respectivament, valors 

lleugerament inferiors als del reg per aspersió. 

Si comparem els valors de mitjana dels anys 

2002-2003-2004-2005 (fig 3), l´aigua de reg 

aplicada per aspersió va ser un 29% menor 

que en reg a manta.

04.03 Eficiència productiva

S´entén per eficiència productiva la relació entre 

el resultat obtingut (kg de panís) per unitat d´input 

(m3 d´aigua de reg).

Cal destacar els resultats superiors dels sistemes 

a pressió respecte al reg a manta, amb un 

manteniment de les posicions per als diferents 

anys (Taula 3). L´eficiència productiva del reg a 

pressió respecte al reg a manta oscil·la entre 

un 161% i un 197%. L´eficiència productiva 

en el reg per degoteig caldria emmarcar-la i 

comparar-la amb les dades del 2004-2005, 

on suposa una lleugera millora respecte del reg 

per aspersió. Malgrat que els resultats en reg 

per degoteig són només de dos anys, sí que 

mostren una tendència positiva d´aquest sistema 

i justifiquen la recerca de nous sistemes de reg 

més eficients.

Dels valors de mitjana dels anys estudiats, se´n 

dedueix que l´aplicació de l´aigua de reg per 

aspersió suposa un increment productiu del 

19%, amb un estalvi d´aigua de reg aplicada 

del 29% respecte al reg a manta.

05 Autor i col·laboradorsDELS VALORS DE MITJANA DELS 
ANYS ESTUDIATS, SE´N DEDUEIX 
QUE L´APLICACIÓ DE L´AIGUA DE 
REG PER ASPERSIÓ SUPOSA UN 
INCREMENT PRODUCTIU DEL 
19%, AMB UN ESTALVI D´AIGUA 
DE REG APLICADA DEL 29% 
RESPECTE AL REG A MANTA

06

Taula 3. Producció, aigua aplicada i eficiència productiva del panís. Anys 2002, 2003, 2004 i 2005.

Anys Sistema
Producció

(kg al 14%/ha)
Aigua de reg

(m3/ha)

Eficiència
productiva

(kg panís/m3)

Eficiència
productiva

(índex 100 = manta)

2002
Manta

Aspersió
10.537
11.636

9.514
5.923

1,1
2,0

100
177

2003
Manta

Aspersió
8.300
12.157

10.483
7.805

0,8
1,6

100
197

2004
Manta

Aspersió
Degoteig

12.059
14.757
14.985

8.813
6.700
6.207

1,4
2,2
2,4

100
161
176

2005
Manta

Aspersió
Degoteig

12.781
13.474
13.453

8.608
6.024
6.267

1,3
2,2
2,2

100
168
161

Mitjana
2002-2003-2004-2005

Manta
Aspersió
Degoteig

10.919
13.074
14.219

9.355
6.613
6.237

1,2
2,0
2,3

100
176
195

Col·laboradors:
Girona Gomis, Joan
Arbonés Florensa, Amadeu
Marta Solà, Mercé
Del Campo Arrate, Jesús

Rufat Lamarca, Josep
Àrea de Tecnologia Fructícola. Centre UdL - IRTA
josep.rufat@irta.es
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01 El reg deficitari controlat (RDC) 
en presseguer

La introducció del concepte de reg deficitari 

controlat (RDC) a començaments dels 80 va 

suposar un estímul per a la recerca de noves 

formes de regar els arbres fruiters i per buscar 

en quins moments les plantes, i sobretot els 

fruits, eren més sensibles a la falta d’aigua. Tot 

això, orientat a controlar el creixement vegetatiu 

excessiu i a millorar la qualitat dels fruits, 

mitjançant el maneig del reg.

02 El creixement  del fruit i de la 
vegetació en el presseguer

El creixement del préssec (varietats d’agost) 

presenta una doble sigmoide (figura 1), amb una 

primera fase de creixement des del quallat fins a 

finals de maig (fase I). Creixement que es produeix 

com a conseqüència de la divisió cel·lular. A finals 

del mes de maig comença la fase II, en què el fruit 

pràcticament no creix i tan sols és perceptible 

l’enduriment del pinyol, i finalment una tercera 

fase caracteritzada per un creixement ràpid del 

fruit (fase III). Seguint aquesta mateixa divisió per 

fases, s’observa com a la fase I el creixement 

vegetatiu (expressat a la figura 1 com longitud 

de la brosta) és considerable, que a la fase II el 

creixement és molt important, i que a la fase III, 

sempre que hi hagi una càrrega raonable de fruits, 

aquest creixement està totalment aturat.

03 Primers resultats de RDC en 
presseguer

A f ina ls  de la  dècada de ls  70,  es van 

introduir en algunes zones productores de 

préssec les plantacions d’alta densitat. Una 

d’aquestes zones va ser Austràlia, i allí un grup 

d’investigadors va estudiar diferents formes 

de controlar el creixement vegetatiu excessiu 

que impossibilitava un conreu racional, i que 

presentaven aquests tipus de plantacions. 

Entre totes les alternatives de control (esporgues 

d’estiu, esporga d’arrels, reguladors hormonals, 

etc.) es va estudiar la possibilitat d’utilitzar el 

dèficit hídric com un element de control, ja que 

el creixement vegetatiu és altament sensible a 

la falta d’aigua.

Així, es va pensar que un dèficit hídric no 

excessiu, basat en una reducció del 50% d’aigua 

de reg (d’un tractament ben regat) durant la fase 

II, reduiria el creixement vegetatiu i no afectaria 

el creixement del fruit. Aquest plantejament tenia 

l’oportunisme d’actuar en un moment en què el 

creixement vegetatiu és màxim i el creixement 

del fruit és molt reduït (fase II, figura 1).

L’aplicació d’aquests tractaments (Control: arbres 

regats al 100% de la seva demanda hídrica tot 

l’any, i RDC: regats igual que en Control excepte 

la fase II en què s’aplicava el 50% del que rebien 

REG DEFICITARI CONTROLAT 
EN ARBRES FRUITERS

Collita de préssec.Foto: J. Girona. Pesant l’esporga dels presseguers. Foto: J. Girona.
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Figura 1. Evolució estacional del creixement del pes fresc del préssec i de la llargada de la brosta (Girona et al., 2003).
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els arbres Control), va produir efectivament una 

reducció del creixement vegetatiu, però el més 

significatiu és que no va afectar negativament la 

producció, fins i tot els fruits de RDC eren una 

mica més grans en Control així com la producció 

total i comercial (taula 1).

04 Aplicació del RDC en sòls 
superficials

Per tal d’estudiar i adaptar les estratègies de RDC 

a les condicions de les zones productores més 

properes, es va realitzar un treball experimental en 

una parcel·la comercial de presseguer de la zona 

del Baix Segre (Lleida), més concretament en el 

terme municipal d’Aitona, on s’avalua la possibi-

litat d’utilitzar aquesta tècnica en sòls superficials 

i amb una limitada capacitat per emmagatzemar 

aigua. En aquesta parcel·la, plantada amb la va-

rietat Sudanell, es van plantejar dos tractaments 

de reg molt similars als descrits anteriorment: Un 

tractament regat per satisfer totes les necessitats 

d’aigua del presseguer (Control) i un altre en què 

durant la fase II de creixement del fruit es reduïa 

l’aportació d’aigua al 25% (RDC) (taula 2). Després 

d’haver aplicat gairebé les mateixes quantitats d’ai-

gua al tractament Control que al RDC (taula 2), es 

van aconseguir importants reduccions de creixe-

ment vegetatiu en el tractament RDC (figura 2).

Amb una càrrega de fruits similar al primer 

any d’assaig, s’observa que el pes fresc dels 

préssecs és pràcticament el mateix per als dos 

tractaments (taula 3); això confirma que es pot 

aplicar un cert grau de dèficit a la fase II sense 

afectar negativament el creixement del fruit (figura 

2).  En els següents anys, i com a conseqüència 

dels efectes acumulats en els anys anteriors, es 

va observar una evident afectació del quallat i la 

càrrega final de fruits, fet que afectava clarament la 

mida final del fruit (taula 3). En tot cas, la producció 

va ser sempre superior per al tractament RDC. 

Un aspecte positiu del RDC, en aquest cas, és 

que va limitar en gran part la caiguda de fruits 

típica de la varietat Sudanell: efecte que es va 

repetir de forma constant durant els tres anys 

d’assaig (taula 3). També es va observar que un 

maneig adequat de dèficit hídric en arbres fruiters 

pot millorar la qualitat dels fruits d’aquests arbres, 

de manera que els préssecs del tractament RDC 

presentaven el mateix nivell de color que els del 

tractament Control, però una fermesa netament 

superior, fet que va suposar un avantatge en el 

maneig i conservació de la producció. 

05 Exemple en sòls profunds i 
no compactats. Efectes sobre la 
qualitat

En un treball posterior al realitzat a la parcel·la 

amb sòls superficials (poc profunds) es va 

avaluar la possibilitat d’aplicar aquestes 

estratègies de reg en parcel·les amb sòls més 

08

Taula 1. Resposta productiva del presseguer als tractaments de reg Control i RDC (Chalmers 
et al., 1981).

Tractament Reg
(%)

Pes mitjà 
del fruit (g) NFA

Producció (kg/arbre)

Total Comercial Ac. 3 Anys

Control 100 132 112 14,8 12,7 b 24,4 b

RDC 90 139 125 17,5 14,8 a 27,0 a

Taula 2. Definició dels tractaments de reg aplicats a l’assaig experimental de RDC al presseguer 
en sòls superficials i volums d’aigua aplicats a cada tractament (Girona et al., 2003)..

Tractament
Reg (% sobre control) Total

Fase I Fase II Fase III (mm) (%)

Control 100 100 100 676 100

RDC 100 25 100 627 93

Taula 3. Resposta productiva del presseguer a diferents tractaments de reg en sòls 
superficials (Girona et al., 2003).

Tractament Any
Pes 

del fruit (g)
NFA

Producció
(kg/arbre)

Fruits
Caiguts (%) 

Control
1994

133,0 391 51,8 15,5

RDC 131,5 424 54,9 6,5

Control
1995

207,5 20 4,6 14,9

RDC 221,1 37 9,1 6,4

Control
1996

168,6 561 91,3 17,9

RDC 149,5 760 111,4 9,0

Detall d’un goter. Foto: J. Girona.

Controls de qualitat. Fotos: J. Girona.
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profunds i amb una major capacitat de retenció 

d’aigua al sòl. Com que en aquests sòls és més 

dificultós aplicar un cert grau d’estrès a la fase 

II, reduint només un percentatge del reg (ja que 

el sòl té importants reserves d’aigua), s’opta 

per retallar el reg fins que s’arriba al nivell de 

dèficit desitjat, i després mantenir aquest nivell 

de dèficit amb regs puntuals al llarg del que 

resta de la fase II. 

Aquest assaig es va realitzar en una parcel·la 

comercial de presseguer del terme municipal 

d’Alcarràs, en una parcel·la amb sòls profunds 

i alta capacitat de retenció d’aigua i plantada 

amb presseguers de la varietat Andros. A 

l’igual que en els treballs anteriors, entre 

d’altres estratègies de reg, es van estudiar els 

tractaments Control i RDC.

 

També en aquest cas es va constatar que el 

RDC aplicat a parcel·les amb sòls profunds 

permetia un control considerable del creixement 

vegetatiu (taula 3), amb importants reduccions 

de l’aigua de reg aplicada (gairebé un 20%) i les 

produccions del RDC es mantenien pràcticament 

idèntiques a les del tractament Control. 

Tal i com havia passat en el cas de sòls 

superficials, aquí també s’observà una millora 

en la qualitat dels préssecs del tractament RDC, 

i tot i que es tractava d’una altra varietat Andros 

i d’unes condicions de cultiu diferents, es pot 

veure com el color i bàsicament la relació sucres 

/ acidesa milloren considerablement (taula 4).

06 Consideracions finals sobre 
el RDC

La introducció del reg deficitari controlat (RDC) 

va servir per entendre que és possible jugar 

amb certs nivells de  dèficit hídric per tal de 

millorar la productivitat d’algunes espècies 

llenyoses. Bona part d’aquesta millora es basa 

a orientar cap a on volem que vagin les forces 

dels arbres: a fer més fusta o als fruits, i això 

ho aconseguim si apliquem dèficits hídrics en 

moments determinats. 

Aquestes estratègies s’han provat també en 

d’altres espècies llenyoses (olivera, pomera, 

llimoners, cítrics, ametller, perer, etc.). Encara que 

originàriament s’orientaven a reduir el creixement 

vegetatiu i a millorar el creixement del fruit, en tot 

aquest temps s’han descrit d’altres avantatges 

com millores en aspectes de qualitat del fruit i 

L’ÈXIT DE LES ESTRATÈGIES DE 
RDC DEPÈN BÀSICAMENT DE 
LA POSSIBILITAT QUE TINGUEM 
D’APLICAR UN ESTRÈS HÍDRIC 
EN UN MOMENT CONCRET DEL 
CICLE ANUAL
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Figura 2. Evolució estacional de la llargada de la brosta en presseguers sotmesos a diferents tractaments de reg (Girona et al., 2003).
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Figura 3. Evolució estacional del pes fresc del fruit de presseguers sotmesos a diferents tractaments de reg (Girona et al., 2003).

09

Vista aèrea de la fi nca de presseguers. Foto: J. Girona.

Préssec marcat. Foto: J. Girona.

245



DOSSIERN11

DOSSIERTÈCNIC

una millor conservació en postcollita. També s’ha 

observat que el RDC pot canviar conductes de la 

floració en els anys posteriors a la seva aplicació, 

tant en Prunus com en Pyrus. Caldrà tenir cura 

d’aquests efectes en el moment de l’aclarida per 

deixar el nombre de fruits apropiats als nostres 

objectius productius. 

Tot i que els primers treballs de RDC en 

presseguer i en perer tot eren aspectes 

positius, estudis posteriors han demostrat 

que hi ha casos en què aquestes estratègies 

no són d’utilitat. Alguns exemples d’aquests 

casos podrien ser sòls molt profunds i que es 

tanquen a l’entrada d’aigua quan s’assequen 

(exemple: alguns sòls de Califòrnia), o en el cas 

de reg amb aigües salines. 

L’èxit de les estratègies de RDC depèn 

bàsicament de la possibilitat que tinguem 

d’aplicar un estrès hídric en un moment concret 

del cicle anual i de la facilitat per tornar a un estat 

normal de mínim estrès quan s’acabi aquest 

període. Així, el tipus de sòl en què estigui 

la plantació és un element a considerar per 

aplicar aquesta tècnica. Un altre aspecte bàsic 

és concretar el moment en què hem d’aplicar 

l’estrès, i per tant delimitar en aquestes varietats 

quan es dóna la fase II de creixement de fruit.

Bona part dels treballs analitzats s’orienten a 

presseguers que es cullen el mes d’agost, en 

què  la fase II dura gairebé un mes i, per tant, 

és possible aplicar RDC. En d’altres varietats 

(especialment més primerenques) és difícil 

aplicar dèficit en fase II perquè aquesta és molt 

curta o no n’hi ha; en aquestes varietats es pot 

aplicar un cert dèficit després de la collita, tot i 

que cal fer-ho amb algunes precaucions.
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Taula 3. Resposta productiva i vegetativa del presseguer a diferents tractaments de reg 
en condicions de sòls profunds (Girona et al., 2005).

 Tractament
Reg Pes mitjà

del fruit (g)
NFA

Producció
(kg/arbre)

IST1

cm2

(mm) (%)

Control 614 100 172 356 53,4 62

RDC 497 81 167 357 53,1 48

Taula 4. Efectes dels tractaments de reg a la qualitat del fruit en una parcel·la de presseguer 
en sòls profunds. (Gelly et al., 2003).

 Tractament Acidesa (Ac)
Sucres

solubles (ºB)
Relació
ºB/Ac

Fermesa Color

Control 8,0 10,7 1,28 4,72 5,0

RDC 7,4 11,4 1,44 4,51 9,4

Estació dinàmica i detall de la mateixa. Foto: J. Girona.

Girona i Gomis, Joan 
Àrea de Tecnologia Fructícola. Centre UdL-IRTA, Lleida.
joan.girona@irta.es
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01 Introducción

Para poder manejar bien un proceso hay que 

conocerlo. Como se sabe, el objetivo del riego es 

suministrar a los cultivos, de forma eficiente y sin 

alterar la fertilidad del suelo, el agua adicional a la 

precipitación que necesitan para su crecimiento 

óptimo, asegurando la sostenibilidad del regadío. 

Los recursos que se manejan en el riego son: 

agua, energía, mano de obra y equipamiento. La 

combinación que conduzca al óptimo económico 

según los condicionantes del medio (suelo, clima, 

cultivo, parcelación, etc.) y las características del 

sistema de suministro de agua será la solución que 

hemos de tratar de encontrar.

El riego por aspersión implica una lluvia más o 

menos intensa y uniforme sobre la parcela con 

el objetivo de que el agua se infiltre en el mismo 

punto donde cae.

El proceso de aplicación de agua de un aspersor 

consiste en un chorro de agua a gran velocidad 

que se difunde en el aire en un conjunto de 

gotas, distribuyéndose sobre la superficie del 

terreno, con la pretensión de conseguir un 

reparto uniforme entre varios aspersores. Como 

efectos derivados de esta aplicación están:

· La relación entre la velocidad de aplicación 

(pluviometría o pluviosidad del sistema) y la 

capacidad de infiltración del agua en el suelo, 

produciéndose escorrentía si la primera supera 

a la segunda.

· El posible deterioro de la superficie del terreno 

por el impacto de las gotas si estas son muy 

grandes, y su repercusión en la infiltración, 

formación de costra, erosión etc.

· La uniformidad de distribución en superficie y 

su gran dependencia de la acción del viento, 

en intensidad y dirección.

· La redistribución dentro del suelo por 

diferencias de potencial hidráulico a distancias 

entre 1 y 3 m, que normalmente mejora 

sensiblemente la uniformidad del agua en 

el suelo.

En riego por aspersión estacionario, la aplicación 

uniforme del agua depende principalmente de: 

el “modelo” de reparto de agua del aspersor, 

así como de la disposición y espaciamiento de 

los aspersores en el campo  (marco  de  riego). 

A estos factores hay que añadir otro que es el 

viento, (principal distorsionador de la uniformidad 

de reparto), que juega un papel fundamental 

en las “pérdidas por evaporación y arrastre” 

producidas durante el proceso de aplicación 

y donde el tamaño de gota y la longitud de su 

trayectoria de caída son factores fundamentales. 

Por otra parte, el modelo de reparto de agua 

del aspersor viene definido por: el propio diseño 

del aspersor, el tipo y número de boquillas y la 

presión de trabajo.

A estos factores pueden añadirse otros de menor 

trascendencia como la altura del aspersor sobre el 

terreno, la presencia o no de vaina prolongadora 

de chorro (VP), que mejora la uniformidad de 

reparto de agua para velocidades de viento 

mayores de unos 2 m/s, o la duración del riego, 

cuyo incremento favorece a la Uniformidad de 

Distribución (UD) por compensarse en parte las 

distorsiones producidas por el viento ya que este 

varia normalmente con el tiempo.

En riegos de media o alta frecuencia, la falta de 

uniformidad en un riego como consecuencia de 

la acción del viento puede verse compensada en 

los riegos sucesivos al ir cambiando normalmente 

las condiciones del viento. Esta mejora de 

uniformidad acumulada de varios riegos será 

más aprovechable por el cultivo cuanto mayor 

sea la frecuencia de riego ya que de este modo 

serán menores los déficit hídricos transitorios 

existentes entre riegos.

CONDICIONES BÁSICAS DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN EN CULTIVOS EXTENSIVOS

Sistema de riego por aspersión en maiz. Foto: J.M. Tarjuelo. Evaluación de riego por aspersión. Foto: J.M. Tarjuelo.

11

Cabezal de distribución en riego por aspersión. Foto: J.M. Tarjuelo.
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Para la elección del sistema pueden tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones:

· La tendencia actual es hacia los sistemas de 

baja presión, que permitan el riego nocturno 

(por menor evaporación, velocidad de viento 

y coste energético), y sean de fácil manejo y 

automatización. En este sentido uno de los 

sistemas más interesantes son los pivot o 

pivotes.

· En parcelas pequeñas o de forma irregular se 

adaptan mejor los sistemas fijos. Sobre todo 

los sistema de cobertura total enterrada, por se 

más baratos y duraderos, con el inconveniente 

de tener que regar siempre la misma parcela al 

no poder trasladarse.

· Los sistemas semifijos de tubería móvil se están 

utilizando cada vez menos, a pesar de ser los 

que requieren menor inversión, por las mayores 

necesidades de mano de obra, incomodidad de 

manejo y peor calidad del riego.

· Los laterales de avance frontal son muy 

adecuados para parcelas rectangulares de gran 

longitud, consiguiendo una alta uniformidad de 

riego con baja presión, pero requieren mayor 

inversión que los pivotes y tienen un manejo 

más complicado. Una variante que parece muy 

interesante son los laterales de tamaño medio 

(inferiores a 300 - 350 m) que pueden regar 

con movimiento frontal o en círculo, teniendo 

la ventaja de su gran movilidad y adecuación 

a parcelas con forma más o menos irregular. 

En este caso, puesto que ambas situaciones 

funcionan con diferente carta de emisores, 

se necesitan válvulas hidráulicas en la base 

de aquellos emisores no comunes a ambas 

disposiciones, que entran en funcionamiento 

únicamente en el momento adecuado 

comandados por un circuito hidráulico.

02 Tendencias del riego por 
aspersión
 
· Utilización de la presión más baja posible, donde 

el adecuado diseño de los aspersor juega un 

papel fundamental, debiendo tender a que tengan 

el máximo alcance y un tamaño de gota medio 

(entre 1,5 y 4 mm), lo que reduce la distorsión 

originada por el viento (y su efecto sobre la 

uniformidad de aplicación de agua) y las pérdidas 

por evaporación y arrastre por el viento.

· La optimización del diseño y el manejo 

(programación de riegos) para reducir la 

inversión, alcanzar altas eficiencias de 

aplicación y ahorrar agua y energía. Esto va 

ligado normalmente a un importante apoyo 

informático.

· La automatización parcial, y en algún caso 

total, que facilite el manejo de la instalación y 

el riego nocturno, con menor coste energético 

y menores pérdidas de agua en la aplicación, 

unido normalmente además a vientos menos 

intensos. 

03 Recomendaciones para el 
diseño y manejo sobre la base de 
ensayos de campo

La correcta utilización de los sistemas de riego por 

el regante requiere:

· Conocer y controlar los principales factores 

que intervienen en el proceso de aplicación 

del agua de riego como son: la presión y 

la pluviosidad como factores controlables y 

el viento como factor poco controlable. La 

presión es el principal factor a controlar en 

una instalación de riego por aspersión. El 

control de la pluviosidad es fundamental en 

las máquinas de riego (cañones, pivotes o 

laterales de avance frontal, y más si trabajan a 

baja presión), donde el regante debe conocer 

las velocidades de avance de la máquina para 

que no se produzca escorrentía, el sector 

circular mojado o la separación entre posiciones 

de riego en el caso de cañones, etc. El viento 

tiene escasa influencia en el caso de riego con 

pivotes y laterales autodesplazables, pero su 

efecto es importante en el riego con cañones 

y también en el riego estacionario (Tarjuelo, 

20051), debiendo conocer lo que puede 

hacerse para minorar su efecto distorsionador 

de la uniformidad de reparto de agua. 

· Que la instalación esté bien diseñada, 

conservada y manejada. El diseño es una 

responsabilidad del técnico, y no siempre lo 

más barato es lo mejor. La conservación y el 

manejo es responsabilidad del regante, aunque 

este último puede necesitar asesoramiento 

exterior, con cierta responsabilidad de los 

organismos públicos.

· Aplicar las técnicas de programación de riegos 

que indican el momento y la cuantía de cada 

riego. En este sentido puede ser importante la 

creación de organismos de asesoramiento de 

riegos como el SIAR (http://crea.uclm.es  o 

bien  http//www.jccm.es), existen en Castilla-

La Mancha desde el año 2000.

Como idea fundamental puede destacarse pues 

que, en una instalación de riego por aspersión el 

regante debe vigilar sobre todo la “PRESIÓN”, y si 

se riega con máquinas, también la PLUVIOSIDAD. 

El resto de factores puede considerarse que no 

presentan problema si se ha realizado un correcto 

diseño, a excepción de la aplicación de las técnicas 

de programación de riegos que requieren la ayuda 

de un servicio de asesoramiento de riegos.

Con el fin de establecer una serie de directrices 

generales a tener en cuenta a la hora de realizar 

el diseño y manejo de los sistemas de aspersión, 

se exponen a continuación un resumen de 

recomendaciones, basado en ensayos de campo, 

cuya justificación puede verse con mayor detalle 

en Tarjuelo (2005).

03.01 En sistemas estacionarios

· Normalmente se consigue mayor coeficiente de 

uniformidad (CU) utilizando dos boquillas en el 

aspersor que una sola, con “vaina prolongadora” 

(VP) en la boquilla grande para velocidades de 

viento mayores de unos 2 m/s. Es importante 

en tal caso que la boquilla pequeña esté 

12

Diferentes boquillas de aspersión. Foto: J.M. Tarjuelo.
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correctamente diseñada para conseguir que 

el modelo radial de distribución de agua del 

aspersor en ausencia de viento tenga una 

forma triangular, pero sin producir un exceso de 

pluviosidad en las proximidades del aspersor 

(no más de 6 - 8 mm/h) pues sería un síntoma 

claro de un exceso de gotas pequeñas, que 

son fácilmente arrastradas por el viento y hace 

disminuir rápidamente la uniformidad de riego 

al aumentar la velocidad el viento, a parte de 

originar mayores pérdidas por evaporación. Si la 

boquillas pequeña no cumple estas condiciones, 

puede ser más favorable utilizar una sola boquilla 

en el aspersor ya que, aunque se obtenga una 

uniformidad de riego algo menor con velocidades 

de viento bajas (< 3 m/s), suelen conseguir mayor 

uniformidad para vientos más intensos.

· Se deben procurar evitar las presiones superiores 

a 400 KPa ya que, aparte del mayor coste 

económico, produce mayor proporción de 

gota pequeña, con las consecuencias antes 

apuntadas.

· Diseñar los sistemas con pluviosidades 

bajas (6-8 mm/h) para que, además de evitar 

problemas de encharcamiento y escorrentía, 

sea mayor el tiempo de riego.

· Se obtienen mayores valores de CU con marcos 

cuadrados (15 m x 15 m y 18 m x 18 m) que con 

los rectangulares equivalentes (12 m x 18 m y 16 

m x 20 m) cuando el aspersor lleva 2 boquillas, 

cualquiera que sea la velocidad del viento. 

· Para riego en bloque, no se han encontrado 

diferencias significativas en cuanto a la 

uniformidad de reparto de agua con la altura 

del aspersor entre 0,6 y 2,2 m, cualquiera que 

sea la velocidad del viento, pudiendo incluso 

conseguirse mayor uniformidad con el aspersor 

a 2,2 m.

· Los aspersores sectoriales, en los bordes 

de las parcelas, deben trabajar con una sola 

boquilla, evitando así una excesiva acumulación 

de agua en las proximidades del aspersor. 

· Para cultivos herbáceos extensivos, el marco 

más pequeño que se suele recomendar es el 

12 m x 12 m y el más grande el 18 m x 18 

m. Para estos marcos la presión media en el 

ramal portaaspersores debe estar entre 250 

y 350 KPa.

· Para sistemas fijos se recomienda utilizar marcos 

de 18 m x 15 m en triángulo y 15 m x 15 m ó 

18 m x 18 m en cuadrado o en triangulo, con 

boquillas de 4,4 + 2,4 mm y 4,8 + 2,4 mm, a una 

presión media en ramal de 300 a 350 KPa. En 

sistemas fijos enterrados, los valores del marco 

pueden ajustarse para poder dar un número 

entero de pases con la maquinaria.

Por último, habría que destacar el hecho de 

que tanto la Administración Pública como los 

usuarios particulares deberían exigir, antes de 

la compra del material de riego, la información 

técnica adecuada así como la correspondiente 

homologación o certificación del material. De la 

misma forma, antes de la entrega de la obra, 

debería exigirse una prueba de evaluación a la 

instalación para tener una idea de la uniformidad 

de reparto de agua que consigue. No hay que 

olvidar que no siempre la instalación más barata 

es la más conveniente. 

03.02 En riego con laterales 

autopropulsados

· Se consigue normalmente mayor uniformidad 

de riego que con los sistemas estacionarios al 

ser menos afectados por el viento.

· No se han encontrado diferencias significativas 

en la uniformidad de reparto por factores tales 

como: tamaño del equipo, tipo de emisor, 

presión de trabajo o velocidad y dirección 

del viento, aunque los equipos pequeños 

(menores de unas 10 ha) son más afectados 

por el viento. 

· Mejora la eficiencia de descarga (relación 

entre el agua que llega al suelo y el agua 

descargada) cuando el emisor se sitúa a 

próximo al suelo (1 m), con unas diferencias 

de alrededor del 5% respecto a la altura de 2,5 

m, debiendo descartarse alturas mayores. Las 

mejores eficiencias se han conseguido con el 

emisor Rotator a 2,5 m, con valores superiores 

del 90%.

· En general, la mejor uniformidad en la 

distribución de agua es mayor a 2,5 m de 

altura, que a 1 m, pero esta diferencia no 

tiene efecto en la producción final ya que 

se aprovecha mejor el agua de reigo al 

disminuir las pérdidas por evaporación y 

arrastre guante el riego. Con los emisores se 

obtienen los mayores valores de coeficientes 

de uniformidad, superiores al 90%. 

· Se recomiendan lo emisores tipo Rotator, I-Wob 

o Spray, aunque estos últimos suelen dar una 

uniformidad de riego algo menor, sobre todo 

en ausencia de viento, pero normalmente no 

tienen repercusión en la producción final. 

Para un riego adecuado, la separación entre 

emisores tipo Spray debe estar en torno a 

2 m, debiendo solaparse más del 100% cada 

emisor con el anterior y siguiente. 

· La disposición de emisores más ventajosa 

para alcanzar un equilibrio entre pérdidas por 

evaporación y arrastre y uniformidad de riego 

parece ser situar los emisores a unos 2,5 m 

sobre el suelo, con una anchura mojada en torno 

a los 12-15 m, lo que requiere una presión de 

trabajo de 1,5 a 2 bar, o algo menor si no hay 

problemas de escorrentía. 
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01 Introducció

El reg dels conreus hortícoles ha evolucionat 

d’una manera notable en els darrers 40 anys, 

fonamentalment per la millora dels equipaments 

(injectors, autòmats de reg, goters) i de les 

tècniques de conreu (hivernacles, conreus 

sense sòl). Aquest fet ha permès incrementar la 

producció i l’eficàcia en l’ús de l’aigua i fertilitzants 

(Kläring, 2001). En l’actualitat, els sistemes de reg 

predominants en la majoria de conreus hortícoles 

són els localitzats (microaspersió i degoteig) o 

per aspersió; es  descarta el reg per gravetat 

o inundació, excepte en alguns conreus a 

l’aire lliure.

En el cas dels conreus sota hivernacle, la utilització 

majoritària de sistemes de reg d’alta freqüència 

(microaspersió i degoteig) ha permès generalitzar 

la tècnica de fertirrigació, que consisteix a 

subministrar els fertilitzants dissolts en aigua 

en forma de solució nutritiva. Aquest sistema 

proporciona amb molta més precisió l’aigua i els 

nutrients necessaris per al bon desenvolupament 

dels conreus, fet que n’incrementa la producció.

La possibilitat de control i optimització de 

les condicions climàtiques dels hivernacles 

(reducció de la radiació i confinament de 

la humitat) i la utilització generalitzada dels 

sistemes de reg per degoteig han permès 

reduir considerablement el consum d’aigua i 

incrementar l’eficàcia en l’ús de l’aigua de reg 

(taula 1) respecte als cultius a l’exterior. Aquest 

fet encara és més important en els conreus 

sense sòl, que permeten recollir el drenatge 

(lixiviats) i tornar-lo a utilitzar en l’elaboració de 

la solució nutritiva (Marfà, 2000).

Malgrat tot, la programació de reg dels conreus 

hortícoles, és a dir, la determinació de quina 

quantitat d’aigua i en quin moment (quan) s’ha 

de regar continua essent un dels grans reptes 

de l’horticultura actual, situació que és complica 

si considerem la diversitat d’espècies i sistemes 

productius que preveu.

02 Programació de reg en conreus 
hortícoles comestibles a l’aire lliure

La programació de reg en conreus hortícoles 

a l’aire l l iure es basa en la metodologia 

proposada per la FAO (Doorenbos i Pruit, 

1975) per determinar les necessitats hídriques 

d’un cultiu (ETc). Aquest mètode, utilitzat al 

llarg dels darrers 30 anys, ha provocat, en 

certs casos, resultats no satisfactoris que la 

pròpia FAO va corregir amb la publicació l’any 

1998 d’unes noves recomanacions de càlcul 

que actualment són la referència mundial per 

determinar les necessitats de reg dels conreus 

(Allen i col., 1998).

El càlcul es basa en l’avaluació dels re queriments 

del cultiu en funció de l’evapotranspiració de 

referència (ET0), que es pot calcular a partir 

de les dades climàtiques de les estacions 

meteorològiques i representa l’evapotranspiració 

d’una coberta de gespa de 4 a 10 cm d’alçada. 

El coeficient de cultiu Kc és un paràmetre que 

corregeix el valor de l’ETo a cada condició 

específica del conreu (espècie, marc de 

plantació, estat de desenvolupament, etc.). 

Les necessitats de reg seran, doncs:

ETc = ET0 * Kc

L’aplicació d’aquesta metodologia requereix 

una experimentació local que permeti confirmar 

els valors de Kc i la validació dels serveis 

d’assessorament de reg. La determinació de 

les necessitats de reg dependrà, a més a més, 

d’altres paràmetres com la qualitat de l’aigua de 

reg, la textura i profunditat del sòl, el règim de 

pluges, els sistemes de reg, etc.

Per utilitzar el mètode i determinar les necessitats 

de reg de diferents conreus a l’aire lliure es pot 

consultar el dossier tècnic núm. 4: Gestió 

eficient de l’aigua de reg (I), on s’expliquen els 

paràmetres a considerar i es presenta l’eina de 

reg de RuralCat, que possibilita la determinació 

setmanal de les necessitats d’aigua de diversos 

conreus hortícoles en funció de la data de 

trasplantament, de les dades de l’estació 

meteorològica més propera i del sistema de 

reg emprat.

Els resultats han de ser validats pel tècnic local 

o pel servei d’assessorament de reg, però són 

una aproximació molt acurada a les necessitats 

reals dels diferents conreus.

EL REG DELS CONREUS HORTÍCOLES

Figura 1. Detall d’un conreu de pebrot a l’aire lliure amb cinta de reg localitzat.
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03 Innovacions i perspectives dels 
sistemes de microirrigació per a 
l’horticultura intensiva

Els sistemes de microirrigació (microaspersió, 

degoteig) són els més utilitzats en horticultura 

intensiva. En els anys 80 i primers dels 90 es 

va avançar molt quant a la “maquinària” per a 

la irrigació i els equipaments per a la fertirrigació 

(degotadors, injectors, equips per al tractament 

de l’aigua,...) (Ballas, 1991). Actualment, la 

innovació s’adreça al desenvolupament de 

models per a la presa de decisions referides 

a la irrigació i de programes informàtics per 

a la gestió automàtica del reg; també, al 

desenvolupament i aplicació de sensors que 

permetin mesurar a temps real la humitat del 

medi de cultiu (substrat), l’estat d’hidratació 

de les plantes cultivades o llur consum d’aigua 

(Marfà, 1996; Marfà, 2000). En l’àmbit que ens 

ocupa, les innovacions actuals s’orienten a:

· Mil lorar la capacitat dels sistemes de 

microirrigació per assolir resultats productius 

més avantatjosos i compatibles amb un ús 

més eficient de l’aigua i els fertilitzants.

· Permetre l’automatització i la presa de 

decisions objectives d’irrigació, és a dir que 

no depenguin de la major o menor destresa 

o intuïció de l’usuari.

· Augmentar la fiabilitat dels sistemes de 

microirrigació; cal tenir en compte que l’usuari 

final, tot i que és competent en el seu ofici, 

no és necessàriament expert en el maneig de 

sistemes informàtics o sensors.

Els models per a la presa de decisions i els 

sensors abans esmentats s’han de poder 

integrar en sistemes experts que funcionin a 

temps real (SETR). 

En què consisteix un SETR? La figura 2 ens 

en mostra el funcionament genèric. El cas més 

senzill, que la majoria d’autòmats d’irrigació són 

capaços de fer, podria ser el següent:

1) Un sensor mesura un paràmetre relacionat 

amb l’estat d’humectació del substrat, amb 

l’estat d’hidratació d’una planta o bé la 

radiació solar que arriba a les plantes.

2) Un dispositiu per a l’adquisició de dades 

enregistra la informació del sensor i la 

transfereix a un programador.

3) Mitjançant una regla, l’ordinador pren una 

decisió referent a l’activació del reg. Com 

per exemple el següent: Si la radiació solar 

acumulada sobre les plantes supera un valor 

establert per l’usuari, s’activa el procés del reg.

4) S’executen les tasques fixades prèviament: 

per exemple, s’engega la bomba, s’obre una 

electrovàlvula, s’aplica una determinada dosi 

d’aigua a les plantes (figura 3), etc.

Una etapa més avançada de prestacions és 

quan hi ha diversos sensors en joc, iguals o 

distints entre sí, i aleshores intervé una fórmula 

que es defineix prèviament i que s’ha provat que 

és adequada per a una determinada aplicació. 

La incorporació de les mesures dels sensors a 

la fórmula permet establir una regla d’actuació, 

com s’ha explicat abans, o bé permet calcular 

el consum d’aigua del cultiu (evapotranspiració 

real) a una escala de temps horària o menor. 

Avui dia, tenim a l’abast programadors d’irrigació 

que realitzen les funcions de comunicació amb 

l’usuari, la gestió de les estacions de bombeig 

i de fertirrigació, el control i la vigilància del 

sistema (alarmes, avaries...), la regulació del 

pH o de la salinitat, ja que es disposa dels 

elements informàtics i electrònics per configurar 

un SETR.

Però, sovint les mancances consisteixen a 

no disposar de coneixements específics que 

permetin integrar eficaçment sensors o models 

a un SETR, com ara:

· Significació, representativitat i fiabilitat de 

diferents sensors ja desenvolupats.

· Comprovació de la validesa de les fórmules 

per a la integració dels diferents sensors.

·  P o s a d a  a  p u n t  d e l s  m o d e l s  d e 

càlcul  del  consum d’aigua del  cult iu 

(evapotranspiració).

· Determinació dels coeficients correctors del 

consum d’aigua màxim, que depenen de cada 

cultiu, del seu estadi de desenvolupament i de 

les condicions agroclimàtiques específiques.

· Com cal utilitzar la informació proveïda 

pels sensors per a la correcta gestió de la 

fertirrigació.

· Desenvolupament dels programes informàtics 

que cal utilitzar en un SETR per a una aplicació 

determinada.

De quins sensors que mesurin quelcom 

relacionat amb la humectació del substrat es 

15

Taula 1. Ús d’aigua de reg per tona de fruit 
produït (m3 Tm-1) per als conreus de mongeta, 
meló, tomàquet i pebrot sota hivernacle i a 
l’exterior. Font: Pérez-Parra 2003.

Cultiu Exterior Hivernacle

Mongeta 162 66

Meló 83 44

Tomàquet 60 27

Pebrot 300 74

Figura 2. Confi guració bàsica d’un sistema expert a temps real per a la gestió de la microirrigació.
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disposa actualment? Doncs, per exemple pel 

que fa al grau d’humectació del medi de 

cultiu, ja sigui el sòl natural o un substrat, tenim 

a l’abast entre d’altres els següents sensors:

· Tensiòmetres: que mesuren la força amb 

què l’aigua és retinguda pel substrat o el sòl. 

(figura 4c)

· Sensors tipus TDR o FDR, que mesuren el 

contingut d’aigua en un volum determinat de 

sòl o de substrat.

 

Quins aparells de mesura tenim a l’abast relatius 

a paràmetres ambientals que determinen el 

consum d’aigua per part de les plantes? Doncs, 

per exemple, podem mesurar a temps real:

· La radiació solar que incideix damunt el cultiu

· La humitat relativa o dèficit de pressió de 

vapor, la temperatura i la velocitat del vent.

Podem també mesurar el consum d’aigua de 

la planta o del conjunt planta- medi de cultiu, ja 

sigui per mètodes indirectes, a partir de models 

matemàtics d’estimació de l’evapotranspiració 

del cultiu, o bé mitjançant mètodes directes, 

emprant bàscules que registren contínuament 

la variació de pes d’unitats de cultiu, mitjançant 

lisímetres o safates a la demanda.

Arribats a aquest punt, ens podem preguntar 

quin grau d’aplicabilitat tenen en la irrigació 

en l’horticultura intensiva tots o cadascun dels 

sensors i mètodes disponibles. Un exemple, 

fruit d’un desenvolupament original de l’IRTA, 

pot ajudar-nos a aclarir la pregunta abans 

plantejada.

04 Exemples d’innovacions per a 
una gestió més eficient de l’aigua 
i els fertilitzants en els vivers de 
plantes ornamentals cultivades en 
contenidors a l’aire lliure

La qüestió a resoldre és la següent: Suposem 

que, en un viver de casa nostra, tenim un cultiu 

en contenidor de plantes ornamentals i comptem, 

com és relativament comú, amb un bon autòmat 

per a la fertirrigació. Com ho podem fer perquè 

l’activació del reg sigui objectiva i automatitzada 

i, per tant, no depengui de l’estimació subjectiva 

del viverista?

Es disposa, com abans s’ha comentat, d’aparells 

com ara els tensiòmetres per  mesurar l’estat 

d’humectació dels medis de cultiu. El mercat 

posa al nostre abast radiòmetres per mesurar la 

quantitat d’energia solar que arriba al cultiu i que 

determina el consum d’aigua dels cultius. Per 

contra, no es disposa de safates a la demanda 

adaptades al cultiu de plantes en contenidor, 

que ens permetrien establir automàticament el 

moment d’inici del reg. 

Però, abans d’emprar tensiòmetres, en el cas 

dels cultius en contenidor, cal resoldre certes 

qüestions, com ara:

·  Com ha de ser e l  tensiòmetre per a 

l’esmentada aplicació? Si del que es tracta 

és d’interactuar amb un autòmat d’irrigació, 

cal un tensiòmetre capaç d’emetre un senyal 

elèctric. Per tant, cal un electrotensiòmetre. 

Si convé que l’aparell emeti un senyal continu 

i precís per poder actuar a temps real ens 

cal un transductor de pressió en la gènesi 

de l’esmentat senyal. Si cal mesurar amb 

rapidesa continguts d’humitat propers a la 

saturació -com és el cas quan es treballa amb 

substrats- cal que el tensiòmetre disposi d’una 

porcellana amb un elevat grau de permeabilitat 

(figura 4b).

· Quin grau de representativitat té un tensiòmetre 

respecte del conjunt de contenidors el reg dels 

quals ha de gestionar? On hem de situar el 

tensiòmetre perquè sigui representatiu del bulb 

humit del contenidor? Quin grau de robustesa 

cal que tingui el tensiòmetre i com cal fixar-lo 

al contenidor? (figura 4a).

Per als cultius sense sòl d’hortalisses o 

d’espècies per a la producció de flor tallada 

hi ha safates a la demanda o electrolisímetres 

que permeten establir un nivell d’humectació 

del substrat, a partir del qual s’estableix una 

Figura 4a. Col·locació d’un electrotensiòmetre en el contenidor.

Figura 4b. Electrotensiòmetre per a cultiu en contenidor.

Figura 4c. Parts d’un electrotensiòmetre.

16

Figura 3. Detall d’un autòmat de reg amb les elctrovàlvules i els 
injectors tipus venturi per a l’elaboració de la solució nutritiva.
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consigna per a l’activació del reg. A més, 

amb el mateix aparell podríem mesurar la 

quantitat d’aigua excedentària després de 

cada reg i d’aquesta manera ajustar millor la 

dosi d’aigua que cal aplicar en cada moment 

durant el cultiu. Però aquest instrument no s’ha 

aplicat per als cultius de plantes en contenidor. 

Ha calgut, doncs,  adaptar-lo per a aquesta 

aplicació. Com que les safates a la demanda 

contenen una unitat de cultiu que inclou diverses 

plantes, la seva utilització millora el grau de 

representativitat de la humitat del substrat d’un 

conjunt de plantes cultivades respecte la que té 

un tensiòmetre. 

La tasca de desenvolupament duta a terme a 

l’IRTA (Càceres i col., 2004) ha comprès les 

etapes següents:

· Elecció de l’electrotensiòmetre més adequat 

per a l’aplicació objecte d’estudi. Establiment 

de la interface adient entre el tensiòmetre i 

l’autòmat. Disseny d’un sistema de fixació del 

tensiòmetre als contenidors. Establiment de 

la col·locació més adequada del tensiòmetre 

dins del contenidor. Avaluació del funcionament 

(figura 4a).

· Avaluació del funcionament conjunt d’un 

radiòmetre global i un electrotensiòmetre per 

a l’activació automàtica del fertireg de plantes 

en contenidor. 

· Disseny, construcció i avaluació d’una safata 

a la demanda adaptada a cultius de plantes 

en contenidors.

· Avaluació del funcionament de la safata a 

la demanda dissenyada per a l’activació 

automàtica del fertireg de plantes en contenidor 

(figura 5a).

¿Quina mena de sistema expert funcionant a 

temps real (SETR) s’ha dissenyat per al conjunt 

radiòmetre-tensiòmetre i com funciona per a 

l’aplicació específica del cultiu en contenidor 

de plantes ornamentals, en vivers a l’aire lliure? 

Doncs, de la manera següent:

· El radiòmetre global mesura a temps real 

l’energia solar que rep el cultiu i la integra.

· L’electrotensiòmetre emet de forma contínua un 

senyal elèctric la magnitud del qual representa 

l’estat d’hidratació del substrat. Un element per 

a l’adquisició de dades recull la informació de 

l’electrotensiòmetre i la incorpora a l’autòmat.

· Mitjançant la regla següent: Si la radiació 

acumulada supera un valor llindar establert 

se sol·licita un reg. Si el grau d’hidratació del 

substrat és inferior a un valor llindar establert 

l’autòmat pren la decisió d’activar el reg. Però 

si el grau d’hidratació del substrat és superior o 

igual al valor establert el reg no s’activa.

· Tot seguit, s’estableixen les tasques pre      esta

     blertes que són executades pel sistema: per 

exemple, s’engega la bomba, s’obre una 

electrovàlvula, s’aplica una determinada dosi 

d’aigua a les plantes, etc.

¿Quina mena de SETR s’ha dissenyat quan 

s’utilitza la safata a la demanda desenvolupada? 

En aquest cas, el sistema operatiu és més 

senzill:

·Un dels dos elèctrodes de la safata a la 

demanda és el que pot o no estar submergit 

en aigua (figura 5b). 

·Si deixa d’estar submergit s’emet un senyal 

elèctric i si no, no s’emet cap senyal. 

·Mitjançant la senzilla regla: si el nivell d’aigua 

de la safata és inferior al nivell de l’elèctrode 

s’activa el reg. En cas contrari, no s’activa.

·Tot  segu i t ,  com en e l  cas  anter io r, 

s’estableixen les tasques preestablertes que 

són executades pel sistema.

Vet ací dos exemples pràctics fruit de la tasca 

de R+D duta a terme en el si de l’IRTA. Es tracta 

de desenvolupaments per a les necessitats dels 

nostres vivers de plantes ornamentals cultivades 

en contenidors a l’aire lliure. Aquests sistemes, 

de baix cost, prou robustos i de moderada 

exigència de manteniment,  poden contribuir a 

un ús més eficient de l’aigua i dels fertilitzants 

en les explotacions per a les quals han estat 

desenvolupats. Què cal ara? Doncs, realitzar 

l’avaluació a escala de viver i procedir a la difusió 

de les innovacions desenvolupades.
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REG DE SUPORT EN OLIVERA

01 Introducció

La introducció recent del reg en zones on 

tradicionalment es cultiven oliveres en secà 

(Comunitat de Regants de Bovera, Segrià-

sud), amb dotacions de reg inferiors al que es 

requereix per a un màxim productiu, així com 

les perspectives de posada en reg de noves 

zones de caraceterístiques similars (Terra Alta, 

Segarra Garrigues), han fet necessari l’impuls 

d’estudis cientificotècnics durant la dècada dels 

90 per donar resposta a la pregunta de com 

aplicar dosis reduïdes d’aigua en olivera. En 

aquest context, l’objectiu és obtenir la màxima 

eficiència en l’ús de l’aigua per tal d’assolir el 

màxim productiu possible. 

02 Definició de reg de suport

S’entén com a reg de suport aquell que 

s’utilitza amb dosis netament inferiors a 

les necessitats de reg totals per obtenir 

un augment de producció significatiu en 

comparació a una plantació de secà rigorós. 

Caldria, però, diferenciar també el reg de 

suport del reg deficitari controlat (RDC). Per 

un cantó, en un programa de RDC s’observa 

la sensibilitat estacional del cultiu i es redueixen 

les aportacions de reg en aquells moments en 

què el cultiu és més sensible a l’estrès hídric, 

alhora que es mantenen les dosis de reg a un 

nivell màxim en els moments d’alta sensibilitat 

del cultiu a l’estrès hídric. En un programa de 

RDC se solen aconseguir resultats productius 

molt pròxims al màxim potencial del cultiu. 

En canvi, en un programa de reg de suport, 

normalment no hi ha prou aigua per garantir 

una dosi total durant els moments de més 

sensibilitat a l’estrès hídric. Per tant, els resultats 

productius es queden a mig camí entre els que 

es poden obtenir entre una situació de reg RDC 

i els d’una situació de secà.

03 Sensibilitat estacional de 
l’olivera a l’estrès hídric

La fase de desenvolupament vegetatiu, la de 

floració i la de quallat de fruit són períodes 

sensibles a l’estrès hídric. A més, des de l’inici 

del creixement del fruit fins a l’enduriment 

de l’os, es produeix una important caiguda 

fisiològica de fruit. Aquesta caiguda sembla 

dependre del nivell de reserves que tingui 

l’arbre; per això és important mantenir, tant com 

sigui possible, un bon estat hídric i nutricional 

fins a aquest moment (de març a finals de juny). 

L’altre període sensible és el de la maduració 

del fruit. Quan l’oliva comença a perdre el verd 

intens per passar a tons grocs, s’inicia el procés 

d’acumulació d’oli en la polpa de l’oliva, a l’hora 

que ha d’acumular prou reserves per aguantar 

l’hivern i créixer a l’any següent. Per això, des 

de setembre fins a novembre, cal garantir el 

millor estat hídric. Per últim, els mesos de l’estiu 

(juliol i agost) semblen ser els moments en què 

l’arbre és capaç d’aguantar millor l’estrès hídric 

i, per tant, aquest és el moment escollit per 

reduir al màxim les aportacions de reg.

04 Estratègies d’aplicació de reg 
de suport en olivera

La filosofia d’aportació d’aigua en el reg de suport 

en olivera s’aprèn a partir dels avenços produïts en 

els darrers anys amb el RDC. Tot es basa a aportar 

l’aigua en funció de la sensibilitat estacional del 

cultiu a l’estrès hídric. Les aportacions, en el cas 

de reg de suport en olivera, podrien anar d’entre un 

50% a un 75% de les necessitats totals durant els 

períodes sensibles i d’entre un 10-50% durant els 

períodes d’alta sensibilitat. Tanmateix, resulta difícil 

d’establir regles de fàcil ús, ja que els requeriments 

hídrics concrets varien moltíssim d’un lloc a l’altre 

en funció de les pràctiques de conreu i marcs de 

plantació. Per exemple, en oliveres a marcs de 

plantació típics del secà (10 m x 10 m) i amb podes 

intensives que redueixen molt el volum de copa, n’hi 

pot haver prou amb regar 300 mm/any per aportar 

els requeriments totals. En canvi, en plantacions 

intensives modernes, on s’hauria de moderar l’ús 

de la poda, les necessitats de reg poden arribar a 

demanar dotacions superiors als 500 mm/any. Per 

tant, les dotacions de reg de suport, que en molts 

casos són fixes per definició (per ex, 100 mm/any 

), cal repartir-les estacionalment i adaptar-les al 

lloc específic en funció dels requeriments òptims 

de cada cas. 

05 Exemple de dos casos de reg de 
suport en olivera

Per tal d’il·lustrar com cal adaptar un reg de suport 

a l’aportació d’una dosi fixa, per exemple de 100 

Exemple de plantació moderna en regadiu amb cobertura total i requeriments hídrics màxims. 
Foto: J. Marsal. 

Exemple de plantació tradicional de secà amb cobertures molt reduïdes i consums 
d’aigua molt per sota dels nivells potencials màxims. Foto: J. Marsal.
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mm/any, en diferents condicions de cultiu d’olivera, 

a continuació es plantegen dos casos diferents: 

Se  suposa que les condicions ambientals dels 

dos exemples es corresponen a un cas extrem 

de sequera com la de l’any 2005, en què les 

pluviometries van ser mínimes durant l’estació 

de creixement.

En el cas A hi ha una situació de cultiu tradicional 

de secà, amb marcs de plantació amples (10 m x 

10 m) i ocupació del sòl molt baixa (12%).

En el cas B la plantació està ja adaptada al reg, 

és semiintensiva i el grau de cobertura del sòl 

és superior al 60% i, per tant, no cal corregir 

els coeficients de cultiu pel grau d’ocupació 

del cultiu. 

En la taula 1 estan resumides les condicions de 

demanda hídrica (ETo) corresponents a l’estació 

climàtica de Raïmat, que pertany a la xarxa XAC 

(Xarxa Agroclimàtica de Catalunya). En la taula 1 

s’observa, també, l’adaptació dels Kc que s’ha fet 

per estudiar el cas A.

Els resultats de les dues simulacions ens 

indiquen: 

En el cas A (plantació tradicional de secà) es pot 

aplicar quasi el 100% dels requeriments hídrics 

(requeriments hídrics totals = 165 mm/any) durant 

els períodes més sensibles a l’estrès hídric de 

primavera i tardor, mentre que els nivells d’aplicació 

durant els mesos d’estiu han de passar a ser d’un 

20% per tal de no superar els 100 mm/any 

permesos (Figura 1). En el cas d’una plantació 

moderna, els requeriments totals de reg pugen 

molt més (505 mm/any) i, per tant, els percentatges 

d’aplicació de reg han se ser molt inferiors.

En el cas B, i en períodes sensibles a l’estrès, les 

aportacions s’han de reduir a un 30% de l’òptim, 

mentre que als mesos de juliol i agost el reg s’ha 

d’aturar per tal de no superar els 100 mm/any 

(Figura 1). El resultats finals en dosis mensuals 

per a cada una d’aquestes estratègies es troben 

a la figura 2. 

En resum, el cas A es correspon a una situació 

de parcel·la tradicional de secà on els nivells 

productius són molt baixos. En canvi, en el cas 

B el sostre productiu és molt més alt i, per tant, 

també ho són les exigències de reg. En el cas A, 

l’estratègia de reg de suport s’assembla molt a 

una de reg deficitari controlat i, en conseqüència, 

es podran assolir uns resultats productius 

raonablement bons per arbre. La limitació en el 

cas A vindrà donada pel reduït marge d’ocupació 

del sòl i no tant per la dosi disponible de reg. A 

mesura que passin els anys de la posada en 

reg, l’arbre tendirà a créixer més, a augmentar 

el grau d’ocupació del sòl i, en conseqüència, 

a produir molt més per unitat de superfície. 

Aquest augment, tanmateix, quedarà limitat per 

la quantitat disponible d’aigua, la qual definirà 

el nou sostre productiu. Aquesta nova situació 

d’equilibri seria molt semblant al cas B, on les 

dosis de reg disponible queden molt per sota 

dels requeriments hídrics de la plantada.

06 Autor

19

Marsal i Vilà, Jordi
Àrea Tecnològica Fructícola. Centre Udl-IRTA.
jordi.marsal@irta.es

Taula 1. Resum de Evapotranspiració de referencia (ETo) i coeficients de cultiu (Kc) 
aplicats en cada cas estudiat. 

Mes ETo-Raimat-2005
(mm/mes) Kc (Òptim) Kc - Cas A Kc - Cas B

Març 66 0,75 0,23 0,75

Abril 92 0,75 0,24 0,75

Maig 116 0,75 0,26 0,75

Juny 133 0,60 0,22 0,60

Juliol 147 0,60 0,23 0,60

Agost 120 0,60 0,24 0,60

Setembre 87 0,70 0,28 0,70

Octubre 49 0,75 0,30 0,75

Novembre 25 0,75 0,30 0,75

Cas A - Situació de 100 arbres per ha i cobertura  del 12 %  Cas B - Situació de 300 arbres per ha i cobertura del 60%

0

10

20

30

40

60

70

Abril Maig Juny

50

Març

%
 A

pl
ic

ac
ió

 r
es

pe
ct

e 
óp

tim

80

90

100

Juliol
Agost

Septembre
Octubre

Novembre

RDC Reg suport Cas A Reg Suport Cas B

Figura 1. Evolució estacional dels percentatges d’aplicació respecte un reg óptim, per el cas d’un Reg Defi citari Controlat (RDC) i 
dos casos de Reg de Suport en funció de la casuística especial de les condicions de cultiu (Cas A- parcela tradicional de secà, Cas 
B- parcela semi-intensiva) i per les condicions climàtiques de lleida corresponents a l’any 2005.
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Figura 2. Evolució estacional deles dosis de reg mensuals per aplicar en un reg óptim, en un de Reg Defi citari Controlat (RDC) i dos 
casos de Reg de Suport en funció de la casuística especial de les condicions de cultiu  (Cas A- parcela tradicional de secà, Cas B- 
parcela semi-intensiva) i per les condicions climàtiques de Lleida corresponents a l’any 2005.
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Quin sistema de reg utilitza a les seves 
finques? 
Les nostres finques són totes d’arbres fruiters i es 
reguen mitjançant el sistema de reg gota a gota.

Quines característiques el van fer optar per 
aquest sistema? 
El reg gota a gota permet una major eficiència, 
una millor alimentació hídrica de la planta i un 
major control del reg i de la fertilització, entre 
altres avantatges. Tot plegat es tradueix en 
millors resultats en qualitat i quantitat.

“El sistema de recomanacions de RuralCat 
ens pot ajudar” 

Quines creu que són les qüestions bàsiques 
que ha de conèixer un empresari del Pla 
d’Urgell per regar correctament? 
L’ETo (Evaporació del cultiu de referència) 
proporcionada per les estacions meteorològiques 
que hi ha arreu de Catalunya, les dades 
pluviomètriques i la Kc, que és una aproximació per 
a conèixer com es relaciona l’ETo amb el consum 
real del cultiu. Són les eines bàsiques del mètode 
del balanç hídric que, d’entrada, ens permeten 
saber quin és el consum d’aigua del cultiu. 

Els coneixements necessaris sobre el reg són 
amplis. Avui dia, no obstant, hi ha prou informació 
a l’abast de tothom, així com cursos divulgatius, 
per anar adquirint la que es necessita.

A banda de la informació disponible, com se 
sap quan s’han de regar els cultius? 
És molt important saber quan i quina quantitat 
d’aigua hem d’aplicar per obtenir els resultats 
que perseguim en qualitat i producció del cultiu. 
I és extraordinàriament difícil respondre aquestes 
preguntes amb precisió. 

La resposta a quan regar està relacionada amb 
el consum d’aigua del cultiu, amb el tipus de sòl 
on es troba el cultiu, amb el mateix cultiu (aigua 
útil, profunditat arrels), amb el sistema de reg 
(percentatge del volum de sòl atès pel reg), etc. 
Tots aquests aspectes haurien de ser considerats 
a l’hora de regar i això no és fàcil. No obstant, 
el sistema de recomanacions de RuralCat i el 
programa PACREG ens poden ajudar.

Veu important la presència d’un assessor 
de regs a la seva explotació? 
Sóc enginyer agrònom i porto trenta anys 
treballant en reg localitzat, des de l’execució 
d’instal·lacions fins a la gestió del reg i, per tant, 
sóc un cas que podríem considerar atípic. Jo 
sóc el meu propi assessor, la qual cosa no vol 
dir que no procuri estar atent a les aportacions 
que pugui rebre dels tècnics qualificats que 
treballen en el tema i als avenços tecnològics 
que vagin sorgint.

Coneix l’eina de recomanacions de reg de 
RuralCat? Com la valora? 
La conec i la valoro positivament, com una ajuda 
força interessant per a una bona gestió del reg. 

En cas que la utilitzi, quins avantatges i 
inconvenients li troba? 
Nosaltres utilitzem els nostres propis sistemes, 
els quals hem anat desenvolupant al llarg dels 
darrers 25 anys.

El nostre sistema té punts en comú amb el 
sistema de recomanacions de RuralCat, però 
incorpora més eines de decisió; aborda també 
la fertirrigació i ho integra tot en un sistema 
informàtic.

Quins canvis s’han donat o es poden 
produir en els seus cultius arran de la 
modernització dels regadius del Canal 
d’Urgell? 
Nosaltres portem ja molts anys regant amb 
el sistema de reg localitzat i en som decidits 
partidaris. 

El principal inconvenient que ha tingut per a 
nosaltres la utilització d’aquest sistema ha estat 
la dificultat de fer-lo compatible amb el sistema 
tradicional de reg del Canal d’Urgell, ja que els 
sistemes de reg localitzat i el reg per aspersió 
necessiten una aportació de l’aigua de reg a 
pressió, en petits cabals i repartida de forma 
contínua al llarg del temps. En canvi, en el reg 
tradicional a tesa, l’aigua es proporciona sense 
pressió, amb una periodicitat que pot anar de 
12 a 20 dies i amb grans cabals. 

“La informació necessària dels sistemes de 
reg és àmplia i està a l’abast de tothom” 

Quina seria la solució a aquest fet? 
D’entrada, seria un gran avenç poder comptar 
amb una política de la Comunitat de Regants 
orientada no tan sols a modernitzar els regadius 
d’una forma general sinó també a facilitar al 
màxim solucions a aquells qui vulguin regar 
amb els sistemes de reg més moderns.

Tot això milloraria encara més si hi hagués una 
modernització conjunta de regadius al Canal 
d’Urgell orientada a atendre aquesta possible 
demanda d’aigua a pressió i subministrada 
amb més continuïtat. En general, també, tots 
els regants (i no regants) ens beneficiaríem de 
l’ús més eficient que es faria del recurs cada dia 
més escàs que és l’aigua.

ROBERT BRUFAU, EMPRESARI FRUCTICULTOR DEL 
PLA D’URGELL, HA DESENVOLUPAT LA MAJOR 
PART DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL EN 
EL MÓN DE LA FRUCTICULTURA. ENGINYER 
AGRÒNOM I PAGÈS, ESTÀ ESPECIALMENT 
INTERESSAT EN LES TEMÀTIQUES RELACIO- 
NADES AMB EL REG. VA COMENÇAR COM A 
TÈCNIC EN EL DISSENY D’INSTAL·LACIONS A 
FINALS DELS ANYS 80 I, POC DESPRÉS, VA 
GESTIONAR ELS ASPECTES PRODUCTIUS DE 
L’EMPRESA FAMILIAR. BRUFAU FRUITS ÉS UNA 
EXPLOTACIÓ DE PERERA I POMERA D’UNES 75 
HECTÀREES, DE CAIRE FAMILIAR, ORIENTADA 
PER REALITZAR UN TREBALL DE QUALITAT I 
OBTENIR AIXÍ PRODUCTES PER ALS MERCATS 
MÉS EXIGENTS. 

“UN BON SISTEMA DE REG ES TRADUEIX EN MILLORS RESULTATS EN 
QUALITAT  I EN QUANTITAT”

L’ENTREVISTA Robert Brufau 
Empresari fructicultor (Pla d’Urgell)

www.ruralcat.net

www.gencat.net/darp

RuralCat. 
redaccio@ruralcat.net D
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PRESENTACIÓ

L’arròs és el conreu tradicional del delta de 
l’Ebre i probablement el més adient per protegir 
l’ecosistema que l’envolta i del qual forma part. 
Per això, l’arrosser del Delta ha de ser capaç 
de fer compatible el conreu de l’arròs amb el 
medi ambient i al mateix temps assegurar-ne 
la rendibilitat.

Des de l’administració catalana, s’estan posant 
tots els mitjans necessaris, no tan sols per tal 
de perpetuar la imatge d’identitat arrossera que 
caracteritza les 21.500 ha del delta de l’Ebre, 
sinó també per evitar la regressió del sector 
arrosser i fer-lo compatible amb totes les altres 
activitats que conviuen al Delta juntament amb 
el cultiu d’arròs, com poden ser el turisme rural 
o l’aqüicultura.

Cal doncs, que el sector arrosser de la zona 
continuï sent conegut com a productor d’arròs 
de gran qualitat en tots els aspectes que 
actualment demana el consumidor. Per tant, 
cal posar tots els coneixements tècnics a 
l’abast de l’arrosser. És evident que amb això 
no solucionarem tots els problemes del sector, 
però ens ajudarà a pal·liar-los; farem millor les 
coses, optimitzarem els recursos, reduirem 
costos i serem més competitius.

Donada la importància del cultiu de l’arròs en 
aquestes comarques, la divulgació científica 
centrada en el cultiu és molt important, ja 
sigui per optimitzar el control de plagues i de 
malalties com per minimitzar el risc d’impacte 
ambiental al qual és tan vulnerable el Delta.

En aquest número del Dossier Tècnic, es 
vol mostrar a l’arrosser tot allò en què s’està 
treballant des dels diferents organismes 
implicats i els avenços científico-tècnics que 
s’estan duent a terme a la zona, que són sens 
dubte una eina força profitosa per aconseguir 
l’objectiu assenyalat. 

L’entorn tan característic en què està ubicat 
el cultiu de l’arròs al delta de l’Ebre fa que 
s’actuï contra les plagues i les malalties de 
la manera més racional possible. Exemples 
d’aquesta manera d’actuar són la instauració 
ja fa anys de la captura massiva contra el xilo 
o barrinador de l’arròs i els avisos fitosanitaris 
per tractar les malalties més importants al 
Delta: la pyriculariosi i l’helminthosporiosi, les 
quals s’han convertit en un factor determinant 
de la rendibilitat del cultiu de l’arròs; per això, 
les actuacions que es duen a terme en cada 
campanya condicionen la rendibilitat final. 
També és important que l’arrosser tingui en 
compte les estratègies a seguir per tal de 
realitzar una correcta gestió de l’adobatge i un 
control racional de les males herbes. 

Agraïm l’esforç i la col·laboració de totes les 
institucions que estan implicades en aquests 
tipus d’estudis i assajos per millorar el control 
de plagues, de malalties i de males herbes i 
les animem a continuar treballant-hi, per po-
der oferir un bon assessorament a l’arrosser 
del Delta. També voldríem agrair l’esforç de 
tots els autors i autores i de totes les per-
sones que han col·laborat a elaborar aquest 
DOSSIER TÈCNIC. 

Dossier Tècnic. Núm. 12 
“Nous avenços en el cultiu de l’arròs”
Maig de 2006

Edició

Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
agroalimentàries. Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Consell de Redacció
Montserrat Gil de Bernabé Sala, Ramon Lletjós Castells, 
Ramon Jové Miró, Santiago Planas de Martí, Ester 
Peña de las Heras, Francesc Reguant Fosas, Margarida 
Franch Gallés (DG02), Agustí Fonts Cavestany (IRTA), 
Santiago Riera Lloveras (Premsa) i Joan S. Minguet Pla

Coordinació del present número
Joan Salvador Minguet Pla

Producció
Teresa Boncompte Ribera i Joan S. Minguet Pla

Correcció estilística i lingüística
Teresa Boncompte Ribera

Assessorament lingüístic
Joan Ignasi Elias Cruz

Grafisme i maquetació
Quin Team!

Impressió
El Tinter
(empresa certificada ISO 14001 i EMAS)

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 i Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 4a planta
080000 - Barcelona
Tel. 93 304 67 45. Fax. 93 304 67 02
e-mail: dossier@ruralcat.net

Més recursos, enllaços i versió electrònica a la web 
de RuralCat:
www.ruralcat.net

Foto portada
Camp d’arròs a punt de segar. Foto: G. Galimany.

Montserrat Gil de Bernabé Sala
Directora general de Producció, Innovació 
i Indústries Agroalimentàries

0258258



NOUS AVENÇOS EN EL CULTIU DE L’ARRÒS

DOSSIERN12

01 Introducció

El delta de l’Ebre té un greu inconvenient per a 

l’agricultura: la salinitat del sòl. El conreu de l’arròs 

amb el règim d’inundació contínua permet rentar 

aquestes sals i alhora tenir una rendibilitat.

L’arrossar, pel fet d’estar inundat, provoca unes 

condicions anaeròbiques (falta d’oxigen) que el 

diferencien de qualsevol altre conreu. Els canvis 

fisicoquímics lligats a aquesta manca d’oxigen 

al sòl condicionen de manera molt important 

aquest conreu i per tant la seva fertilització. 

01.01 La fertilització

Amb les noves mesures agroambientals, les apor-

 tacions de nitrogen en varietats de gra rodó que-

den restringides a 120 UF N/ha, i a 130 kg N/ha 

en els casos del gra llarg. Aquestes aportacions 

estan per sota del que l’arrosser del Delta aplica 

al seu conreu en determinats tipus de sòl. Per tal 

d’avaluar l’impacte econòmic i agronòmic d’aques-

ta restricció nitrogenada i alhora estudiar manejos 

més adients del N segons els tipus de sòls, l’any 

2001 l’IRTA/EEE (Estació Experimental de l’Ebre) 

va engegar un projecte de recerca finançat per 

l’ADV de l’arròs, amb una durada de cinc anys.

Sabem que en varietats sensibles a l’ajagut les 

restriccions en l’adobatge poden ser fins i tot 

convenients. Però hi ha altres varietats, com 

Fonsa i Montsianell, que ocupen al voltant del 

20% del Delta cadascuna, on l’impacte econò-

mic causat per la reducció a 120 UF/ha pot ser 

important ja que són varietats resistents a l’aja-

gut i tenen un potencial productiu més elevat.

02 Necessitats nutritives

02.01 Nitrogen

El nitrogen és el nutrient que influeix de manera 

més directa en el creixement i el rendiment del 

gra, per tant és l’element clau per incrementar 

la producció. Per contra, en el cultiu de l’arròs, 

l’eficiència d’ús del nitrogen com a fertilitzant 

és més baixa que a la resta de cultius. Les  

pèrdues més importants són per volatilització 

i desnitrificació.

Entre d’altres, algunes de les funcions del 

nitrogen en l’arròs són: promoure el desenvolu-

pament ràpid de la planta; incrementar l’alçada 

i el nombre de tiges; augmentar la mida de les 

fulles, dels grans i augmentar el nombre de 

grans i de grans plens per panícula. Per contra, 

una deficiència en aquest nutrient comporta un 

creixement més lent i un nombre menor de tiges, 

fulles més estretes i curtes.

Quan un sòl és inundat, l’aigua va reemplaçant 

l’aire dels buits que hi ha; això comporta una 

sèrie de canvis en les característiques fisicoquí-

miques i biològiques del sòl que influeixen en la 

disponibilitat de nutrients per a la planta.

El fet de fraccionar l’adobatge nitrogenat segons 

els estats fenològics permet millorar l’eficiència 

del nitrogen i obtenir majors produccions res-

pecte a l’adobatge tradicional. Segons De Datta 

(1981), els moments òptims per adobar són: a 

l’afillolat per  augmentar el nombre de tiges, a 

l’inici  de panícula (IP) per augmentar el nombre 

de grans i també es requereix una mica de ni-

trogen durant la fase de maduració.

Sabem que el nitrogen aplicat en cobertora quan 

la panícula s’està formant és altament eficient, 

ja que fa augmentar el nombre de grans/espiga 

i, per tant, la seva mida. Amb molta probabilitat 

aquesta aportació farà que les fulles estiguin 

més verdes després de l’espigat i per tant con-

tribuiran a activar la fotosíntesi durant el període 

de formació del gra. Fins i tot hi ha treballs que 

afirmen que l’aportació del N en aquest moment 

disminueix l’ajagut, ja que afecta positivament el 

diàmetre i la longitud dels entrenusos. 

02.02 Fòsfor

El fòsfor és un macroelement decisiu en el con-

reu de l’arròs. Estimula el desenvolupament 

de l’arrel, afavoreix la precocitat en la floració i 

maduració, augmenta l’afillolat i augmenta la ca-

pacitat de la planta a recuperar-se en condicions 

FERTILITZACIÓ DE L’ARRÒS 

Camp dies després de sembra. Foto: T. Llorach. Labor de fangueig. Foto: A. Tomàs.
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desfavorables. Una planta amb símptomes de 

deficiència, en canvi, es queda menuda i amb 

menys fillols, les fulles joves són estretes i curtes 

i les velles es tornen marrons.

En terrenys inundats, la capacitat del sòl de 

subministrar fòsfor augmenta i molts cops no 

cal fer aportacions d’aquest nutrient (De Datta, 

1981). Cal tenir en compte que l’absorció de 

fòsfor troba el nivell màxim a la floració. Després 

d’aquest moment, es mou des de les fulles  i les 

tiges fins a la panícula.  

El fòsfor es pot aplicar en fons, mentre que 

les aplicacions en cobertora es poden realitzar 

sempre  que no siguin posteriors a la meitat 

de l’afillolat. En general, les aplicacions en co-

bertora no són necessàries, ja que: hi ha molta 

mobilitat dintre de la planta entre les fulles velles 

i les noves i la disponibilitat d’aquest nutrient 

augmenta a mesura que augmenta el temps 

d’inundació.

Com que no hi ha treballs fets en les nostres 

condicions arrosseres, una proposta orientati-

va seria substituir almenys les extraccions de la 

collita. En terrenys arenosos pot ser interessant 

augmentar la dosi,  ja que la fixació del fòsfor al 

sòl depèn de les argiles presents.

02.03 Potassi 

Segons Tinarelli, A. (1989) les principals funci-

ons del potassi són: augmentar la resistència 

a l’ajagut; induir una major resistència a les 

malalties i a les condicions climàtiques desfa-

vorables; augmentar el percentatge de grans 

madurs, el pes de 1.000 grans i el rendiment 

en molí i promoure el nombre d’arrels i de pa-

nícules fèrtils.

Només el 20% del total del potassi absorbit 

passa a la panícula, de manera que la incorpo-

ració de la palla torna al sòl gran part del potassi 

extret. Segons De Datta (1981) hi ha diversos 

moments en què el  potassi no s’ha d’aplicar 

en fons: quan l’aportació de N en fons és baixa; 

si el sòl presenta un drenatge excessiu i quan 

l’aportació que s’ha de fer és baixa.

Tenint en compte que no hi ha treballs fets en 

les nostres condicions arrosseres, una proposta 

orientativa seria:

En terrenys argilosos, substituir almenys les 

extraccions de la collita.

En terrenys arenosos, substituir almenys en dos 

cops les extraccions de la collita i fraccionar-la 

de la manera següent: ½ en fons i ½ a l’inici 

de panícula.

Les extraccions del conreu de l’arròs són:

Per produir 8000 Kg/ha (23,5 sacs) s’extrau 50 

kg de fòsfor (P2O5) i 30 kg de potassa (K2O).

02.04 Microelements

Sofre 

Una deficiència de sofre és idèntica a la de N. Per 

distingir-la, el més important és tenir en compte 

que en el cas de la falta de sofre l’engroguiment 

de les fulles apareix a les fulles més altes, mentre 

que amb la manca de nitrogen els símptomes 

es manifestaran a les fulles baixes. 

La disponibilitat d’aquest nutrient disminueix en 

inundar el sòl, de manera que s’ha de tenir cura de 

fer periòdicament aportacions d’aquest element.

Zinc

Segons la bibliografia (Yoshida, S. 1981), la de-

ficiència d’aquest element es manifesta en sòls 

alcalins, particularment calcaris. Tot i ser aquests 

característics de la nostra zona, les anàlisis han 

posat de manifest que els sòls del Delta no pre-

senten carències en aquest micronutrient. 

TANT EN ARENA COM EN 
ARGILA, EL FRACCIONAMENT 
DEL NITROGEN ÉS DEL TOT 
CONVENIENT.

120 IP (Inici de Panícula): 
40 kg/ha en fons +
40 kg/ha en afillolat +
40 kg/ha en IP

04

Foto 1. Arròs completament ajagut durant la maduració del gra.. Foto: M. Català.
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03 Resum dels resultats dels as-
sajos sobre l’eficiència del nitro-
gen 2001-2005

03.01 Resultats

L’any 2001, amb el suport de l’ADV de l’arròs i amb 

l’objectiu d’avaluar l’impacte econòmic que les 

restriccions nitrogenades (de les conegudes com 

a mesures agroambientals) ens produïen i alhora 

millorar l’eficiència del nitrogen, es va desenvolupar 

un projecte de recerca que ha durat fins al 2005.

De tots els treballs realitzats durant aquests 5 

anys es conclou:

Sòl arenós: Són terrenys poc fèrtils, amb un 

potencial productiu baix.

120 kg N/ha ens redueixen la rendibilitat del 

conreu en 130 €/ha, respecte a aplicar 150 

kg/ha*

*150 kg N/ha = 50 kg en fons + 50 kg 

afillolat + 50 kg a l’inici de la panícula.

Sòl argilós:  Són terrenys fèrtils, amb un poten-

cial productiu elevat.

Dosis elevades de N en fons augmenten la 

sensibilitat a la pyriculariosi.

Aportacions nitrogenades més elevades:

· No incrementen la producció.

· No surten més rendibles.

L’estratègia 120 IP (40 kg en fons + 40 kg afillolat 

+ 40 kg a l’inici de la panícula) ha estat la millor 

alternativa.

03.02 Estratègies a tenir en compte

Si es fa una labor de fangueig per controlar 

l’arròs salvatge, la planta assimila més nutri-

ents del sòl i per tant molt cops (especialment 

en sòl argilós) es pot reduir la quantitat total de 

N aportat. També és convenient fer l’aplicació 

del fertilitzant nitrogenat després de la sembra 

(quan la planta d’arròs ja té una fulla veritable); 

en cas contrari, les pèrdues que es produeixen 

poden arribar a ser molt importants.

 

Els adobs amb inhibidors de la nitrificació poden 

ser interessants si es donen certes condicions 

específiques: retard en la inundació des de la 

incorporació de l’adob, o drenatges freqüents 

de la parcel·la.

Referent a altres adobs especials, en terrenys 

arenosos és igualment necessari

un bon fraccionament.

Adobs orgànics. Malgrat l’efecte beneficiós 

d’aquests tipus d’adobs per a la fertilitat del sòl, 

així com per al desenvolupament del conreu, 

molts investigadors  no recomanen l’aplicació del 

N orgànic, perquè la seva utilització afavoreix la 

infecció per pyricularia (Sehly, M.R. et al, 2002).

Per obtenir els resultats més favorables,  quan 

s’aplica aquest tipus d’adobs resulta important 

assegurar-se que la composició de l’adob de 

les diferents partides i la distribució d’aquest 

al camp sigui homogènia. Les dosis a aplicar 

estaran en funció de la seva composició així 

com de la fertilitat del sòl i de la varietat a con-

rear. També caldrà tenir en compte el caràcter 

d’alliberament lent d’aquests adobs orgànics, de 

manera que en molts casos part del N aplicat 

no es mineralitza fins a properes campanyes. 

En general, es recomana prendre la precaució 

d’enterrar-los correctament a la tardor, o prou 

abans de la inundació, per facilitar-ne el procés 

de mineralització.

L’inici de la panícula, com s’ha vist, és un mo-

ment clau per aportar nutrients en cobertora. 

Cal saber que aquest és el moment en què es 

determina el nombre de grans que tindrà l’espi-

ga i, per tant, influirà de manera important en la 

producció; aquest moment no s’ha de confondre 

amb el ventrellat. L’inici de la panícula es dóna al 

voltant de la primera quinzena de juliol, però cal 

vigilar els camps i agafar periòdicament tiges per 

tal de poder esbrinar-ho. 
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01 Gestió del control

El delta de l’Ebre és una zona important quant 

al cultiu d’arròs, amb una àrea mitjana culti-

vada els últims anys de 21.500 ha. Es carac-

teritza a més per ser una zona de sensibilitat 

agroambiental molt acusada, ja que conté un 

parc natural de 7.736 ha, per la qual cosa 

cal posar una atenció molt especial a l’ús de 

pesticides.

Durant l’any 1999, mitjançant l’anàlisi d’an-

tecedents i estudis realitzats, es va arribar a 

la conclusió que hi havia poc coneixement, 

per part dels agricultors, de les causes de 

les malalties habituals en el cultiu i dels símp-

tomes associats. Es va posar de manifest 

un ús indiscriminat de fungicides sense una 

base cientificotècnica que ho defensés, fet que 

comportava una eficàcia del control baixa i in-

satisfactòria. Per tot això, es van iniciar estudis 

dedicats a conèixer la causa de les malalties de 

l’arròs més importants del Delta, l’associació 

dels símptomes amb diferents agents que les 

provoquen, la seva distribució, la importància 

relativa d’aquests entre subzones dins de 

l’àrea de cultiu i les pèrdues associades a dife-

rents intensitats de malaltia en les parcel·les. 

Així, es va concloure que les malalties més 

importants a la zona són la pyriculariosi i l’hel-

minthosporiosi.

Per tenir una visió adequada del context de 

l’arròs, cal tenir en compte una perspectiva 

econòmica del cultiu al delta de l’Ebre, amb 

unes produccions mitjanes de 7.000 kg/ha 

i uns preus al voltant de 23 cèntims d’euro 

per kg. Les pèrdues mitjanes per l’impacte 

de les malalties en l’arròs se situen en 72,72 

euros per hectàrea i any per a la pyriculariosi i 

en 60,70 euros per hectàrea i any per a l’hel-

minthosporiosi.

Sabem que aquestes dues malalties són les 

més importants al delta de l’Ebre i alhora co-

neixem que la patologia de l’arròs a la zona és 

ESTRATÈGIES PER AL CONTROL 
DE LES PRINCIPALS MALALTIES DE L’ARRÒS

EL DELTA DE L’EBRE ES 
CARACTERITZA PER SER 
UNA ZONA DE SENSIBILITAT 
AGROAMBIENTAL MOLT ACUSADA, 
JA QUE CONTÉ UN PARC NATURAL 
DE 7.736 ha, PER LA QUAL COSA 
CAL POSAR UNA ATENCIÓ MOLT 
ESPECIAL A L’ÚS DE PESTICIDES

Foto 1. Fusarium. Foto: J. P. Marin. Foto 2. Plantes d’arròs afectades per gegantisme (Giberella fukikoroi). Foto: G. Galimany.

06

Figura 1. Esquema general dels passos a seguir i els estudis necessaris per arribar a definir una estratègia integral del control de les 
malalties de l’arròs al delta de l’Ebre. * DSS: Decision Support System. SRPD: Sistema de Recolzament a la Presa de Decisions.
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complexa. Això fa que s’hagi de tenir en comp-

te més d’un patogen a l’hora de definir una es-

tratègia de control i que s’hagi de definir tot un 

pla experimental per trobar solucions que ens 

ajudin a la gestió del control (figura 1). 

02 Malalties de l’arròs

Hi ha més de cent gèneres diferents de fongs 

fitopatògens que poden infectar l’arròs: Fusa-

rium, Sclerotium, Rhizoctonia, Pyricularia, etc.; 

però les pèrdues de collita d’arròs més grans 

a nivell mundial són provocades pels fongs 

Pyricularia grisea i Sclerotium oryzae.

 

A la zona del delta de l’Ebre, les malalties més 

importants i que alhora provoquen majors 

pèrdues de collita són la pyriculariosi i l’hel-

minthosporiosi. Però cal mencionar que, a 

més de les anteriors, es presenten altres ma-

lalties amb molt baixa incidència i d’aparició 

esporàdica, les quals en el Delta es conside-

ren sense importància econòmica.

Pyriculariosi

És una malaltia provocada pel fong Pyricularia 

grisea. Es considera la malaltia més important 

del cultiu de l’arròs arreu del món i la més 

destructiva, tant per la seva àmplia distribu-

ció com per la naturalesa dels seus danys. 

També és important  en les zones de conreu 

de Catalunya, especialment al delta de l’Ebre, 

i ha estat un objectiu important en els estudis 

desenvolupats al Delta.

Per la importància que té per a nosaltres, es 

descriu més endavant d’una forma molt més 

detallada.

Helminthosporiosi

L’helminthosporiosi  és una malaltia fúngica 

important i molt freqüent en la major  part 

de les zones de conreu d’arròs d’arreu del 

món i també a la zona de conreu del delta de 

l’Ebre. De fet, se sol trobar cada any en major 

o menor intensitat a gairebé totes les parcel-

les del Delta. Els seus símptomes de vegades 

es poden confondre amb els de pyriculariosi, 

sobretot al començament. Els fongs que pro-

voquen els símptomes pertanyen a diverses 

espècies patògenes, si bé la principal és 

Bipolaris oryzae.

Com la pyriculariosi, aquesta malaltia es pre-

senta més endavant amb molt més detall.

Fusariosi o podridura del peu de l’arròs

Causada pel fong Fusarium moniliforme, es 

caracteritza per l’aparició d’una necrosi a la 

tija per sobre del nivell de l’aigua i per la pre-

sència d’una mena de pols blanquinosa dins 

de la beina i a la panícula. En estadis avançats 

del conreu, a la parcel·la  s’observen plantes 

amb panícules blanques. L’arròs afectat pot 

mostrar aquesta simptomatologia molt tard, 

fins i tot després de l’espigat, però en tots els 

casos les conseqüències són el marciment i la 

mort de les plantes. (Foto 1)

Gegantisme 

El  responsable de la malaltia és el fong 

Giberella fujikuroi. Les plantes afectades es 

decoloren sensiblement respecte a les sanes, 

s’allarguen desmesuradament i adquireixen 

una dimensió que destaca per sobre de la 

resta del cultiu. La conseqüència final és un 

marciment ràpid.

El més normal és que la malaltia es transmeti a 

través de les llavors, per això els danys es po-

den reduir sensiblement si es tracten abans de 

la sembra. A les nostres zones arrosseres és 

una malaltia poc freqüent, tot i que en estius 

calorosos s’han observat alguns focus al delta 

de l’Ebre. (Foto 2)

Mal de l’escleroci

Causada pel fong Sclerotium oryzae. Poques 

setmanes abans de la sortida de les panícu-

les es produeix l’engroguiment i la mort de 

les fulles, mentre que a l’alçada del nivell de 

l’aigua es produeixen lesions fosques i zones 

podrides a les beines foliars exteriors. És en 

aquest moment que cal anar en compte de 

no confondre els símptomes amb els causats 

per l’atac del barrinador, ja que els símptomes 

inicials són molt semblants. 

Finalment apareixen uns diminuts cossos ne-

gres, els esclerocis, difícils d’observar a simple 

vista, que solen surar a la superfície de l’aigua 

i són els responsables de propagar la infecció 

d’un camp a un altre.

03 Principals malalties al delta de 
l’Ebre

03.01 Pyriculariosi

Descripció i biologia

P. grisea és un fong que pot infectar el cultiu 

en tots els estadis de creixement i afecta totes 

les parts aèries de la planta: fulla, nus de la tija, 

coll de la panícula i la mateixa panícula.

El fong hiverna en fulles o en altres restes del 

cultiu anterior. La malaltia s’inicia bàsicament a 

la part baixa de la planta, i és aquí on amb con-

dicions de risc, humitats elevades (superiors a 

90%) i temperatures suaus (15-28 ºC) durant 

més de 14 hores, es comencen a observar els 

primers símptomes a les fulles. Posteriorment, 

en condicions de vents humits i pluja, l’inòcul 

es pot dispersar i pujar la infecció a les parts 

LES PÈRDUES MITJANES 
PER L’IMPACTE DE LES 
MALALTIES EN L’ARRÒS SE 
SITUEN EN 72,72 EUROS 
PER HECTÀREA I ANY 
PER A LA PYRICULARIOSI 
I EN 60,70 EUROS PER 
HECTÀREA I ANY PER A 
L’ HELMINTHOSPORIOSI

L’HELMINTHOSPORIOSI  ÉS 
UNA MALALTIA FÚNGICA 
IMPORTANT I MOLT FREQÜENT 
EN LA MAJOR  DE LES ZONES 
DE CONREU D’ARRÒS D’ARREU 
DEL MÓN I TAMBÉ A LA ZONA DE 
CONREU DEL DELTA DE L’EBRE

Foto 3. Lesió típica de P. grisea en fulla. Foto: G. Galimany.
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altes de la planta (tija, coll de la panícula i pa-

nícula). Els cicles d’infecció continuen en el 

conreu mentre tinguem teixit verd i condicions 

favorables.

Símptomes i danys 

Les lesions foliars varien des de petits punts 

d‘1 a 2 mm de diàmetre fins a formes rom-

boïdals de diversos centímetres de llarg amb 

el centre clar i les vores fosques (Foto 3). Les 

lesions poden créixer fins a unir-se les unes 

amb les altres. La forma, color, mida i nombre 

de lesions depèn de factors com les condi-

cions ambientals, l’edat de la planta, el grau 

de susceptibilitat de la varietat i l’aportació de 

nitrogen. Si la infecció avança pot conduir a 

l’assecament total de les fulles infectades. 

(Foto 4)

També pot produir danys en els nusos i en 

diferents parts de la panícula i les llavors (Foto 

5). Les lesions més importants a la nostra 

zona es produeixen al coll de la panícula 

mitjançant un tipus de necrosi que l’envolta 

i acaba impedint la circulació de saba. A la 

panícula es poden produir lesions fosques i 

les llavors poden acabar buides i grises o no 

omplir-se completament (Foto 6). Aquestes in-

feccions s’inicien normalment a mitjan agost i 

són molt importants perquè arriben a inutilitzar 

totalment les panícules i a provocar pèrdues 

greus en el conreu.

En anys normals, se solen observar a les 

parcel·les símptomes de pyriculariosi en ro-

dals (Foto 7), normalment per concentracions 

locals d’adob (nitrogen mineral, gallinassa, 

etc.), els quals es poden estendre a la resta 

de la parcel·la si les condicions són favora-

bles. Les passades de maquinària per sobre 

del conreu també poden estendre la malaltia a 

les plantes sanes.

03.02 L’helminthosporiosi

Descripció i biologia

El fong que causa aquesta malaltia sobreviu en les 

restes de cultiu de l’any anterior i també es pot 

transmetre amb la llavor (Foto 8). Les primeres 

infeccions es donen sovint en els estadis inicials 

de la planta, però això depèn de les condicions 

ambientals. Els cicles d’infecció solen continuar en 

el cultiu mentre hi ha teixit verd i, en condicions 

normals al delta de l’Ebre, a causa de la climatolo-

gia pròpia de la zona, va augmentant la intensitat 

de la malaltia fins a la collita. Les infeccions afecten 

finalment el gra de les panícules.

LA PYRICULARIOSI ÉS LA MALALTIA 
POTENCIALMENT MÉS GREU. 
TAMBÉ ÉS MENYS FREQÜENT QUE 
L’HELMINTOSPORIOSI, LA QUAL  
INDUEIX PÈRDUES CADA ANY. 
EL CONTROL QUÍMIC D’AQUESTES 
MALALTIES EN UN ANY MITJÀ 
RESULTA RENDIBLE, PERÒ CAL 
SABER QUANTS TRACTAMENTS 
SÓN NECESSARIS I EN QUINS 
MOMENTS

EN ANYS NORMALS, SE SOLEN 
OBSERVAR A LES PARCEL·LES 
SÍMPTOMES DE PYRICULARIOSI 
EN RODALS, NORMALMENT PER 
CONCENTRACIONS LOCALS 
D’ADOB (NITROGEN MINERAL, 
GALLINASSA, ETC.), ELS QUALS ES 
PODEN ESTENDRE A LA RESTA DE 
LA PARCEL·LA SI LES CONDICIONS 
SÓN FAVORABLES

Foto 4. Lesions de pyriculariosi en fulla. Foto: G. Galimany.

Foto 5. Atac de P. grisea en el nus de la tija. Foto: J. P. Marín.

Foto 6. Lesions de pyriculariosi en panícula. Foto: G. Galimany. Foto 7. Rodal afectat per pyriculariosi. Foto: G. Galimany.

Foto 8. Rostoll en camp després de la sega. Foto: A. Tomàs. Foto 9. Simptomes de l’helminthosporiosi. Foto: G. Galimany.
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Símptomes i danys

Els símptomes poden aparèixer en qualsevol 

estadi del cicle de conreu, en fulles, tiges i pa-

nícula. A les fulles es formen inicialment unes 

puntuacions marronoses que es poden con-

fondre amb les de la pyriculariosi (Foto 9). 

Més endavant les taques prenen una forma 

ovalada de petites dimensions i ben definides, 

per envoltar-se més tard d’un marge groc in-

confusible. Aquestes s’estenen per tota la fu-

lla.

En panícula apareixen petites taques marro-

noses en els grans d’arròs o en el raquis, tot i 

que la infecció en aquest últim no sol afectar 

l’ompliment del gra. Les taques en els grans 

provoquen el conegut “moscat”, el qual  pro-

dueix unes pèrdues de rendiment en molí que, 

ocasionalment, poden ser importants si no es 

controla adequadament.

La presència de nivells de malaltia a partir de 

l’1% de severitat en fulla sol comportar ja pèr-

dues de collita a les parcel·les de conreu.

03.03 Pèrdues que provoquen

Com acabem de veure, aquestes dues malal-

ties són les més importants i destructives en la 

nostra zona, per això és important quantificar 

les pèrdues a nivell de zona de cultiu, com a 

base de recolzament per a la presa de decisi-

ons en el control. (Taula 1)

Al mateix temps que és important conèixer la 

magnitud de les pèrdues econòmiques que 

ens provoquen les dues malalties, cal tenir 

en compte també una sèrie de factors que 

ens ajudaran a minimitzar-les. Així, tot i que 

la pyriculariosi és la malaltia potencialment 

més greu, també és menys freqüent que 

l’helmintosporiosi, la qual indueix pèrdues cada 

any. El control químic d’aquestes malalties en 

un any mitjà resulta rendible, però cal saber 

quants tractaments són necessaris i en quins 

moments.

04 Estratègies de control 
de la pyriculariosi i de 
l’helminthosporiosi

En el control modern de malalties sempre prio-

ritzarem mesures alternatives al control químic 

per rebaixar l’impacte ambiental dels pestici-

des, sobretot en una zona com la nostra, es-

pecialment sensible a aquestes influències. Les 

principals mesures que es poden dur a terme 

les hem agrupat en tres: 

1) mesures culturals, 

2) control mitjançant l’ús de la resistència de les 

varietats comercials, i 

3) control químic mitjançant l’ús de fungicides.

PER TAL DE NO AFAVORIR LES 
MALATIES O DE DISMINUIR-NE 
L’EFECTE EN EL CULTIU, ES 
RECOMANA: 

1) DESTRUIR O ELIMINAR RESTES 
VEGETALS O ROSTOLLS 
2) EVITAR ADOBATS NITROGENATS 
EXCESSIUS  
3) UTILITZAR LLAVOR LLIURE DE 
MALALTIES 
4) MANTENIR LES PARCEL·LES 
INUNDADES EL MAJOR TEMPS 
POSSIBLE
5) NO RETARDAR LA DATA DE 
SEMBRA MÉS DEL QUE ÉS 
NORMAL A LA ZONA

09

Taula 1. Pèrdues provocades per les principals malalties de l’arròs al delta de l’Ebre. Càlculs realitzats per a una producció de 7.000 kg/ha, a 
un preu de venda de 0,28 cèntims d’euro/kg.

Malaltia
Epidèmia greu Epidèmia lleu Àrea afectada

Cost Euro (pessetes) /ha i any
Pèrdues Probabilitat Pèrdues Probabilitat Proporció

Pyriculariosi 50% 0,2 10 0,8 0,2 72,72 € (12.100 PTA)

Helminthosporiosi 6% 0,4 0 0,6 0,5 60,70 € (10.100 PTA)

Total euros (pessetes) / ha i any = 133,42 € (22.200 PTA)

Foto 10. Exemple de 1% de severitat en fulla. Foto: A. Tomàs.

Foto 11. Estadi fenològic d’aparició de primeres espigues. Foto: G. Galimany.
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04.01 Mesures culturals

Les operacions més importants que es po-

den fer en el cultiu per tal de no afavorir les 

malalties o disminuir-ne el seu efecte són 

principalment: 

1) destruir o eliminar restes vegetals o rostolls, 

sobretot si l’any anterior hi ha hagut malaltia, 

2) evitar adobats nitrogenats excessius (tant 

minerals com orgànics), 

3) utilitzar llavor lliure de malalties i no reutilit-

zar-ne si a la parcel·la de l’any anterior es va 

detectar la seva presència, 

4) mantenir les parcel·les inundades el major 

temps possible durant el cultiu i també a l’hivern, 

5) no retardar, si és possible, la data de sem-

bra més del que és normal a la zona.

04.02 Control mitjançant l’ús de la 

resistència de les varietats

Sovint, la utilització de varietats resistents 

ha estat el camí més econòmic i efectiu per 

controlar la pyriculariosi. No obstant això, l’alt 

potencial epidemiològic i evolutiu d’aquest 

patogen, com a conseqüència de la seva 

adaptació a les varietats, fa possible que se 

superi la resistència i apareguin noves races 

del patogen cada cop més virulentes. 

En aquest sentit, les varietats d’arròs reacci-

onen de manera diferent a P. oryzae com a 

conseqüència del seu extremat potencial de 

variabilitat, el qual és capaç d’originar diferents 

races segons la localitat, les diferències en el 

tipus de resistència de les varietats i els fac-

tors ambientals. Alhora, la resposta varietal a 

la pyriculariosi és diferent segons el tipus d’òr-

gan a què afecta. Els danys més preocupants 

des del punt de vista econòmic són els que 

es produeixen en els òrgans productius, con-

cretament en el coll de la panícula, ja que en 

aquest punt la malaltia afecta la producció de 

l’espiga sencera.

Susceptibilitat varietal

Com que l’arròs és el cultiu més important en el 

delta de l’Ebre, fa uns anys es van iniciar  estudis 

que consistien a determinar la resistència de les 

varietats més cultivades en aquesta zona i d’altres 

que podrien arribar a tenir un interès potencial per 

al seu cultiu.

L’any 2001 es va obrir una nova línia de treball 

que consistia a conèixer els gens que conté 

la població de Pyricularia grisea al delta de 

10

ELS PRODUCTES FUNGICIDES
ELS ANOMENEM D’AMPLI 
ESPECTRE O GENÈRICS 
QUAN CONTROLEN LES 
DUES MALALTIES I 
ESPECÍFICS QUAN 
CONTROLEN, BÀSICAMENT, 
LA PYRICULARIOSI 

Figura 1. Escales d’avaluació de severitat en fulla i panícula d’arròs.

Foto 12. Lesió al coll de la panícula.. Foto: A. Tomàs.Foto 14. Grans d’arròs afectats (moscat). Foto: G. Galimany.
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l’Ebre, mitjançant l’ajuda de Varietats Diferen-

cials. 

Una altra novetat en la campanya 2002 fou 

la d‘introduir el concepte de Resistència de 

Camp, que faria referència a la importància 

de conrear varietats amb una resistència mo-

derada a la malaltia, és a dir, que mantingués 

aquesta a uns nivells per sota d’un llindar que 

econòmicament no fos perjudicial.

Amb tot aquest treball es pretén conèixer la 

reacció varietal a P. grisea de les varietats cul-

tivades i saber quins gens conté la població 

del patogen per poder recomanar a l’agri-

cultor varietats econòmicament rendibles en 

aquesta zona.

04.03 Control químic 

El control químic de les malalties és sempre 

funció de la presència d’aquestes a la parcel-

la i el proposem seguint els estadis fenològics 

crítics de la planta.

Productes

Elegir bé el producte és bàsic per obtenir una 

bona eficàcia front a les malalties. Els produc-

tes fungicides els anomenem d’ampli espectre 

o genèrics quan controlen les dues malalties i 

específics quan controlen, bàsicament, la pyri-

culariosi.  En funció de la malaltia que tinguem 

al camp amb més intensitat utilitzarem un tipus 

de producte o un altre, o bé els dos a la vega-

da si tenim les dues malalties. Els productes 

han d’estar autoritzats en el cultiu i contra la 

malaltia i cal seguir sempre fidelment les reco-

manacions de l’etiqueta.

En el cas de problemes persistents d’hel-

minthosporiosi, és aconsellable fer també trac-

taments a la llavor de sembra perquè la malal-

tia es transmet molt bé per aquesta via.

Es recomana no repetir més de dues vegades 

els tractaments amb productes que continguin 

el mateix ingredient actiu i, en cas que calgui 

actuar contra les dues malalties, es poden 

barrejar dues matèries actives a dosi sencera 

i tenir en compte, respecte els dos productes, 

el termini de seguretat més llarg. 

Moments de tractament 

D’acord amb les experiències realitzades 

fins ara, la millor manera de lluitar contra les 

malalties és aplicar fungicides d’acord amb 

els estats fenològics de la planta, per tal de 

tenir la planta protegida en els moments crítics 

del cultiu. Els estadis fenològics en què les 

infeccions poden ser crítiques i condicionar la 

producció són: 

1) final filloleig – inici ventrellat,

2) aparició de primeres espigues i 

3) gra lletós. 

A l’estadi  de final de filloleig–inici ventrellat, cal 

fer una prospecció de camp per comprovar 

el tipus de malaltia i la seva intensitat 

(importància). En aquest primer estadi, només 

es realitzarà tractament quan la intensitat de la 

malaltia superi l’1% de severitat en fulla (Foto 

10). Per a l’avaluació d’aquesta severitat, es 

recomana realitzar un mostreig a la parcel·la 

en ziga-zaga, d’unes 25 plantes, i calcular el 

percentatge de severitat en fulla (percentatge 

de fulla afectada. Vegeu Figura 2). En cas 

de dubte, es recomana sol·licitar el suport 

d’un tècnic experimentat o bé del Servei de 

Sanitat Vegetal del DARP.Aquest primer és 

un tractament que sovint es pot estalviar el 

pagès en les nostres condicions, perquè no 

hi sol haver prou malaltia a la parcel·la que el 

justifiqui.

A l’estadi d’aparició de primeres espigues, es 

realitzarà el tractament sempre que s’observin 

símptomes, amb independència de la seve-

ritat, i amb el producte fitosanitari adequat, 

en funció de la malaltia observada amb més 

intensitat (helminthosporiosi, pyriculariosi o bé 

les dues). (Foto 11)

A l’estadi fenològic de gra lletós, s’ha d’estar 

pendent tant de la planta com de la panícula 

i realitzar el tractament sempre que es doni 

alguna de les situacions següents: 1) que han 

augmentat els símptomes en fulla respecte a 

les observades en l’anterior estadi fenològic 

d’aparició d’espigues, 2) si hi ha símptomes 

de pyriculariosi al coll de la panícula (Foto 12) 

i a la panícula (Foto 13) i 3) si es veuen grans 

moscats (Foto 14). El producte o productes a 

utilitzar seran en funció de la intensitat de la 

malaltia amb més incidència o bé de la presèn-

cia de les dues.  

Durant els anys d’estudi de les malalties al 

delta de l’Ebre, els nivells epidèmics de les 

malalties registrats com a intensitat de malaltia 

en els diferents òrgans de la planta han estat 

mitjans o baixos. En aquestes situacions, el 

nombre màxim de tractaments sol ser de tres 

11

ALGUNES DE LES VARIETATS 
MÉS CONREADES AL DELTA 
ES PODRIEN COMPORTAR 
COM A SUSCEPTIBLES O MOLT 
SUSCEPTIBLES EN UN ANY DE 
CONDICIONS FAVORABLES A LA 
MALALTIA, LA QUAL COSA ENS 
DÓNA UN AVÍS QUE AQUESTES 
VARIETATS LES HAUREM DE 
PROTEGIR SI ES DONEN LES 
ESMENTADES CONDICIONS

Foto 13. Panícules afectades per la pyriculariosi. Foto: A. Tomàs. 
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tot i que, com hem vist, el primer tractament 

fenològic es pot estalviar si no s’observen 

símptomes en fulla.

Així doncs, l’eficàcia de tractaments de les 

malalties més elevada s’aconsegueix seguint 

l’estratègia fenològica basada en aquests tres 

moments crítics del cultiu. 

Seguiment d’inòcul

El Servei de Sanitat Vegetal del DARP té una 

xarxa de punts de control per tot el Delta on es 

fa el seguiment de les condicions de risc epi-

dèmic de les malalties; s’enregistra la tempe-

ratura, la humitat relativa i les captures d’inòcul 

(espores), condicions totes elles necessàries 

perquè es produeixi la infecció. 

Mitjançant l’elaboració de les dades anteriors, 

es realitzen els avisos fitosanitaris en els mo-

ments que es donen les condicions de risc, via 

e-mail o SMS a través de RuralCat i via con-

testador automàtic de Tortosa – 977 58 11 81. 

Amb aquesta informació i amb els nivells de 

malaltia en camp i seguint l’estratègia fenolò-

gica, l’arrosser ja té tota la informació neces-

sària per realitzar el tractament.

Eficàcia del control químic segons els equips 

de tractaments i els diferents tipus de bro-

quets.

L’objectiu d’aquests estudis va ser comparar 

l’eficiència de diferents sistemes d’aplicació 

de productes fitosanitaris per al control de 

les malalties fúngiques en les condicions del 

Delta. 

Des de l’any 2002 al 2005, es van realitzar 

estudis per comparar l’eficiència d’aplicacions 

aèries (avió, helicòpter) (Foto 15) amb aplicaci-

ons terrestres (tractor) (Foto 16) en les condi-

cions de tractament habituals a la zona. Es va 

comparar la deposició del producte dins del 

cultiu i també l’efecte deriva entre els diferents 

sistemes. Un cop seleccionat el tractor com 

a equip que donava millors resultats quant a 

distribució i recuperació de producte, els es-

tudis es van centrar a estudiar l’efectivitat dels 

diferents tipus de broquets: cònics, vano i in-

clusió d’aire. 

06 Autors

Foto 15. Exemple de tractament aeri en arròs. Foto: G. Galimany.

Foto 16. Equip de tractament terrestre i en arròs. Foto: G. Galimany.
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01 Resultats més rellevants dels 
assaigs 2000-2005

01.01 Resultats de susceptibilitat varietal

Al llarg dels anys d’assaig s’han anat realit-

zant diferents classificacions de les varietats 

comercials segons el seu grau de resistència 

o de susceptibilitat a la pyriculariosi. Així, es 

donava una classificació general de la varietat 

segons el comportament obtingut en fulla i 

matisant possibles diferències respecte els 

òrgans productius. Però aquesta classificació 

tan genèrica no demostrava ser prou clara per 

al pagès ni suficientment efectiva, a causa 

de la seva ambigüitat. Ja que la presentació 

de només la reacció en fulla ha comportat 

aquests problemes d’interpretació, però l’any 

2005 es va decidir canviar el sistema de clas-

sificació i els resultats es van mostrar en una 

taula que diferenciava clarament les reaccions 

en cada òrgan i per a cada varietat, al nostre 

entendre més clara. (Taula 1).

A la figura anterior s’observa com es poden 

comportar les varietats respecte a la pyricu-

lariosi segons l’òrgan de què es tracta. Es 

pot veure que algunes de les varietats més 

conreades al Delta es podrien comportar com 

a susceptibles o molt susceptibles en un any 

de condicions favorables a la malaltia, la qual 

cosa ens dóna un avís que aquestes varietats 

les haurem de protegir si es donen les esmen-

tades condicions. En canvi, no caldria protegir 

les varietats resistents, almenys de moment, 

perquè no mostrarien infeccions o aquestes 

serien com a màxim moderades. 

El 2005 ha estat un any de condicions mit-

janament favorables a la malaltia, però que 

han estat suficients per diferenciar el com-

portament de moltes varietats respecte a 

la pyriculariosi. Tanmateix aquests resultats 

s’han de continuar contrastant i esmenant en 

anys successius, amb un ventall més ampli de 

condicions ambientals.

A la fi, la classificació del comportament d’una 

varietat no vol dir que no sigui interessant el seu 

conreu, sinó que s’han de tenir en compte els 

riscos potencials que assumim respecte a les 

malalties quan decidim posar-la en el camp.

01.02 Resultats de productes fungicides

Els resultats dels productes utilitzats per al 

control de les malalties es diferencien segons 

siguin genèrics o específics en funció de la 

malaltia o malalties que tenim al nostre camp i 

que volem combatre. (Foto 1) 

A la Taula 2 estan els productes que es van 

assajar a l’inici d’aquestes experiències, que 

eren els que comunament s’utilitzaven per al 

control de les malalties en aquells moments al 

delta de l’Ebre.  Els que estan en color verd i en 

negreta són els que van donar més bon resultat 

quant a efectivitat en el control de les malalties. 

Si la intensitat de la malaltia en camp és 

bàsicament provocada per l’helminthosporiosi, 

els productes a utilitzar seran els anomenats 

genèrics. S’ha fet una recopilació dels 5 anys 

d’estudis i a la Taula 3 es mostra un resum 

de les eficàcies dels diferents productes 

assajats.

A LA FI, LA CLASSIFICACIÓ 
DEL COMPORTAMENT D’UNA 
VARIETAT NO VOL DIR QUE 
CULTIVAR-LA NO SIGUI 
INTERESSANT, SINÓ QUE CAL 
TENIR EN COMPTE ELS RISCOS 
POTENCIALS QUE PRESENTA, 
RESPECTE A LES MALALTIES

Foto 1. Assaig de control químic: exemple de tractament. Foto: G. Galimany.

RESULTATS MÉS RELLEVANTS 

DELS ASSAIGS EN ARRÒS 2000-2005  

Foto 2. Detall de les parcel·les de l’assaig un cop realitzat el tractament. Foto: G. Galimany.
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Figura 1. Efectivitat del control químic per al conjunt d’estratègies i tipus de fungicides (genèrics contra les dues 
malalties i específics contra pyriculariosi) sobre collita d’enters. En els assaigs hi havia presència de les dues malalti-
es, amb predomini de l’helminthosporiosi. Els valors més alts indiquen major eficàcia i més rendiment. Any 2001.

Pèrdues evitades = Benefici del control (€/ha)
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0

Genèric 1 Feno.(3 tr)
Específic Feno.(3 tr)

Genèric 1 Sist.(2 tr)
Genèric 2 Sist.(2 tr)
Testimoni (0 tr)

Figura 2. Avaluació econòmica en assaigs de control químic de malalties en arròs. S’ha combinat productes, es-
tratègies i nombre de tractaments comparats amb el testimoni en què no s’havia fet cap tractament. Any 2001.

Taula 3. Segons la necrosi total en panícula es pot fer la següent classificació dels 
productes (d’esquerra a dreta de més a menys eficàcia).

Eficàcies dels productes generalistes (contra l’helminthosporiosi)

Trebuconazol 25% WG 
+ 

Triciclazol 75% WP 
(Folicur ® + Bim ®)

Trebuconazol 25% WG
(Folicur ®)

Carbendazima 12,5% + 
Flusilazol 25% p/v SC

(Punch CS ®)

Procloraz 40% + 
Propiconazol 9% p/v EC

(Bumper ®)
Procloraz 75% p/v EW

(Ocatgon ®)

Taula 2. Taula amb els productes assajats l’any 2000. Els que estan en resaltats en color 
són els que van resultar més eficaços.

Producte Matèria activa Dosi

Bim ® Triziclazol 75% 0,3 kg/ha.

Kasumin ® Kasugamicina 8% 0,5 kg/ha.

Octagon ® Procloraz 46% 1l/ha.

Punch ® Carbendazima 12,5% + Flusilazol 25% 0,5 kg/ha.

Standard Carbendazima + Mancozeb 0,5 + 2 kg/ha.

Folicur ® Tebuconazol 25% 1  l/ha.

Fosfit potàssic ® Fosfit potàssic 3 l/ha.

Varietat Fulla Nus Coll Panícula

Maratelli S M M S

Gleva S M S S

Baixet S S S S

Bahia M R S S

Senia S M M S

SIL-1 M R M S

Fonsa S M M M

Guadiamar M M M S

Palacios S R M S

Apolo M R M S

Benisants M R M S

Montsianell S M M M

Tebre S R M S

Gavina M M M M

Thaibonnet M R M M

Sivert S M M M

Benverd S M M M

Jsendra M R R M

Sarcet S R M M

Thaiperla M R R M

H-160503 M R M R

Bomba S R R S

Albufera M R R M

H-170504 S R R R

SYCR 90 R R R R

SYCR 73 R R R R

Jacinto R R R R

Alena R R R R

SYCR 89 R R R R

Adriano M R R R

Puntal M R R R

Cormoran R R R R

EPS 401 R R R R

Kalao R R R R

SYCR 128 R R R R

SYCR 85 R R R R

SYCR 72 R R R R

SYCR 86 R R R R

Taula 1. Taula de classificació de les varie-
tats segons la reacció per òrgan.

S
M
R

SUSECPTIBLE
MODERAT
RESISTENT

X Varietats amb 
els mateixos resultats en 
campanyes anteriors

FULLA: <5% Resistent, 6-50% Moderat, > 50% Susceptible
NUS COLL PANÍCULA: <5% Resistent, 6-25% Moderat, 
> 25% Susceptible
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Pel que fa als productes específics contra 

pyriculariosi, la matèria activa que la controla 

millor i ha donat millor eficàcia ha estat el 

Triciclazol 75% WP (productes comercials 

Bim®, Auriga® i Fussione®). 

Cal recordar que en realitzar el tractament 

només es poden utilitzar productes autorit-

zats per a les malalties i per al cultiu i s’ha 

de respectar el termini de seguretat fixat a 

l’etiqueta.

01.03 Resultats de moments de

tractament 

L’any 2001 es van realitzar estudis per com-

parar les diferents estratègies per obtenir un 

bon control de les malalties. Es van estudiar 

3 estratègies: Sistemàtica, Risc epidèmic i 

Fenològica (a la Taula 3: Sistemàtica, Risc 

epidèmic i Fenològica, respectivament). Ni 

l’estratègia Sistemàtica ni la de Risc epi-

dèmic van donar els millors resultats en les 

condicions del Delta, tot i que, actualment 

determinades condicions de risc epidèmic es 

tenen en compte a l’hora de recomanar els 

Foto 3. Tractament  amb equip de tractament terrestre amb broquets cònics.Foto: G. Galimany.

Foto 4. Tractament  amb equip de tractament terrestre amb broquets de vano. Foto: G. Galimany.

Part alta
Part baixa

2,59

1,7

Tractor

0,96

0,41

Helicòpter

0,74

0,47

Avió

Figura 4. Concentració (micrograms/cm2) de producte dipositat a la part alta i a la part baixa de la planta segons 
la maquinària d’aplicació.

Tractor
Avió

Helicòpter

Recuperació (% sobre la concentració aplicada)

92

46
43

Figura 3. Percentatge de recuperació del producte en el cultiu segons el tipus de maquinària utilitzada.

SI LA INTENSITAT 
DE LA MALALTIA EN CAMP 
ÉS BÀSICAMENT PROVOCADA 
PER L’HELMINTHOSPORIOSI, 
ELS PRODUCTES 
A UTILITZAR SERAN ELS 
ANOMENATS GENÈRICS

ES VA CONCLOURE QUE 
L’ESTRATÈGIA QUE DONAVA MÉS 
EFECTIVITAT PER AL CONTROL 
QUÍMIC ERA LA FENOLÒGICA. ÉS A 
DIR, REALITZAR UN MÀXIM DE TRES 
TRACTAMENTS EN ELS ESTADIS 
FENOLÒGICS: 
1r) FINAL FILLOLEIG - INICI VENTRELLAT,
2n) APARICIÓ PRIMERES ESPIGUES, 
3r) GRA LLETÓS
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tractaments. Els resultats que es van obtenir 

es poden veure la Figura 4 i es va concloure 

que l’estratègia que donava més efectivitat per 

al control químic era la Fenològica. És a dir, 

realitzar un màxim de tres tractaments en els 

estadis fenològics: 

1r) final filloleig - inici ventrellat 

2n) aparició primeres espigues

3r) gra lletós

Tal i com s’ha comentat anteriorment, si en l’es-

tadi fenològic de final filloleig - inici ventrellat no 

s’observen símptomes en camp (1% de severi-

tat en fulla) es pot estalviar aquest tractament.

Amb els assaigs d’eficàcia de productes 

fungicides s’ha elaborat un quadre resum de 

moments de tractament i productes segons la 

malaltia o malalties presents.

01.04 Resultats de maquinària 

El sistema que ha resultat més eficient per 

distribuir el producte i més efectiu per con-

trolar les malalties va ser clarament el tractor, 

respecte a l’avió i l’helicòpter. Els tractaments 

aeris en les condicions de l’assaig van resultar 

tenir una deriva clarament més elevada i una 

VOLEM REMARCAR QUE ÉS MOLT 
IMPORTANT QUE EL CALIBRATGE 
DELS EQUIPS DE TRACTAMENT 
SIGUI EL CORRECTE PER A UNA 
BONA EFICÀCIA DEL PRODUCTE I 
DE L’APLICACIÓ
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Figura 5. Distribució espacial de la concentració fungicida (micrograms/cm2).
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Figura 6. Gràfic del percentatge d’incidència final de les malalties en panícula segons la maquinària d’aplicació. 
Els diferents colors mostren diferències estadístiques significatives.
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Figura 7. Quilograms d’enters i percentatge segons la maquinària d’aplicació

EL SISTEMA QUE HA RESULTAT 
MÉS EFICIENT PER DISTRIBUIR EL 
PRODUCTE I MÉS EFECTIU PER 
CONTROLAR LES MALALTIES 
VA SER CLARAMENT EL 
TRACTOR, RESPECTE 
A L’AVIÓ I L’HELICÒPTER

Taula 4. Quadre general d’estratègia d’actuació en malalties d’arròs al delta de l’Ebre.

Malaltia 
observada
en camp

Estratègia fenològica

Final filloleig - 
Inici ventrellat

* (veure observacions)

Aparició primeres 
espigues Grà lletós

Helminthosporiosi
Tebuconazol 25% WG. (Folicur ®) 

Procloraz + Propiconazol 9% p/v EC. (Bumper ®)
Carbendazima 12,5% + Flusilazol 25% p/v SC. (Punch ®)

Pyriculariosi
Triciclazol 75% WP. (Bim ®)

Triciclazol 75% WP. (Auriga ®)
Triciclazol 75% WP. (Fussione ®) 

*Observació: en aquest primer estadi fenològic no cal tractar si no hi ha un 1% de severitat de fulla en camp.
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eficàcia menor.

Els tractaments aeris van provocar més pèr-

dues per deriva fora de la zona de tractament 

que els tractaments terrestres. Aquestes da-

des han estat subministrades pel Centre de 

Mecanització Agrària del DARP a Lleida. 

Pel que fa al comportament epidèmic de les 

malalties, el tractament terrestre va donar una 

incidència de les malalties més baixa (Figura 

6) i un rendiment en molí més elevat comparat 

amb l’avió i amb l’helicòpter (Figura 7).

Vistos els resultats comparatius entre tracta-

ments aeris i terrestre, els següents resultats 

se centraren a optimitzar els equips de trac-

tament terrestre, a través d’assaigs que com-

paraven diferents tipus de broquets en tracta-

ment terrestre (Fotos 3 i 4). En aquest sentit, 

volem remarcar que és molt important que el 

calibratge dels equips de tractament sigui el 

correcte per a una bona eficàcia del producte 

i de l’aplicació. (Fotos 5, 6 i 7)

En la Taula 7 es veuen les condicions de treball 

de cada un dels diferents tipus de broquets que 

s’han utilitzat amb la màquina d’aplicació del 

tractor per optimitzar els tractaments terrestres. 

Es va avaluar el comportament de les malalties 

segons el tipus de broquet utilitzat. A la Figura 

8 es pot veure la intensitat de les malalties, hel-

minthosporiosi més pyriculariosi (necrosi total) 

segons els broquets. Els d’inclusió i els cònics 

són els que van resultar amb la intensitat més 

baixa amb diferències estadístiques significati-

ves respecte als de vano i també respecte al 

testimoni.

 

Els resultats obtinguts pel que fa a producció 

segons el tipus de broquet utilitzat en tractament 

terrestre es veuen a la Taula 6.

DOSSIERN12

Foto 7. Broquets tipus inclusió 
d’aire. Foto: Lechler.

Foto 6. Broquets tipus vano. F. Solanelles.Foto 5. Broquets tipus cònics. F. Solanelles.

Taula 5. Condicions de treball en l’assaig dels diferents tipus de broquets.

Broquet Marca 
i model Pressió (bar) Volum d’aplicació

(l/ha.; 8 km/h)
VMD 

(_gota; µm)

Cònic
Hardi 1553 
Difusor gris

6 220 210

Vano
Albuz API 

1410 Marró
2,5 210 300

Inclusió
 d’aire

Lechler ID 
120-0,3 Blau 7 220 370

ELS BROQUETS D’INCLUSIÓ 
D’AIRE, A IGUAL VOLUM DE 
CALDO QUE ELS ALTRES, 
SÓN ELS QUE PRESENTEN 
UNA DERIVA INFERIOR I, 
PER TANT, UN APROFITAMENT 
MILLOR DEL PRODUCTE

Figura 8. Avaluació de la intensitat de les malalties com a ASPE (àrea sota la poligonal epidèmica) de la necrosi 
total a la panícula. Diferent color de les fletxes indica diferències estadísticament significatives.
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Pel que fa als avantatges i inconvenients d’uti-

litzar un tipus de broquet o un altre, sempre 

en relació al control de les malalties, es pot 

dir que sempre s’ha de tenir en compte quin 

efecte busquem en el moment d’escollir el 

tipus de broquets. Una de les conclusions cla-

res que s’han extret de tots aquests assaigs 

és que els broquets d’inclusió d’aire, a igual 

volum de caldo que els altres, són els que 

presenten una deriva inferior i, per tant, un 

aprofitament millor del producte.

Quan es tracta amb condicions meteorolò-

giques ideals, és a dir, sense vent, els que 

donen més bona eficàcia són els broquets 

tipus cònic. D’altra banda, són els de vano 

i sobretot els d’inclusió, els que tenen una 

eficàcia més bona que els cònics quan fa una 

mica de vent. 

Per a la protecció de la planta, els broquets de 

vano i els d’inclusió, tracten millor les fulles de 

la part baixa del cultiu, però, amb el mateix vo-

lum de caldo, poden originar un recobriment 

inferior de les parts superiors, al produir les 

gotes més grans. 

Com a quadre resum a la Taula 7, es descri-

uen els principals avantatges i inconvenients 

d’utilitzar uns tipus de broquets o uns altres. 

02 Autors

QUAN ES TRACTA 
AMB CONDICIONS 
METEOROLÒGIQUES IDEALS, 
ÉS A DIR, SENSE VENT, 
ELS QUE DONEN MÉS 
BON RESULTAT, QUANT A 
PENETRACIÓ I DISTRIBUCIÓ, 
SÓN ELS BROQUETS TIPUS 
CÒNIC. D’ALTRA BANDA, 
SÓN ELS DE VANO I SOBRETOT 
ELS D’INCLUSIÓ, ELS QUE 
TENEN UNA EFICÀCIA MÉS 
BONA QUE ELS CÒNICS QUAN 
FA UNA MICA DE VENT 

Agraïments:

Núria Adell Chavarria, Joan Ignasi Aguiló Bo, Miriam Aixart Sahun, Irene Bernaus López, Jaume 
Boada Aguadé, Imma Boada Aguadé, Ivan Busquet Bes, Ferran Camp Feria-Carot, Pau Catalan 
Masià, Montse Colomer Fabregat, Patrícia Escrivà Beltri, Sònia Ferrer Tena, Francesc García Figueres, 
Felip Gràcia Aguilà, Marc Ibeas Huguet, Meritxell Jardí Llambrich,  Jordi Llorens Calveras, Montse 
Llorens Malé, Elena Martínez Soriano, Rafel Monfort Sancho, Rita Moya Giné, Eva Pla Mayor, Joan 
Porta Ferré, Olga Samper, Lara Sancho Reverté, Beatriu Segura Martínez, Mònica Segura Unió, 
Josep Ramon Serdà Duatis, Josep Maria Vallés Petit, Cinta Zapater Cardona.

Català Forner, Maria del Mar
IRTA. Estació Experimental de l’Ebre
mar.català@irta.es

Tomás Tomás, Álvaro 
Servei de Sanitat Vegetal. Terres de l’Ebre.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
alvaro.tomas@gencat.net

Solanelles Batlle, Francesc 
Centre de Mecanització Agrària de Lleida.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
fsolanelles@gencat.net

Taula 7. Avantatges i inconvenients de la utilització dels diferents broquets en el control 
de malalties mitjançant l’ús de maquinària d’aplicació amb el tractor.

Tipus broquet
Avantatges Inconvenients

Deriva Vent Protecció de la planta

Inclusió d’aire Molt poca deriva Amb vent 
més efiços

Menys protecció part superior 
(gotes grans)

Vano Poca deriva Protecció igual que 
les broquets d’inclusió

Cònic Més deriva Amb vent 
menys efiços

Més protecció part superior 
(gotes petites)

Taula 6. Anàlisi de la collita del 2004-2005 i del rendiment en molí del 2005 segons el tipus 
de broquet utilitzat en els tractaments de control de malalties. Diferents colors indiquen 
diferències estadístiques significatives.

Tipus broquet
Collita (kg/20m2  al 15% humitat) Enters %

2004 2005 2005

Cònic 12,75 14,76 67,94

Inclusiò 11,06 12,31 68,39

Vano 11,04 12,15 67,92

Testimoni 10,65 10,42 64,54

Galimany Saloni, Gemma
Servei de Sanitat Vegetal. Terres de l’Ebre.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ggalimany@gencat.net

Matamoros Valls, Enric
Servei de Sanitat Vegetal. Terres de l’Ebre.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
enric.matamoros@gencat.net

Almacellas Gort, Jaume 
Servei de Sanitat Vegetal. Terres de l’Ebre.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
jalmacellas@gencat.net

Marín Sánchez, Juan Pedro
Departament de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal. Universitat de Lleida
MarinS@pvcf.UdL.es
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Llorach Ferrer, Tula
Sanitat Vegetal de les Terres de l’Ebre
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
tllorach@gencat.net
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
felipj.gracial@gencat.net

Camp Feria-Carot, Ferran
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CONTROL DE MALES HERBES DE L’ARRÒS 

01 Introducció

En el cultiu de l’arròs, el control de les males 

herbes és una pràctica imprescindible per tal 

que el cultiu arribi a bon terme. Donat que en 

la majoria de la superfície d’arròs cultivada a 

Catalunya no no es pot alternar amb altres 

cultius, que el control amb mitjans mecànics no 

és fàcil donades les característiques del medi i 

que el desherbatge manual és penós i cada cop 

més car, es fa imprescindible l’ús d’herbicides 

químics en la majoria dels casos.

Amb tot, cada cop cal ser més respectuós 

amb el medi ambient, per la qual cosa caldrà 

potenciar al màxim els mètodes no químics de 

desherbatge, com ara és l’entaulat, i racionalit-

zar i reduir tant com sigui possible la utilització 

d’herbicides.

Les principals males herbes que es troben en 

els camps d’arròs es resumeixen a la Taula 1.

A aquestes males herbes ja establertes als nos-

tres camps d’arròs, cal afegir-ne tres més que 

s’hi s’estan estenent: Leptochloa fusca, Leersia 

oryzoides i Sagittaria montevidensis. A més, hi 

ha especies, com ara Bacopa rotundifolia, que 

ja són presents a altres zones productores com 

Extremadura o Andalusia i que poden arribar 

també als nostres camps.

02 Estratègies possibles de control 
de males herbes

El cultiu de l’arròs es distingeix per la seva com-

plexitat. Per una part destaca l’escàs marge de 

temps disponible per realitzar el cultiu, de mitjans 

d’abril, amb la inundació dels camps, fins a mit-

jans de setembre, amb la collita. 

Hi ha tres aspectes del cultiu que tenen una 

especial incidència en el desenvolupament de 

les males herbes i en l’eficàcia dels mètodes 

de control que s’utilitzin. El primer d’ells és 

l‘anivellació del camp, el segon és la densitat 

del cultiu i la seva competitivitat amb les males 

herbes. A més, el maneig i manteniment de 

l’aigua abans, durant i després de controlar-les, 

sobretot en el cas d’utilitzar herbicides 

També dóna imatge de la complexitat del cultiu 

el fet de la important pèrdua de llavor de sembra, 

ja que l’agricultor reparteix aproximadament 500 

grans de llavor per metre quadrat i es considera 

haver obtingut una naixença òptima quan hi ha 

de 150 a 200 plàntules d’arròs cultivat per metre 

quadrat.Aquests aspectes afecten simultàniament 

al desenvolupament de l’arròs cultivat i de les ma-

les herbes, ja que l’aigua, entre altres funcions, 

PRINCIPALS MALES HERBES DE L’ARRÒS

GRAMÍNIES ALTRES FAMÍLIES BOTÀNIQUES

ANUALS

Echinochloa crus-galli ( panissola roja)
Echinochloa hispidula (panissola blanca)
Echinochloa oryzoides (mill roig)
Echinochloa oryzicola (mill blanc)
Oryza sativa (arròs salvatge)

Alisma plantago aquatica (coleta, col)
Ammania coccinea (presseguera)
Bergia cappensis (alfabegueta)
Cyperus difformis (tinya)
Heteranthera reniformis
Lindernia dubia (alfabegueta)
Nasturtium oficinale (creixem)
Scirpus mucronatus (punta d’espasa) 
Scirpus supinus (borró) 
Algues: llapó llanós, llapó punxent, 
crostes de llapó

PERENNES

Paspalum paspalodes (gram d´aigua) Scirpus maritimus (xufa)
Potamogeton nodosus (llengua d´oca)

Taula 1. Principals males herbes que afecten el conreu de l’arròs a Catalunya.
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Infestació de Leptochloa en un camp d’arròs. 
Foto: G. Galimany.

Heterantera reniformis. Foto: G. Galimany. Vista general d’una infestació d’ Echinochloa 
en un camp d’arròs. Foto: A. Taberner.
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té la d’actuar com a termorregulador protegint 

la plàntula d’arròs dels freds primaverals, però 

també condiciona l’eficàcia dels tractaments 

herbicides.

En condicions ambientals favorables tota la ve-

getació, l’arròs cultivat inclòs, es desenvolupa 

més favorablement amb nivells d’aigua mínims. 

Quan el camp està mal anivellat, a part que es 

manifesten zones amb diferent infestació de 

males herbes, s’alenteix la inundació homogè-

nia del camp, s’amplien els períodes de maneig 

de l’aigua per omplir-lo i eixugar-lo, es dificulta 

el correcte cobriment de les males herbes pels 

tractaments i es perd l’acció herbicida comple-

mentària de l’aigua, ja que no pot cobrir tota 

l’àrea foliar de les males herbes.

Les possibilitats de tractament químic en aquest 

cultiu són nombroses. La principal mala herba a 

eliminar és el mill (Echinochloa sp.), i cal tractar-

la en els primers estadis de desenvolupament, 

aquest és el tractament bàsic. Abans, cal re-

alitzar un tractament contra el llapó en el cas 

d’infestacions fortes i després pot ser necessari 

un tractament de repàs contra el mill o contra 

la fulla ampla.

03 Control d’arròs salvatge

Pel que fa a l’arròs salvatge, la problemàtica 

que es genera és del tot especial, perquè 

es tracta d’una mala herba que pertany a la 

mateixa família, al mateix gènere i a la mateixa 

espècie que l’arròs cultivat. Per aquesta raó és 

molt difícil fer-ne un control amb herbicides tot 

respectant el cultiu .

L’arròs se sol cultivar en règim de monocultiu, 

sense possibilitat de rotació amb altres conreus; 

s’inunda el camp amb aigua i es fa la sembra 

directa de les seves llavors; actualment només 

es realitza el trasplantament en casos en què 

la sembra ha donat mals resultats i cal refer 

el cultiu o en els camps que es destinen a la 

producció de llavors.

El fet que no hi hagi herbicides selectius de l’ar-

ròs cultivat, que tinguin un control suficientment 

bo de l’arròs salvatge, fa que els mètodes de 

lluita contra aquesta mala herba es basin en 

provocar una “falsa naixença”.Es tracta de fer 

germinar l’arròs salvatge abans de sembrar la 

varietat cultivada, destruir-lo i després sembrar. 

La destrucció de l’arròs salvatge es fa o bé amb 

un “fanguejat” mecànic o bé amb un herbicida 

no selectiu de l’arròs.

Aquesta tècnica suposa sempre un retard de 

la data de sembra, que passa de finals d’abril 

a mitjans de maig. Aquest retard genera tot un 

seguit de problemes per a l’arròs cultivat: l’aigua 

estancada per fer germinar l’arròs salvatge afa-

voreix al mateix temps el creixement d’algues, 

males herbes, fongs i plagues (quironòmids), 

es dificulta la naixença i es disminueix i retarda 

la collita, i s’augmenta el risc que sigui afectada 

per les tronades de tardor que són freqüents a 

les zones productores d’arròs. 

03.01 Ús del fanguejat en la tècnica de la 

falsa naixença

Un cop nascut l’arròs salvatge es pot realitzar la 

seva eliminació mitjançant el fanguejat o entaulat 

del camp amb un tractor equipat amb rodes de 

ferro adients per a aquesta tasca o també amb 

l’ús del “rodolí”. Aquesta labor es realitza amb el 

camp amarat d’aigua, amb una sola passada o en 

cas d’infestacions importants amb dues passades 

de través. L’eficàcia obtinguda està al voltant del 

85%, si bé de vegades pot ser clarament superior, 

arribant al 90%. La selectivitat d’aquesta operació 

és irregular, ja que de vegades el fet de remoure 

el sòl, crea un sola de treball que impedeix el 

“clavat” de les arrels de l’arròs al sòl.

03.02 Ús d’herbicides en la tècnica de la 

falsa naixença

Dins del mateix marc de la tècnica de provocar 

la falsa naixença, també es pot eliminar l’arròs 

salvatge amb l’ús d’herbicides. Les matèries 

actives utilitzades amb aquesta finalitat són el 

cicloxidim i cletodim. 

Quan s’utilitzen aquests productes es necessari 

manejar de forma adequada l’aigua del camp 

amb la finalitat d’obtenir el màxim d’eficàcia i de 

selectivitat. La seqüència recomanada d’opera-

cions a realitzar és la següent: 

1. Mantenir el camp inundat fins que neix l’ar-

ròs salvatge, cosa que cal comprovar amb 

observacions acurades, ja que en primer lloc 

normalment hi ha una important naixença de 

mill (Echinochloa sp.).

2. Buidar-lo d’aigua deixant-lo entollat sense 

cobertura d’aigua

3. Aplicar l’herbicida.

4. A les 24 hores recuperar el nivell d’aigua 

habitual.

5. Buidar-lo de nou.

6. Inundar i tot seguit sembrar de la forma 

acostumada.

Aquesta forma d’actuar pot donar bons resultats 

en un termini de 2-3 anys.

04 Control d’echinochloa

En el cultiu de l’arròs l’echinochloa és molt 

abundant i se’n distingeixen quatre tipus, 

que a vegades són considerats espècies 

diferents: E. crus-galli “mill, panissola”, E. 

hispidula, E. oryzicola i E., oryzoides “mill 

blanc, panissola”. 

Alguns autors només reconeixen E. crus-galli, 

que inclou E. hispidula, i E. Oryzoides que 

inclou E. oryzicola. Això sembla comprovat 

per les tècniques de diferenciació d’espècies 

basades en l’estudi de l’ADN i per l’efecte dels 

herbicides sobre aquestes plantes. Són plantes 

anuals d’estiu, de la família de les gramínies. 

Verdes i erectes poden tenir alçades de 50 a 

120 cm. 

Per altra banda hi ha E. colona, molt més petita 

i més tardana de naixença, que només es troba 

en fruiters, blat de moro i conreus d’horta.

Les llavors són de color groc clar, llises, 

brillants i globoses. Quan germinen donen lloc 

a una plàntula de color verd, amb prefoliació 

enrotllada. La base de la plàntula és aplanada, 

de color clar, es caracteritza per no tenir pèls, 

ni lígules ni aurícules. En aquest estadi és difícil 

distingir entre les diferents espècies.

A l’espigat és quan es veuen més clares les 

diferències entre les diverses espècies. El 

tret diferencial més important és la mida de 

l’espigueta, junt amb l’aspecte de la planta en 

el seu conjunt.
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EN EL CULTIU DE L’ARRÒS, 
EL CONTROL DE LES MALES 
HERBES ÉS UNA PRÀCTICA 
IMPRESCINDIBLE PER TAL QUE 
EL CULTIU ARRIBI A BON TERME
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E. crus-galli té una espigueta de 3 a 4 fins a 

5 mm de longitud, amb la panícula més aviat 

erecta, de color verd o vermellós. E. oryzoides 

té l’espigueta de 4 a 4,5 fins a 6 mm de longitud. 

En E. oryzoides la gluma inferior no sol arribar 

a la meitat de l’espigueta, tot sovint presenta 

arestes a les espiguetes i la panícula és pèndula 

i d’aspecte blanquinós. Si es considera E. oryzi-

cola com espècie, té la gluma inferior al menys 

de la meitat de la longitud de l’espigueta o més. 

En l’E. colonum l’espigueta té d´1,5 a 2 mm de 

longitud, amb una panícula molt ramificada i 

de vegades amb taques de color vermellós a 

les fulles.

Es tracta de plantes anuals d’estiu, que germinen 

des de començaments de primavera i acaben el 

seu cicle a començaments de la tardor. La seva 

naixença és esglaonada i per aquest motiu el 

seu control resulta difícil.

Produeixen una gran quantitat de grana que 

assegura la seva persistència en el terreny.

Són plantes adaptades a les condicions de 

reg i sobre tot E. oryzoides a les condicions 

d´inundació dels camps d’arròs. Per aquest 

motiu E. crus-galli en els camps d’arròs es 

desenvolupa en camps mal anivellats en les 

parts més altes i, per tant, inundades amb 

menys profunditat d’aigua. El maneig de l’aigua 

en el cultiu de l’arròs condiciona el seu desen-

volupament.

En arròs els principals herbicides utilitzats pel 

seu control són molinat, propanil, quinclorac, 

azimsulfuron, cyhalofop i profoxidim. En el Taula 

2, es resumeixen les principals característiques 

d’ús d’aquests herbicides. En aquest Taula 2 ja 

no s’inclou la substància activa quinclorac, que 

té autorització d’ús fins al juliol de 2007.

Inundació

Molinat
(Grupo N)

Cyhalofop
(Grupo A)

Profoxidim
(Grupo A)

Azimsulfuron
(Grupo B)

Propanil (Grupo C2)
Quinclorac (Grupo O)

CollitaSembra 2 fulles 3 fulles 7 fulles Ple afillolat

Abril Maig Juny Juliol Oct.

14 7 14 21 7 14 21 14

55-60 dies

30-35 dies

21 dies

150-160 dies

15 dies

AURA CLINCHER GULLIVER MOLINAT PROPANIL

Composició Profoxidim 
200 g/l

Cyhalofop 200 
g/l

Azimsulfuron 
50% Diverses Propanil 

350 g/l

Varietats

Indiferent
Lleugera 
parada 

vegetativa

Indiferent Indiferent

Moment 30-40 dds
De 1,3 a 2,2

(18) – 20-22 dds
2 fulles 4 fulles Pre-sembra

2 fulles
3 fulles -

1 fillol

Nivell de agua Sòl entollat Sòl entollat
Sòl entollat– o 
amb una mica 

d’aigua

Sòl 
entollat

Pressió de treball 4-5 bar 2 – 4 bar

Volum de brou 250 – 300 
l/ha

200 – 500 
(>50) l/ha

Moment del dia Al matí

Barreges
Londax
Basagran
Propanil
Facet

Sí
No
No
Sí

No
No
Sí
Sí

-
-

No
No

Si
Si
-
Si

Dosis
p.c.
m.a.

0,5-0,7 + 0,5 
l/ha

100 – 140 
g/ha

1,5 l/ha
300 g/ha 

40 – 50 g/ha
20 – 25 g/ha

9 + 9 l/ha
6300 g/ha

Cal emprar 
mullant Sí Sí Sí No No

Eficàcia sobre
E. oryzicola
E. oryzoides 
E. hispidula 
E. crus-galli

Bé
Bé

Molt bé
Molt bé

Bé
Molt bé
Molt bé

Bé
Bé
Bé
Bé

Bé
Bé

Molt bé
Molt bé

Molt bé
Molt bé

Bé
Bé

Mullant Dash Codacide o PG Mojante DP

Taula 2. Característiques d’ús dels herbicides per al control d’echinochloa.

EN ARRÒS ELS PRINCIPALS 
HERBICIDES UTILITZATS PEL 
SEU CONTROL SÓN MOLINAT, 
PROPANIL, QUINCLORAC, 
AZIMSULFURON, CYHALOFOP I 
PROFOXIDIM

277277



DOSSIERN12

DOSSIERTÈCNIC

De moment no es coneix a Catalunya cap 

població d´echinochloa que sigui resistent als 

herbicides. Cal, però, prendre totes les mesures 

de prevenció possible per tal d’evitar que això 

es produeixi, sobretot en el cultiu d’arròs, en 

què la utilització d’herbicides és generalitzada i 

constant cada any.

05 Control d’heteranthera

Aquesta planta pertany a la família de les 

pontederiàcies. Hi ha tres espècies diferents: 

H. reniformis Ruiz i Pavon, i H. limosa (Sw.) 

Willd. i H. rotundifolia,tot i que aquesta última 

no es troba a les zones productores d’arròs a 

Catalunya. El seu nom específic fa referència a 

la forma de les fulles, en el cas de l´H. reniformis 

tenen de 1,5 a 3, de vegades fins a 5 cm de 

llarg i d´1,5 a 4 cm, de vegades fins a 10 cm, 

d’ample, amb aspecte cordiforme o arronyo-

nat, de color verd intens i brillant. En el cas de 

l´ H. limosa les fulles són més allargades, entre 

10 i 80 cm de llargada i de 2 a 9 cm d’am-

plada, lanceolades, de color verd més clar. 

H. limosa és tota ella més estilitzada i erecta 

que H. reniformis.

Les flors són de color blanc o lleugerament bla-

voses. Els fruits són càpsules cilíndriques que 

contenen nombroses llavors, en els dos casos 

molt petites i de forma cilíndrica; més fosques, 

costellades i allargades en el cas de l´H. limosa, 

en què mesuren al voltant de 0,7 mm de llargària 

per 0,4 mm d’amplada. En el cas de l´H. reni-

formis són més clares i petites, al voltant de 0,5 

mm de llargària per 0,3 mm d’amplada.

Les dues espècies es poden comportar com 

a perennes, encara que en els cultiu de l’arròs 

es comporten com a anuals. Totes dues són 

plantes que creixen en hàbitats aquàtics, amb 

les fulles emergint per sobre l’aigua. Neixen 

amb posterioritat a la sembra de l’arròs, de 

forma esglaonada de finals de maig a meitat 

de juny. Es desenvolupen durant tot el cicle de 

conreu. En el cas d´H. reniformis emet estolons 

que en cada nus generen arrels fasciculades 

que li permeten desenvolupar-se ràpida i 

poderosament. Al mes de setembre floreixen i 

granen també de forma esglaonada. Les flors 

tenen una duració molt efímera. Les càpsules, 

al madurar s’obren fàcilment i deixen caure les 

llavors al sòl. 

A mesura que en diversos anys la infestació 

del camp augmenta, es forma una catifa que 

ofega al cultiu, i es produeix una important 

disminució del seu creixement i per tant del 

seu rendiment.

Pel fet de tractar-se d’una mala herba 

relativament nova, cal prendre totes les 

mesures de prevenció possible per tal d’evitar 

la seva expansió. Així mesures preventives, que 

es considera que són molt importants i en què 

es vol insistir molt en la seva adopció, són:

1. Detectar el camp amb heteranthera i els 

rodals afectats

2. Segar i treballar aquests camps a part i 

evitar escampar llavors amb la circulació de 

maquinària bruta de llavors.

3. Al segar, començar pels rodals bruts i 

acabar en els rodals nets, de manera que 

la màquina surti el més neta possible del 

camp.

4. Netejar la maquinària, a fons, amb 

aigua, sempre que sigui possible, al canviar 

de camp.

5. Evitar les entrades d’aigua contaminada 

de llavors, des de camps infestats o de 

llocs on es neteja la maquinària al final de 

temporada.

6. Evitar la formació d’un banc de llavors 

de la mala herba: utilitzar llavor d’arròs 

certificada, neta de llavors d’aquesta mala 

herba, i produïda en la pròpia zona

Per altra part, el control químic es basa en l’ús 

d’herbicides com ara oxadiazón i azimsulfuron. 

També s’ha utilitzat el cinosulfuron (Setoff, 

Syngenta) producte no inclòs a l’Annex I del 

registre europeu i que està autoritzat per a usos 

essencials fins el juliol del 2007.

Oxadiazon (Ronstar, Bayer) és el producte més 

utilitzat per al control d’heteranthera.Aplicació en 

presembra, a la dosis de 1,5 l/ha, amb el terreny 

eixugat desprès d’inundar. Un cop realitzada l’apli-

cació, cal inundar als 3-4 dies i rentar el camp, i 

sembrar tot seguit. Aquest tractament també té ac-

ció en el control d’echinochloa i d’arròs salvatge.

06 Factors a tenir en compte en 
l’aplicació d’herbicides en l’arròs

El control de les males herbes no es pot des-

connectar de les pràctiques de conreu, donat 

que totes poden influir en el desenvolupament 

de les males herbes; a més, en el cas de l’ar-

ròs poden influir directament en l’eficàcia dels 

productes. 

Els principals factors a tenir en compte són:

06.01 Factors agronòmics

1. Maneig de l’aigua i del terreny de cultiu. 

El terreny ha d’estar perfectament anivellat. 

PRODUCTES

DISTÀNCIA 
A CONREUS 
SENSIBLES

VELOCITAT 
MÀXIMA

 DEL VENT (m/s) PRESSIÓ 
MÀXIMA DE 

TREBALL AMB 
POLVORITZACIÓ 

(kg/cm2)
TIPUS D’APLICACIÓ

TERRESTRE AÈRIA TERRESTRE AÈRIA

MCPA, Fenotiol, 
Quinclorac 300 100 3

1,5 5
Bensulfuron, 
Molinat 100 200 2

Resta d’herbicides 0 100 4

Taula 3. Normativa en l’ús d’herbicides a l’arròs.

EL CONTROL DE LES 
MALES HERBES NO ES POT 
DESCONNECTAR DE LES 
PRÀCTIQUES DE CONREU, 
DONAT QUE TOTES 
PODEN INFLUIR EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES 
MALES HERBES

278278



NOUS AVENÇOS EN EL CULTIU DE L’ARRÒS

DOSSIERN12279

COMPOSICIÓ NOM CASA COMERCIAL DOSI/HA, 
l ó Kg COMENTARI

Pre-sembra

Cicloxidim  10% FOCUS ULTRA BASF 2-3 l/ha

Aplicar al vespre, ja que es degrada amb 
la llum. Aplicar amb temperatures entre 
15 i 25ºC. Esperar més de 4 dies fins 
sembrar el cultiu.

Cletodim  12% CENTURION PLUS BAYER 1,5 l/ha

Inundar el camp durant 10 dies, buidar, 
tractar i tornar a inundar després de 
24 hores. Sembrar a partir de 24 hores 
després.

Diquat (bromur)  20% REGLONE SYNGENTA AGRO 1,5-4 l/ha Aplicar preferiblement per la tarda amb 
temperatures baixes.

Post-sembra

Oxadiazon  25% RONSTAR BAYER 1-2 l/ha Aplicar 3-4 dies després de la sembra.

Post-emergència

Azimsulfuron  50% GULLIVER DUPONT 40-50 g/ha Aplicar quan el cultiu tingui entre 1 i 4 
fulles fins a l’inici de l’afillolat.

Bensulfuron  0,08% UNICO GR IQV 50-60 kg/ha
Aplicar en camp entollat amb 10-15 cm 
d’aigua degut a la seva volatilitat com a 
mínim durant 2 dies.

Bensulfuron-metil  60% LONDAX 60 DF DUPONT 80-100 g/ha
Aplicar amb aigua estancada amb el 
menor corrent possible durant els 3 dies 
següents a l’aplicació.

Bensulfuron-metil  60% DELTAX AGRODAN 80-100 g/ha
Deixar l’aigua estancada amb el mínim 
corrent possible durant 3 dies després de 
l’aplicació.

Bentazona  87% BASAGRAN SG BASF 1-1,84 kg/ha
Aplicar durant l’afillolament. Baixar 
el nivell d’aigua fins a 2-3 cm durant 
l’aplicació.

Bentazona (sal sòdica)  40% BASAGRAN M 60 BASF 3-5,4 l/ha Mantenir el nivell d’aigua al mínim durant 
l’aplicació.

Bentazona (sal sòdica)  48% BASAGRAN L BASF 2-3,3 l/ha
Aplicar durant l’afillolat del cultiu deixant 
una làmina de 2-3 cm d’aigua al camp 
durant l’aplicació.

Cihalofop-butil  20% CLINCHER 200 DOWAGROSCIENCES 1,5 l/ha
Aplicar amb 200-400 l de brou/ha i 
considerar les recomanacions d’aplicació 
a l’etiqueta.

Cinosulfuron  20% SETOFF SYNGENTA AGRO 300-500 g/ha
Emprar aquesta dosi amb més de 100 l 
de brou per ha. Veure consideracions en 
l’etiqueta.

Clomazona  36% COMMAND CS FMC FORET 1 l/ha Aplicar quan el cultiu tingui 1-2 fulles unes 
2-3 setmanes després de la sembra.

MCPA (sal amina)  6% BASAGRAN M 60 BASF 3-5,4 l/ha Mantenir el nivell d’aigua al mínim durant 
l’aplicació.

Molinat  8% UNICO GR IQV 50-60 kg/ha
Aplicar en camp entollat amb 10-15 cm 
d’aigua degut a la seva volatilitat com a 
mínim durant 2 dies.

Profoxidim  20% AURA BASF 0,5-1 l/ha Aplicar quan el cultiu tingui entre 4 fulles i 
l’inici de l’afillolament.

Propanil  35% HERBIMUR ARROZ SARABIA 8-12 l/ha Aplicar amb 2 fulles del cultiu. No barrejar 
amb adobs i d’altres fitosanitaris.

Propanil  80% DIVERSOS NOMS DIVERSES MARQUES 3,5-5,25 kg/ha
Aplicar en post-emergència durant els 
primers estadis del cultiu. No barrejar 
amb adobs i altres fitosanitaris.

Quinclorac  25% FACET LA BASF 2,5-4 kg/ha
Baixar el nivell d’aigua fins a 2-3 cm 
i mantenir tancada l’entrada i sortida 
d’aigua durant 48 hores.

Taula 4. Herbicides autoritzats en el cultiu de l’arròs.
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sobretot en el cas de productes que hagin 

de ser aplicats “terrejant”, ja que les parts 

més altes i per tant més eixutes afavoreixen 

el desenvolupament de la panissola. L’aigua 

cal mantenir-la estancada i en el nivell indicat 

a l’etiqueta de cada producte.

2. L’estat del cultiu i de les males herbes 

en el moment del tractament. Cal tractar 

en el moment indicat per a cada producte, 

principalment en els productes a aplicar en 

els primers estadis, tant per assolir el màxim 

d’eficàcia com per evitar fitotoxicitats.

06.02 Factors relacionats amb les 

condicions d’aplicació

1. Maquinària de tractament. Ha d’estar ben 

regulada i en perfecte estat de funcionament. 

S’ha de vetllar per tractar a la velocitat adient, 

amb la barra de tractament situada a no més 

de 50 cm de la superfície a tractar i amb una 

pressió de treball baixa.

2. Factors meteorològics durant l’aplicació. 

És fonamental aplicar els tractaments en ab-

sència de vent i quan no es prevegin pluges 

immediates.

3. Franges de seguretat. La franja de seguretat 

és la distància que cal deixar entre la zona 

tractada i els cultius sensibles propers, per tal 

d’evitar que el transport incontrolat de l’herbi-

cida pel vent, fenomen conegut com a deriva 

mecànica, pugui afectar-los. Segons l’Ordre 

del DARP de 26 d’abril de 1991, aquestes 

franges de seguretat són les detallades en 

la Taula 3.

4. Normativa legal vigent en el conreu de l’ar-

ròs. Cal tenir-la en compte per a una correcta 

aplicació dels herbicides. En el capítol 4 queda 

recollida la normativa vigent. Cal destacar l’Or-

dre del DARP de 09.05.95 en què es modifica 

l’esmentada abans de 26 d’abril de 1991 i en 

què es regula l’aplicació d’herbicides amb 

mitjans aeris.
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Azimsulfuron 50% MS MS I S S S MS S S S S S

Bensulfuron-metil 60% I I I S S S I I S S S S MS S

Bentazona (sal sòdica) 40% + I I I S MS S I I S S S S I I

Bentazona (sal sòdica) 48% I I I S MS S I I S MS S S I I

Bentazona 87% I I I S MS S I I S MS S S I I

Cicloxidim 10% S S S I I I I I I I I I I I

Cihalofop-butil 20% MS S I I I I I I I I I I I I

Cletodim 12% S S S I I I I I I I I I I I

Oxadiazon 25% MI MI MS I I I S I I I I I I I

Profoxidim 20% MS S I I I I I I I I I I I I

Propanil 35% S MS I MS MS MS I I MS MS MS MS I I

Propanil 80% S MS I MS MS MS I I MS MS MS MS I I

Quinclorac 25% S MS I I I I I I I I I I I I

Sulfat de coure I I I I I I I I I I I I S S

Eficàcia en el control de les males herbes: 
S: sensible, control bo.
MS: mitjanament sensible, de vegades el control és bo i de vegades es necessita un tractament de repàs. 
MI: mitjanament insensible, normalment el control no és suficient. 
I: insensible, el control no és satisfactori.

Taula 5. Sensibilitat de les males herbes de l’arròs als herbicides. Veure la taula 1 el nom cientific de les males herbes. 

Andreu Taberner Palou
Unitat de Malherbologia. Servei de Sanitat Vegetal.
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
ataberner@gencat.net
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01 Introducció

A Europa, l’arròs es cultiva en unes 362.000 

hectàrees de les zones mediterrànies del sud 

del continent; Itàlia, Espanya, França, Portugal i 

Grècia en són els principals països productors. 

Una de les característiques del cultiu de l’arròs 

a Europa és que la majoria dels arrossars estan 

situats a prop de zones protegides o parcs na-

turals d’interès ecològic; a Catalunya, el Delta de 

l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà en són un 

exemple. Aquest fet comporta l’ús de tècniques 

i pràctiques agrícoles diferents de les que s’utilit-

zen habitualment en altres zones arrosseres.

A Catalunya s’apliquen, des de 1998, els mè-

todes de producció agrària compatibles amb 

la protecció medi ambiental de zones humides 

incloses en el llistat de la convenció de RAM-

SAR. Així es prioritza la substitució i reducció de 

tractaments químics en la lluita contra plagues, 

amb la finalitat de protegir les aus i les espècies 

aquàtiques. Se substitueixen per tractaments 

biològics, mitjançant l’ús de feromones, en la 

lluita contra el lepidòpter Chilo suppressalis o bé 

per tractaments químics, amb ús de productes 

d’índex toxicològic A. 

02 Xilo, barrinador de l’arròs, Chi-
lo suppressalis, Walker (Lepidòp-
tera, Crambidae)

02.01 Descripció, biologia

És una de les plagues més perjudicials per al 

cultiu de l’arròs.

És un lepidòpter de costums crepusculars, 

amb mides aproximades entre els 20-28 mm 

d’envergadura. Les femelles són més grans 

que els mascles. Les ales anteriors són de color 

ocre (més fosc en els mascles), mentre que les 

posteriors són blanques. Els ous són el·líptics i 

aplanats, de color groc, disposats en agrupacions 

planes; poden arribar als 200 ous per agrupació. 

Les larves són de color ocre clar, amb cinc bandes 

longitudinals fosques, la càpsula cefàlica és de 

color marró clar, i al final del seu desenvolupament 

poden arribar als 26 mm. La crisàlide és de color 

bru. Tot el desenvolupament larvari i la crisalidació 

es dóna a l’interior de la planta.

El barrinador de l’arròs té tres generacions al 

llarg de tot l’any. Els primers adults, que donen 

lloc a la primera generació, apareixen amb la 

sembra i els primers estadis fenològics de 

l’arròs (finals d’abril, mitjans de juny). Els mesos 

de juliol i inici del mes d’agost apareix un segon 

vol d’adults, que generen l’aparició de la segona 

generació d’aquestes. Quan l’arròs està en estat 

fenològic de gra pastós, madur, donaran lloc a 

un tercer vol d’adults.

Al delta de l’Ebre es completen fins a 3 genera-

cions al llarg de l’any. El barrinador passa l’hivern 

en estat larvari; aquestes larves es troben majo-

ritàriament en plantes de senill (Phragmites sp.) 

i en rostoll d’arròs mentre n’hi ha. Des de l’abril 

fins a mitjans de juny apareixen els primers adults 

de la temporada. Part d’aquests ponen els ous 

en plantes d’arròs, amb la qual cosa s’origina 

la 1a generació.

A partir de primers de juliol emergeixen els 

adults que donaran lloc a la 2a generació. A 

finals d’agost ja hi ha larves de 3a generació a 

les plantes d’arròs. Aquestes, juntament amb 

les més tardanes de la segona generació, 

són les que hivernen i no completaran el seu 

desenvolupament fins a la primavera següent. 

És important destacar que part de la població 

ocupa el senill de forma permanent, també als 

mesos en què hi ha arròs als camps. 

02.02 Danys 

Les larves són les que originen els danys, ja que 

perforen les tiges per alimentar-se dels teixits 

interns. Els danys es valoren a partir del recompte 

de canyes atacades per metre quadrat. Els danys 

poden ser variables segons l’estat fenològic del 

cultiu i la generació de les larves. 

DESCRIPCIÓ I CONTROL 
DE PLAGUES DE L’ARRÒS

 Adult de xilo. Foto: M.A. Escolano. Detall de la posta de xilo . Foto: M.A. Escolano. Larves de xilo. Foto: M.A. Escolano.

UNA DE LES CARACTERÍSTIQUES 
DEL CULTIU DE L’ARRÒS
ÉS QUE LA MAJORIA DELS 
ARROSSARS ESTAN SITUATS A 
PROP DE ZONES PROTEGIDES O 
DE PARCS NATURALS D’INTERÈS 
ECOLÒGIC. EL DELTA DE L’EBRE 
N’ÉS UN EXEMPLE
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Símptomes en la planta en estat vegetatiu

Aquests són provocats per larves de 1a gene-

ració. El símptoma més clar és l’aparició de la 

fulla o de dues fulles centrals completament 

seques i enroscades sobre si mateixes en 

sentit longitudinal. Això sol anar acompanyat 

de l’engroguiment de les zones d’on s’ha 

alimentat el barrinador. Aquest primer atac es 

veu compensat per la capacitat d’afillolar que 

en aquests moments té la planta.

Símptomes en la planta en estat de floració

Aquests estan provocats per larves de 2a ge-

neració. Els símptomes d’atac són més visibles: 

apareixen espigues blanques, fet que contrasta 

fortament amb les plantes sanes que presenten 

la panícula de color verd. Són els danys que 

comporten unes majors pèrdues en la collita.

Símptomes en estat de maduració

Estan provocats per larves de 2a i 3a generació. 

Si les espigues ja han madurat, la producció 

es veu poc afectada. Les pèrdues es deuen 

sobretot al debilitament de la tija, que afavoreix 

el gitat de l’arròs. Aquest fet comporta una dis-

minució en la qualitat del gra i una dificultat en 

la recol·lecció.

02.03 Control 

Hi ha poca informació sobre la presència 

d’enemics naturals de la plaga. La lluita és 

sobretot de tipus biològic, mitjançant la captura 

massiva. Només s’utilitza el tractament químic 

en algunes zones on el nivell d’atac ho requereix, 

és a dir, on se supera el llindar de tractament. 

Aquesta lluita la coordina l’Agrupació de 

Defensa Vegetal de l’arròs i altres cultius al 

delta de l’Ebre amb la col·locació de la captura 

massiva i la determinació del moment i de les 

zones on cal realitzar el tractament aeri. 

03 Pudenta, Eysarcoris 
inconspicuus (Heteroptera, 
Pentatomidae)

03.01 Descripció, biologia

Es tracta d’insectes polífags que poden produir 

danys en els arrossars. La presència d’aquests 

insectes es veu afavorida per les infestacions 

greus d’Echinochloa sp. i, en general, per la 

presència de gramínies als marges dels camps. 

Els individus adults tenen una mida de 5 a 6 

mm de llargària i 3,5 a 4 mm d’amplada, la fe-

mella sol ser una mica més gran que el mascle. 

Tenen forma d’hexàgon allargat i són de color 

marronós-verdós. Els ous tenen forma de bar-

rilet. Els primers dies després de la posta són 

de color groc i s’enfosqueixen en avançar el 

seu desenvolupament. Les larves tenen forma 

semiesfèrica i amb una coloració que varia des 

del verd clar fins al verd terrós. 

El cicle biològic varia molt segons les condici-

ons climàtiques de la zona; a la zona del delta 

de l’Ebre, en general presenta 5 generacions, 

amb un solapament d’unes a d’altres que les fa 

molt difícil de diferenciar. Passen l’hivern en estat 

d’adult amagats prop del sòl entre la malesa.

A principis de maig surten dels refugis hivernals i 

es van congregant a la vegetació herbàcia. 

Les femelles dipositen els ous agrupats en una 

o dues fileres paral·leles de 7 a 16 ous. La posta 

la solen fer sobre les fulles o a les panícules de 

les gramínies.

03.02 Danys

Els danys només es troben als grans, i són pro-

duïts per l’alimentació dels individus. La picada 

d’aquest insecte, amb l’aparell xuclador, produ-

eix una petita pèrdua de pes i una cicatriu al gra. 

Externament no s’observa cap diferència amb 

els grans sans, però quan s’esclofolla l’arròs es 

veuen aquestes cicatrius, i això comporta una 

pèrdua de qualitat al gra. 

La invasió als camps es produeix durant la 

floració de l’arròs, mentre que durant la pri-

mavera i a l’inici de l’estiu la pudenta es va 

desenvolupant a les gramínies espontànies de 

la zona (Polypogon monspeliensis, Paspalum 

paspaloides, Cynodon dactylon).

03.03 Control

Actualment, a Catalunya, els nivells de danys 

no són preocupants; en cap cas no se supera 

el límit que indica la Normativa de Qualitat 

Europea (5 per mil). Per això, no cal fer cap 

tractament químic per controlar-ne els nivells 

poblacionals.

Una manera de reduir les poblacions és eliminar 

les males herbes susceptibles d’alimentar la 

plaga abans de la floració de l’arròs. A la zona 

del delta de l’Ebre Polypogon monspeliensis 

concentra quasi tota la població durant els 

mesos de juny i juliol.

04 Quironòmids, Chironomus, 
Cricotopus sp. (Diptera, Chirono-
midae)

04.01 Descripció

Es diferencien dos gèneres de quironòmids: els 

Chironomus, que són de color roig, les larves 

dels quals poden arribar a 12 mm de llargada, 

i els Cricotopus, de color verd-groguenc i de 

mida més petita. Els cucs de color roig poden 

viure en condicions pobres en oxigen.

Les postes són allargades, fàcils de veure Adult de pudenta. Foto: A. Tomás. Detall, en arròs integral, dels danys ocasionats per pudenta. 
Foto: A. Tomás.

LA LLUITA CONTRA CHILO 
SUPPRESSALIS ÉS SOBRETOT 
DE TIPUS BIOLÒGIC, MITJANÇANT 
LA CAPTURA MASSIVA. 
NOMÉS S’UTILITZA EL TRACTAMENT 
QUÍMIC EN ALGUNES ZONES ON 
EL NIVELL D’ATAC HO REQUEREIX
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agafades a plantes hidròfites i disposades en 

llocs on no arriba la llum directa. Els adults són 

semblants als mosquits, però de mida més petita 

i amb les antenes llargues.

04.02 Danys

El cuc roig es desplaça amb facilitat per l’aigua 

i ataca sobretot les arrels de l’arròs. Se’n pot 

trobar en grans quantitats als camps i a la xarxa 

hidràulica de reg. Els atacs dels Cricotopus poden 

ser més perillosos i afectar els coleòptils, les peti-

tes tiges en creixement i radicel·les de l’arròs.Es 

pot observar com suren per l’aigua les plàntules 

atacades, que acabaran a les vores de la parcel-

la.També es poden trobar plantes ajagudes, no 

arrancades, però amb el sistema radicular molt 

debilitat, cosa que les fa vulnerables al moviment 

de l’aigua de la parcel·la en vents forts.

04.03 Control 

 

Les mesures culturals que poden ajudar a fer 

baixar la població de quironòmids són: reduir el 

temps entre la inundació i la sembra i mantenir 

el nivell d’aigua a un nivell inferior a 5 cm per 

afavorir la naixença de la planta. 

En cas de fort atac es poden combatre amb pro-

ductes autoritzats per a la plaga i per al cultiu.

05 Eruga defoliadora, Mythimna 
unipuncta Haw., (Lepidòptera, 
Noctuidae)

05.01 Descripció, biologia

L’adult de l’eruga defoliadora és una papallona 

de costums nocturnes, poc vistosa, de 4 cm 

aproximadament. Té colors marró i roig amb 

taques fosques en el primer parell d’ales. La 

femella diposita els ous al dors de les fulles. 

Les larves poden assolir mides de fins a 5 cm 

i completen les fases larvàries en trenta dies. 

Un cop formada la crisàlide, aquesta se situa 

normalment entre la tija i la beina de les fulles. 

Durant els estats larvaris presenta molta vo-

racitat. Les primeres generacions són les que 

provoquen danys importants.

05.02 Danys

Els danys apareixen durant els mesos de juny i 

juliol; primer ataquen les fulles i poden arribar a 

fer-ho a la tija o a la panícula en el moment de la 

seva sortida. Quan la fulla s’endureix, desapareix 

la plaga.

05.03 Control

Té enemics naturals que la redueixen molt. En 

cas d’atacs forts també es pot combatre amb 

insecticides específics autoritzats per a la plaga 

i per al cultiu. 

06 Minador de les fulles, Hydrellia 
griseola F. (Díptera, Ephydridae)

06.01 Descripció, biologia

L’adult del minador és d’aspecte similar a la 

mosca domèstica, però més petit i es pot 

veure volant pels camps, tot i que sol passar 

desapercebut. Les larves es desenvolupen 

entre les epidermis de la fulla, sovint a l’àpex, 

i aquestes seran les que formaran les galeries, 

on després es formaran les pupes. Un cop 

desenvolupada la pupa, surt l’adult de les 

galeries.

06.02 Danys

Els danys del minador es generen per la 

formació de les galeries de les larves; quan 

surten els adults s’assequen els vèrtex de 

les fulles. Els atacs més importants són en la 

primera generació, quan les plantes d’arròs són 

petites i poden aparèixer focus importants de 

fulles afectades. En posteriors estats fenològics, 

normalment desapareixen els efectes. 

06.03 Control

En molt poques ocasions cal fer un tractament 

contra aquest minador de fulla i, sovint, els insec-

ticides emprats per a arròs solen ser eficaços.
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LES MESURES CULTURALS 
QUE AJUDEN A FER BAIXAR LA 
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Danys de Hydrellia. Foto: G. Galimany.
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01 Introducció

Aproximadament el 98% de la superfície d’ar-

ròs de Catalunya, unes 7.000 ha, es localitza 

al delta de l’Ebre, concretament dins la zona 

del Parc Natural del Delta de l’Ebre i PEIN 

(Pla d’Espais d’Interès Natural) i a les àrees 

d’influència d’aquestes zones protegides. Es 

tracta de zones on agronòmicament no hi ha 

cap alternativa al cultiu d’arròs i on aquest 

cultiu afavoreix el manteniment i la millora de 

l’ecosistema protegit, a part dels beneficis so-

cioeconòmics que aporta a les comarques del 

Baix Ebre i el Montsià.

Segons dades del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, només un 18,5% de l’arròs 

produït al Delta es comercialitza amb l’identifi-

catiu de la Denominació d’Origen Protegida Ar-

ròs del Delta de l’Ebre, i part d’aquest, a més, 

es comercialitza a través de marques blanques. 

Aquest fet posa de manifest que hi ha un clara 

àrea de millora en les estratègies de comer-

cialització i promoció, ja que només un petit 

percentatge de l’arròs produït al Delta arriba al 

consumidor final identificat com a tal.

En aquest context, es planteja la valoració i 

millora de la comercialització de l’arròs que 

es produeix com a via per assegurar el man-

teniment de les explotacions arrosseres del 

Delta de l’Ebre. Per aquest motiu, cal definir 

les bases per a una comercialització i promoció 

eficaces destinades fonamentalment al consu-

midor potencial català, sobretot al de Barcelona 

i la seva àrea metropolitana.

El suport de l’Administració és essencial per 

poder portar a terme una campanya d’aquestes 

característiques. És per això que des del Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es va 

proposar realitzar una investigació de mercat 

per conèixer la situació actual de la comerci-

alització de la DOP Arròs del Delta de l’Ebre a 

Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

La Fundació Privada Institut Cerdà va ser l’enti-

tat seleccionada pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca per portar a terme aquest 

estudi, per la seva dilatada experiència en la 

realització d’estudis d’investigació de mercats 

en el sector agroalimentari, entre d’altres.

02 Objectius i abast de l’estudi

Al delta de l’Ebre s’elaboren diverses marques 

des de les dues cooperatives existents a la 

zona. D’aquestes, les més importants (Bayo i 

Montsià) són marques que es comercialitzen 

com a DOP Arròs del Delta de l’Ebre. És així 

que a partir d’aquestes marques es va fer l’es-

tudi en relació a d’altres marques del mercat.

Els àmbits d’anàlisi de l’estudi han estat:

a. Conèixer la situació actual de la comercia-

lització de la DOP Arròs del Delta de l’Ebre.

b. Analitzar els seus elements de suport 

(marques, packaging, etc.).

c. Identificar quins valors caldrà tenir en 

compte en una hipotètica campanya de 

promoció i comunicació de la DOP Arròs 

del Delta de l’Ebre .

Per portar a terme aquest estudi es van rea-

litzar entrevistes en profunditat amb els presi-

dents de les cooperatives del delta de l’Ebre, 

el Sr. Francesc Reverté i Valero per part de la 

Cambra Arrossera del Montsià i el Sr. Agustí 

Castells i Casanova per part de la Coopera-

tiva Arrossaires del Delta de l’Ebre. També es 

van organitzar reunions de grup amb dones 

responsables de la compra a la llar entre les 

ESTUDI DE COMERCIALITZACIÓ DE LA DOP 
ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE

Segadora en camp. Foto: T. Llorach. Vista general de la Cambra arrosera del Montsià. Foto:  A. Tomas.

HI HA UN CLARA ÀREA DE 
MILLORA EN LES ESTRATÈGIES 
DE COMERCIALITZACIÓ I 
PROMOCIÓ, JA QUE NOMÉS UN 
PETIT PERCENTATGE DE L’ARRÒS 
PRODUÏT AL DELTA ARRIBA AL 
CONSUMIDOR FINAL IDENTIFICAT 
COM A TAL
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Instal·lacions de la cooperativa Arrosaires del Delta de l’Ebre.
Foto: A. Tomas.
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quals hi havia consumidores habituals d’arròs 

DOP del Delta de l’Ebre per conèixer qualitati-

vament quins conceptes i categories es consi-

deren importants a l’hora d’escollir un arròs.

Finalment, es van fer 602 entrevistes telefò-

niques a responsables de la compra a la llar 

seguint criteris de representativitat sociode-

mogràfics. L’àmbit geogràfic d’estudi ha estat 

Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

Aquesta part de l’estudi ha servit per extreu-

re’n dades quantitatives i identificar quins són 

els factors més importants a tenir en compte 

en els diferents processos que condueixen a la 

compra d’un arròs o un altre.

03 Conclusions

03.01 Hàbits de compra i consum

L’arròs és un producte alimentari molt estès 

entre la població catalana, tant és així que 

es compra amb una freqüència mitjana de 

gairebé tres cops al mes i es consumeix una 

mitjana de gairebé dos cops per setmana. 

El principal establiment de compra és el 

supermercat, com succeeix amb la resta 

d’alimentació seca.

L’arròs és un aliment usat per elaborar multitud 

de plats, ja que combina amb tot tipus 

d’aliments. Tot i així el plat estrella que es cuina 

amb aquest producte és la paella. Com que és  

un plat molt elaborat, la tendència és que són 

les persones de més edat qui el cuinen amb 

més freqüència, mentre que el jovent tendeix a 

cuinar arròs blanc o arròs a la cubana.

De les diferents varietats d’arròs, la varietat 

que es produeix més al delta de l’Ebre, l’arròs 

L’ARRÒS ÉS UN PRODUCTE 
ALIMENTARI MOLT ESTÈS ENTRE 
LA POBLACIÓ CATALANA. 
TANT ÉS AIXÍ QUE ES COMPRA 
AMB UNA FREQÜÈNCIA MITJANA 
DE GAIREBÉ TRES COPS AL MES 
I ES CONSUMEIX UNA MITJANA 
DE GAIREBÉ DOS COPS PER 
SETMANA

BCN i
Àrea Metropolitana 3,7 43,0 42,7 8,6 1,8 0,2

A diari 2-3 cops per setmana 1 cop per setmana

Cada 15 dies 1 cop al mes Amb menys freqüència

Paella 85,7

Arròs blanc/bullit 52,3

Arròs a la cubana 51,3

Amanida d’arròs 23,8

Altres 43,4

Botigues delicatessen Altres establiments

75,4

20,6

8,1

4,2

0,7

0,5

0,5
Mercat

Botigues tradicionals Botigues descompte
(Lidl, Dia, etc.)

Hipermercats

Supermercats

A diari 2-3 cops per setmana 1 cop per setmana

Cada 15 dies 1 cop al mes Amb menys freqüència

BCN i
Àrea Metropolitana

0,7

4,2 27,7 33,2 31,6 2,7

Amb quina freqüència sol comprar arròs?

Amb quina freqüència sol consumir arròs a la llar?

En quin tipus d’establiment sol comprar aquest producte?

Quins plats s’elaboren habitualment amb arròs?
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bahia, és el més conegut i el que actualment 

s’utilitza per a la majoria de plats cuinats. El 

consum de l’arròs llarg està a l’alça, però 

és més utilitzat per elaborar plats freds. La 

tercera varietat d’arròs més consumida és 

l’arròs bomba, sobretot entre els segments 

de més edat, ja que es considera que és un 

tipus d’arròs que absorbeix molt el sabor dels 

diferents ingredients amb què es combina i 

que és el més adient per incloure’l en els plats 

més elaborats.

A l’estudi quantitatiu va quedar palès que 

els factors de decisió de compra més 

importants són la qualitat i la relació qualitat-

preu. L’origen o procedència de l’arròs és un 

factor que, actualment, gairebé no es té en 

compte. És en aquest punt on s’identifica una 

oportunitat clara de millora, en què es podria 

incidir per augmentar els nivells de compra 

d’aquest producte.

Per altra banda, la tradició també constitu-

eix un dels principals factors de decisió de 

compra d’una marca d’arròs o una altra. En 

la fase qualitativa es va posar de manifest que 

la majoria de consumidores utilitzen sempre la 

mateixa marca, perquè és la que havien utilit-

zat a casa les seves mares o perquè sempre 

s’havia consumit al seu voltant. A les reunions 

de grup van participar consumidores de mol-

La qualitat

La relació qualitat/preu

La marca

El sabor

Que no es passi

Temps de cocció

La varietat
(bahia, bomba, etc.)

La forma de l’arròs

El preu

La textura

L’envàs
(material, color, etc.)

L’orígen/procedència

Que sigui cultiu ecològic

36,5

24,4

27,6

20,4

21,1

18,4

18,8

14,6

12,5

12,5

6,1

7

4

47,3

54,2

35,2

44,0

41,9

39,2

32,7

31,2

38,4

36,7

23,3

21,8

10,6

8,5

11,5

15,9

14,8

11,8

15,4

18,4

20,6

22,6

18,3

20,6

13,3

14

6,1

6,8

12

11,1

12,8

15,3

16,6

17,1

14

16,4

23,6

20,6

23,4

1,5

3,2

9,3

9,6

12,5

11,6

13,5

16,4

12,6

16,1

26,4

37,4

48

Molt Alguna cosa Poc GensBastant

Que l’empaquetat
no es trenquit 85,7

Que sigui transparent 25,2

Tipus de material 16,6

Tipus d’obertura 13,5

Forma del paquet 7,6

Colors utilitzats 1,6

Sí No

Barcelona i Àrea Metropolitana

32,2 65,8

LA PRINCIPAL CARACTERÍSITICA 
QUE HA DE TENIR L’ENVÀS ÉS 
QUE NO ES TRENQUI

A l’hora de comprar arròs, en quina mesura té en compte els següents aspectes?

Quant a l’empaquetat, a quins elements li dóna més importància?

Coneix la Denominació d’Origen Protegida “Arròs del Delta de l’Ebre”?

EN L’ACTUALITAT NOMÉS UN 34% 
DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA 
I DE L’ÀREA METROPOLITANA 
CONEIX LA DOP ARRÒS DEL 
DELTA DE L’EBRE
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tes varietats i marques d’arròs, la gran majoria 

estava convençuda que l’arròs que consumia era 

el de major qualitat, aspecte que també es consi-

dera molt importat per escollir un arròs.

03.02 Anàlisi de l’empaquetat

Tot i que l’envàs no és un factor determinant 

en l’elecció de compra d’aquest aliment, en 

l’estudi s’ha posat de manifest quin són els 

aspectes que es consideren més importants 

en l’empaquetat de l’arròs. Els responsables 

de la compra creuen que és important que un 

bon envàs sigui fort i no es trenqui, ja que en 

un producte com l’arròs, en què el gra és petit, 

si es trenca l’empaquetat s’escampa tot molt 

fàcilment.

En el cas de no trobar la marca habitual, es 

valora molt positivament que l’envàs sigui 

transparent per poder veure la qualitat del 

producte i observar si el gra està trencat o té 

clofolles. Tot i així, en percentatges molt similars, 

es prefereix tant l’envàs en paper, sobretot per 

la gent de més edat, com l’envàs en propilè. 

D’altra banda, una part del sector més jove, 

fent referència a criteris més ecologistes, es 

mostra en desacord d’utilitzar envasos de cartró 

que requereixen igualment l’envàs de plàstic a 

l’interior, per la quantitat de residus que genera 

aquest sistema d’empaquetatge.

El format per excel·lència més utilitzat és el 

d’un quilo, tot i que el format de mig quilo 

té una tendència a l’augment, sobretot entre 

la gent de 20 a 34 anys, franja d’edat on es 

troben més llars unifamiliars que requereixen 

formats més petits. En aquest sector d’edat 

la composició de llar unifamiliar va a l’alça, per 

la qual cosa la demanda d’aquest format es 

probable que augmenti en els propers anys.

03.03 Anàlisi DOP Arròs del Delta de l’Ebre

Dues terceres parts de la població de Barcelona 

i de la seva àrea metropolitana identifiquen el 

delta de l’Ebre com a zona productora d’arròs, 

tot i que la majoria no coneix l’existència 

de denominacions d’origen d’arròs i per 

conseqüent no té influència en la seva decisió 

de compra. En l’actualitat només un 34% de la 

població de Barcelona i de l’àrea metropolitana 

coneix la DOP Arròs del Delta de l’Ebre. Tot 

i així, les llars que consumeixen marques 

produïdes al delta de l’Ebre les identifiquen 

com a tal i en valoren molt positivament la 

qualitat, el sabor i la seva procedència.

Tot i que a l’estudi no es van incloure barems de 

preus, el consumidor estaria disposat a pagar 

una mica més per un arròs amb DOP respecte 

a una altra que no ho sigui, ja que aquesta 

certificació aporta garantia de qualitat.

03.04 Aproximació a la promoció de la 

DOP Arròs del Delta de l’Ebre

El consumidor d’arròs és bastant fidel a la 

seva marca, fet que dificulta la influència 

dels mitjans de comunicació convencionals. 

És molt important tenir present que, tot i 

així, es valoraria molt positivament usar en la 

seva comunicació la denominació d’origen i la 

seva procedència com a fets diferenciadors. 

Com que el seu coneixement és baix, és 

recomanable incidir molt en el delta de l’Ebre 

i la seva DOP d’arròs per augmentar-ne la 

notorietat.

L’element testat que es considera més 

adient per formar part d’una campanya de 

comunicació de la DOP Arròs del Delta de 

l’Ebre és la natura de la zona (paisatge, 

fauna), ja que transmet relaxació i tranquil·litat 

en contraposició a l’estrés de la ciutat. La 

procedència del producte també es considera 

un element molt important, ja que el fet que 

estigui produït a Catalunya aporta un valor 

diferencial addicional. A les reunions de grup 

es van apuntar similituds respecte la marca 

Llet Nostra en aquest sentit. També van sortir 

altres elements com la qualitat, el procés de 

cultiu i l’elaboració d’un plat d’arròs, com a 

possibles complements a utilitzar en la seva 

comunicació.

04 Autors

Tremuja transvasant l’arròs a la carretera de recepció.
Foto: T. Llorach.

DONAR PES A L’ORIGEN DEL 
PRODUCTE ÉS MOLT IMPORTANT, 
JA QUE EL FET DE PROVENIR 
D’UN ENTORN NATURAL CATALÀ 
TAN SINGULAR I AVALAT PER UNA 
DOP GENERA LA PERCEPCIÓ 
DE QUALITAT I L’ATRACTIU 
NECESSARI PER INDUIR A LA 
COMPRA DEL PRODUCTE

Anna Lleixà Subirats
Consultora de l’Àrea d’Investigació de Mercats
Fundació Privada Institut Cerdà
alleixa@icerda.es

Agustí Filomeno Alsina
Director de l’Àrea d’Investigació de Mercats
Fundació Privada Institut Cerdà
afilomeno@icerda.es
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Marques representatives de l’arròs del Delta de l’Ebre. 
Foto: J. Porta.
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Com definiria la seva explotació i el seu 
arròs?

La nostra explotació limita amb el riu Ebre i amb 
el mar i és molt variada perquè té zones argi-
lenques, altres sorrenques i altres de torba. En 
aquesta finca hem arribat a conrear fins a vuit 
varietats diferents durant el mateix any. Enguany 
sembrarem majoritàriament tres varietats, i quatre 
més en petites superfícies. Com a seleccionadors 
de llavor, també reproduïm aquestes varietats. 

Quines són les seves varietats preferides?

El catàleg de productes Illa de Riu està integrat 
per arròs comercial, llavor d’arròs i, des de fa 
quatre anys, arròs bomba. Aquesta varietat és 
la que gaudeix d’una millor qualitat gastronòmi-
ca, encara que és de les més difícils de conrear; 
aquest fet explica el diferencial de preu existent 
pel que fa a l’arròs convencional. 

L’arròs integral té més valor nutritiu, necessita 
més temps de cocció i un sabor i textura di-
ferents al que estem acostumats. En relació a 
l’arròs ecològic, jo crec que no hi ha diferències 
amb el que es comercialitza normalment.  

“La varietat bomba és la que té millor quali-
tat gastronòmica, encara que és de les més 
difícils de conrear”

Quins són els clients dels seus productes?

La cartera de clients dels productes Illa de Riu 
està composta per distribuïdors pertanyents a 
un segment qualitatiu molt alt i selecte. Estan 
repartits dins una àrea geogràfica que abasteix 
a tota Catalunya, Madrid, Nord i Est d’Espanya, 
Balears i Canàries, i es destina un percentatge 
aproximat del 10-15% de les nostres vendes 
per a l’exportació cap a països com França, 
Alemanya, Suïssa, Suècia o Austràlia. 

Com destacaria la importància del cultiu de 
l’arròs al Delta de l’Ebre?

L’arròs és pràcticament l’únic cultiu que podem fer 
al Delta, perquè és un terreny salí i l’únic sistema 
per a combatre’l és la inundació. A més, el fet de 
ser una superfície tan plana ho facilita. 

Quina és la seva visió de l’aplicació de fer-
tilitzants, productes fitosanitaris, etc. en el 
cultiu i en un medi tan fràgil?

Tot i que els arrossaires som en general molt res-
pectuosos, cal utilitzar mesures sempre que ajudin 
a respectar l’ambient i l’entorn. El factor econòmic 
també fa que només s’apliqui la quantitat mínima 
per garantir una collita rendible. 

Quin paper té l’organisme de l’Associació de 
Defensa Vegetal (ADV) en l’arròs?

L’ADV fa una tasca molt important per controlar 
una plaga general com és el xilo, d’una manera ra-
cional, al més efectiva i econòmica possible. Tam-
bé finança estudis sobre adobatges per  assesso-
rar els agricultors sobre les quantitats i moments 
més oportuns d’aplicació, i col·labora amb l’IRTA 
en altres temes relacionats amb aquest cultiu. 

Quins canvis i/o avenços en la protecció 
fitosanitària (plagues i malalties) del cultiu 
destacaria en els darrers anys?

En els últims anys s’han fet avenços en conei-
xement i divulgació de les malalties que afecten 

aquest cultiu i, per això, la majoria dels agricul-
tors actuen en contra d’aquests mals. 

A més, els centres d’investigació (Sanitat Vege-
tal, IRTA i col·laboradors) han tingut un paper 
molt important en l’estudi i assessorament 
per conèixer aquestes malalties i combatre-
les de manera eficaç. Modernitzar-nos ens ha 
ajudat a produir més i millor però amb menys 
despeses.

“L’arròs produït al delta de l’Ebre està molt 
controlat des de la producció i sobretot en 
el procés final de l’elaboració”

Com veu la coexistència entre el sector 
agrícola, el parc natural i l’agroturisme?

En el sector agrícola, quan es va començar a 
parlar del parc natural, ningú volia saber-ne res, 
però amb el temps s’ha vist que el que s’està 
fent està justificat i millora o no interfereix gaire 
en el sector. L’agroturisme, més recent, s’està 
incorporant molt bé i són molts els agricultors 
que tenen una casa o s’han construït barra-
ques.

Per al consumidor, quina és la principal qua-
litat de l’arròs del delta de l’Ebre davant la 
competència?  

L’arròs produït al delta de l’Ebre està molt con-
trolat des de la producció i sobretot en el pro-
cés final de l’elaboració, on les cooperatives 
tenen unes instal·lacions òptimes per a això i 
donen totes les garanties de qualitat exigibles. 

Quin són els seus plans d’expansió?

Els nostres projectes de futur més immedi-
ats estan orientats cap a la potenciació dels 
nostres productes actuals amb la finalitat de 
conquerir un nombre cada vegada més elevat 
de mercats i cap a l’imminent llançament i 
comercialització d’una nova línia productiva 
basada en la varietat d’arròs bahia. 

JOAN TRIAS ÉS UN DELS SOCIS DE LA SOCI-
ETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ (SAT) EL 
PANTAR, SITUADA A SANT JAUME D’ENVEJA. 
ACTUALMENT, AQUESTA EMPRESA AGRÍCOLA 
DEL DELTA DE L’EBRE ESTÀ REGENTADA PER 
LA TERCERA GENERACIÓ DE LA FAMÍLIA TRIAS 
I ES DEDICA A LA PRODUCCIÓ I COMERCIA-
LITZACIÓ D’ARRÒS D’ALTA QUALITAT SOTA 
LA MARCA ILLA DE RIU. PARLEM AMB ELL DE 
LA SEVA EXPLOTACIÓ, DEL DELTA  I DE L’OFICI 
D’ARROSSAIRE

“LA QUALITAT DE L’ARRÒS PRODUÏT AL DELTA ESTÀ GARANTIDA DES 
DE LA PRODUCCIÓ FINS A L’ELABORACIÓ”

L’ENTREVISTA Joan Trias
Arrossaire del delta de l’Ebre

www.ruralcat.net

www.gencat.net/darp

RuralCat. 
redaccio@ruralcat.net D
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PRESENTACIÓ

El sector de les plantes aromàtiques i me-
dicinals (PAM) té una realitat complexa a 
causa de diferents factors: tècniques de 
cultiu específiques, formes d’elaboració i de 
transformació múltiples, un sector consumi-
dor multiforme, un mercat internacional amb 
molta competència i una gran influència de les 
tendències de consum.

Donada la situació actual del sector agroforestal, 
els cultius de les PAM són una bona oportunitat 
de producció per a moltes zones rurals, i més 
encara si es fa amb tècniques ecològiques. Per 
aprofitar aquesta oportunitat i implantar-la d’una 
forma organitzada i competitiva és necessari 
encaixar les peces que interaccionen: política, 
indústria, producció i recerca. 

Conèixer la necessitat de la indústria és un 
punt clau per organitzar la producció i de-

cidir quines espècies es cultivaran, quanta 
superfície i quins processos de control de 
qualitat s’aplicaran per poder oferir una ma-
tèria primera de qualitat i esdevenir un sector 
competitiu.

D’altra banda, la recerca ha de conèixer 
també la realitat del sector primari i les seves 
necessitats amb l’objectiu de donar respostes 
i fer que la transferència de tecnologia i conei-
xements sigui pràctica i útil. 

En l’aspecte socioeconòmic, la producció 
d’aquestes espècies en petites explotacions 
de muntanya juntament amb la recol·lecció 
silvestre pot ser una activitat complementà-
ria lligada a les tradicionals o bé a les més 
noves com ara el turisme rural i les ofertes 
educatives.

Per tot això, és fonamental formar els empre-
nedors en les tècniques de bones pràctiques 
de producció i elaboració de productes, tant a 
nivell de cultiu i recol·lecció, com de transfor-
mació i venda dels productes, amb la finalitat 
que el sector productor sigui competitiu i 
altament qualificat.

En resum, podem dir que, tot i ser complexa, 
l’aposta per les PAM és molt interessant i 
esperançadora, però cal treballar fort i alhora 
tots els agents implicats, des dels productors 
fins a la indústria, passant per la recerca i 
l’administració.
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01 Definició

Les plantes aromàtiques i medicinals (a 
partir d’ara, PAM) engloba un grup molt 
extens de plantes que presenten com a 
característica comuna un elevat contingut de 
substàncies o principis actius amb propietats 
químiques, bioquímiques o organolèptiques 
molt específiques, que permeten el seu ús 
amb finalitats terapèutiques, aromàtiques o 
gastronòmiques, entre d’altres.

Aquests principis actius són substàncies 
elaborades per les plantes com a metabòlits 
secundaris, químicament molt complexos i amb 
un rol ecològic definit i molt efectiu en el món 
vegetal. La presència d’aquests principis actius 

en quantitats elevades diferencia les PAM de la 
resta de plantes cultivades. En funció del tipus 
de principis actius presents a les plantes es 
definirà el seu ús, i es podran classificar com a 
medicinals, aromàtiques o condimentàries.

Químicament, els principis actius que trobem 
a les PAM es poden classificar en els grups 
següents: els terpens, els fenols i els alcaloides. 
Entre els terpens, hi trobem principis que 
formen part dels olis essencials (limonè, 
timol, mentol...), que donen gust amarg a 
les begudes (àcid absísic), o amb propietats 
anticancerígenes (taxol)... Entre els fenols, hi 
trobem els polifenols, que donen gust i aromes 
de molts aliments i begudes, o els antocians, 
amb propietats tintòries...Els alcaloides són 

compostos nitrogenats i agrupen principis 
actius molt coneguts, com la nicotina o la 
quinina.

En funció de l ’espècie vegetal, la part 
aprofitable de la planta rica en principis actius 
pot ser les fulles (menta, alfàbrega, romaní, 
julivert, marialluïsa...), les flors (rosa, espígol, 
camamilla...), els fruits (gavarrera, coriandre, 
ginebró, xiprer...), les llavors (anís, fonoll, card 
marià, lli...), les arrels (valeriana, gençana, 
equinàcia...), l’escorça (canyella, bedoll, 
sàndal...) o l’epicarpi (tots els cítrics: llimona, 
taronja....).

A nivell legal, s’anomenen drogues vegetals o 
substàncies vegetals les parts de les plantes no 

LES PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS

El cultiu de les PAM ofereix uns paisatges diferents als tradicionals. Cultiu de farigola. Cultiu de lavanda a la Provença (França). 

0291

OH

Carvacrol

Figura 1. Fórmules químiques de dos principis actius d’interès per a la indústria presents a la farigola i a la sajolida.

OH

Timol
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tractades, normalment en forma seca, però a 
vegades fresques. Aquestes es descriuen per 
la part de la planta emprada i la denominació 
botànica d’acord amb el sistema binomial (gè-
nere, espècie, varietat i autor). Els derivats de 
les drogues s’anomenen preparats vegetals i 
s’obtenen sotmetent les substàncies vegetals a 
tractaments com extracció, destil·lació, expres-
sió, fraccionament, purificació, concentració i 
fermentació. Les substàncies medicinals vege-
tals són els principis actius aïllats i químicament 
definits.

02 Les formes comercials 
de les PAM

Les PAM es poden comercialitzar en format 
de planta fresca o congelada, planta seca, olis 
essencials, extractes o essències.

De forma més usual es troba el format sec 
(procés d’assecatge) que serveix tant per a les 
plantes medicinals destinades a herboristeria 
com per a les condimentàries. El format fresc 

(procés de refrigeració) o congelat (procés de 
congelació) s’utilitza majoritàriament per a les 
plantes condimentàries.

Els olis essencials (procés de destil·lació per 
arrossegament de vapor) es poden desti-
nar a aromateràpia si les plantes tenen una 
consideració de medicinals, a aromatitzants 
alimentaris a partir de plantes condimentàries i 
a l’obtenció posterior d’essències de perfumeria 
a partir de plantes essencieres. Els extractes 
(diferents processos d’extracció amb dife-
rents dissolvents) es poden destinar al sector 
medicinal o cosmètic si s’obtenen a partir de 
plantes medicinals o al sector alimentari si 
s’obtenen a partir de plantes condimentàries 
o de plantes riques en antioxidants. Finalment, 
les essències (diferents processos d’extracció 
amb altres dissolvents) s’obtenen principalment 
a partir de plantes essencieres i corresponen a 
les principals matèries primeres emprades en 
perfumeria (concrets i absoluts).

Normalment, en una explotació agrícola les 
formes comercials de PAM que poden ob-
tenir-se són planta fresca, planta seca o oli 
essencial. Altres substàncies derivades, com 
ara els extractes i les essències, requereixen 
unes instal·lacions més complexes i uns co-
neixements químics bàsics.

03 Consum i usos de les PAM

El consum de les PAM i els seus productes 
ha augmentat molt els últims anys. Per una 
banda els consumidors es mostren motivats 
a consumir productes naturals i per assolir un 
model de vida més ‘sa’. Per altra banda, el 
millor coneixement químic de les drogues ve-
getals i les seves propietats (per la recerca i els 
nous mètodes analítics) han permès un millor 
coneixement de les PAM i les seves possibles 

aplicacions, fet que ha propiciat noves maneres 
de consum. 

En l’actualitat, les PAM tenen múltiples aplicaci-
ons i s’utilitzen en sectors molt diferents, des de 
l’alimentació a les aplicacions farmacèutiques. 
Les actuals utilitzacions de les PAM, en totes les 
seves vessants, es recullen en la figura 2:

a) En el sector medicinal, les PAM s’utilitzen en 
els subsectors següents:

· Farmacia al·lopàtica. S’utilitzen principis actius 
aïllats i altres derivats de plantes medicinals 
per elaborar especialitats farmacèutiques. 
Les més utilitzades són: cascall (Papaver 
somniferum), belladona (Atropa belladona), 
datura (Datura inoxia), jusquiam (Hyosciamus 
níger), fràngula (Rhamnus frangula), eucalip-
tus (Eucalyptus globulus), quina (Cinchona 
sp.), tora blava (Aconitum napellus), hama-
melis (Hamamelis virginiana), boldo (Peumus 
boldus), teix (Taxus baccata).

· Fitoteràpia. S’utilitzen plantes medicinals en 
sec per elaborar productes d’herboristeria, 
i en extracte i altres derivats per als fitome-
dicaments. Les plantes medicinals que han 
experimentat un creixement més elevat en la 
seva dispensació a la farmàcia han estat el 
pericó (Hypericum perforatum), l’equinàcia 
(Echinacea purpurea), la valeriana (Valeriana 
officinalis) i l’hamamelis (Hamamelis virginia-
na), el Ginkgo biloba. 

· Aromateràpia. S’utilitzen olis essencials per 
a inhalacions i massatges. Les plantes que 
més s’utilitzen són: eucaliptus (Eucalyptus 
globulus), timó (Thymus vulgaris), hisop 
(Hyssopus officinalis), lavanda (Lavandula 
angustifolia), marduix (Origanum majorana), 
romaní (Rosmarinus officinalis), sajolida 
(Satureja montana), sàlvia espanyola (Salvia 
lavandulifolia), sàlvia (Salvia officinalis), xiprer 

El nom de plantes 
aromàtiques i medicinals 
engloba un grup molt extens 
de plantes que presenten 
com a característica comuna 
un elevat contingut de 
substàncies amb propietats 
químiques, bioquímiques o 
organolèptiques específiques

Les PAM es poden 
comercialitzar a partir d’una 
mínima manipulació, en 
format fresc o assecat, 
o a partir dels seus derivats, 
que requereixen una 
manipulació més complexa 
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Figura 2. Usos de les PAM.
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(Cupressus sempervirens), ginebró (Juniperus 
communis), menta pebrera (Mentha piperita) 
i llimona (Citrus limon).

· Homeopatia. S’utilitzen tintures mare per 
elaborar grànuls o extractes. Les plantes 
més utilitzades són: anèmona (Anemo-
ne pulsatilla), àrnica (Árnica montana), 
belladona (Atropa belladona), calèndula 
(Calendula officinalis), tora blava (Aconitus 
napellus), anacard (Anacardium orientale), 
Artemisia cina, Berberis vulgaris, celidònia 
(Chelidonium majus), quina (Cinchona cali-
saya), Citrillus colocynthis, herba de la gota 
(Drosera rotundifolia), Gelsemium semper-
virens, hamamelis (Hamamelis virginiana), 
Lycopodium clavatum, camamilla (Matrica-
ria chamomilla), Rhus toxicodendron, ruda 
(Ruta graveolens), Sanguinaria canadensis, 
Strychnos ignatti, Strychnos nux vomica, tuia 
(Thuya occidentalis).

· Fitoteràpia veterinària. S’utilitzen plantes 
medicinals en sec i extractes per elaborar 
fitomedicaments i productes homeopàtics. 
Per exemple, l’ús del timol en la sanitat de 
les abelles, o l’equinàcia com a complement 

Algunes de les PAM, que trobem a les nostres condicions: lavanda (Lavandula angustifolia), milfulles (Aquilea millefolium), 
ortiga (Urtica sp.), sajolida (Satureja montana), tarongina (Melissa offi cinalis), pericó (Hypericum perforatum), estragó (Artemisia 
dracunculus), salvia (Salvia lavandulifolia)

En l’actualitat, les 
PAM tenen múltiples 
aplicacions i s’utilitzen 
en sectors molt diferents, 
des de l’alimentació 
fins a les aplicacions 
farmacèutiques

Les formes comercials 
de PAM que se solen 
obtenir en una explotació 
agrícola són planta fresca, 
planta seca o oli essencial. 
L’obtenció d’extractes i 
d’essències requereix 
unes instal·lacions 
més complexes 
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per als garrins en l’etapa del deslletament.  
Algunes espècies utilitzades tradicionalment 
per curar animals són: àrnica (Árnica mon-
tana), el·lèbor (Helleborus foetidus), poliol 
(Mentha pulegium), sègol banyut (Claviceps 
purpurea), càdec (Juniperus oxycedrus), 
gençana (Gentiana lutea).

· Cosmètica. S’utilitzen plantes medicinals 
en sec, olis essencials, extractes i altres 
derivats per a elaborar diversitat de produc-
tes cosmètics principalment dermacèutics. 
Sàbila (Aloe vera), milfulles (Achillea mille-
folium), llapassa (Arctium lappa), crèixens 

(Nasturtium officinale), calèndula (Calendula 
officinalis), castanyer d’índies (Aesculum 
hippocastanum), centaurea (Centaurea 
jacea), celiandre (Coriandrum sativum), 
Clematis vitalba, ginebró (Juniperus com-
munis), equinàcia (Echinacea angustifolia), 
cua de cavall (Equisetum arvense), fucus 
(Fucus vesiculosus), hamamelis (Hamame-
lis virginiana), heura (Hedera helix), pericó 
(Hypericum perforatum), hisop (Hyssopus 
officinalis), llúpol (Humulus lupulus), malva 
(Malva sylvestris), camamilla (Matricaria 
chamomilla), menta pebrera (Mentha x pi-
perita), noguer (Juglans regia); ortiga (Urtica 
urens), cogombre (Cucumis sativus), romaní 
(Rosmarinus officinalis), sàlvia (Salvia offici-
nalis), herba sabonera (Saponaria officinalis), 
saüc (Sambucus nigra), til·la (Tilia cordata), 
timó (Thymus vulgaris), ulmària (Filipéndula 
ulmaria), vinya roja (Vitis vinifera).

b) El sector alimentari és un dels més recone-
guts gràcies a les espècies condimentàries, i 
presenta un gran potencial en l’ús de PAM per 
a la conservació d’aliments:
· Productes destinats al consumidor. S’utilitzen 

plantes condimentàries en sec i en fresc per 

elaborar condiments, infusions, etc. 
 Condiments: llorer (Laurus nobilis), orenga 

(Origanum vulgare), julivert (Petroselinum 
spp.), timó (Thymus spp.), alfàbrega (Ocimum 
basilicum), estragó (Artemisia dracunculus), 
ginebró (Juniperus communis), romaní (Ros-
marinus officinalis), comí (Cuminum cyminum) 
i anís (Pimpinella anisum). 

 Infusions: camamilla (Matricaria chamomilla), 
menta (Mentha sp.), til·la (Tilia sp.) i maria-
lluïsa (Lippia citriodora). Herbes fresques 
condimentàries: julivert, cebollí, anet, timó, 
romaní, alfàbrega, celiandre, etc., produïdes  
i distribuïdes pel sector viverista.

· Productes destinats a la indústria. La indústria 
alimentària recorre a les plantes aromàtiques 
en totes les seves formes (fresques, seques, 
congelades), però una part important de 
l’aromatització també està assegurada per 
les composicions (barreges fetes a partir 
d’olis essencials i d’extractes). S’utilitzen 
aromes, extractes alimentaris i additius en 
la producció de làctics, begudes, precuinats, 
xarcuteria, aperitius, assaonadors, etc.

c) El sector perfumeria realitza composicions, 
que són barreges complexes d’extractes natu-

Algunes de les PAM que es cultives en les nostres condicions: farigola (Thymus vulgaris), romaní (rosmarinus offi cinalis), orenga (Origanum vulgare), alfàbrega (Ocimum basilicum), menta (Mentha piperita), 
equinàcia (Echinacea purpurea).

En veterinària s’utilitzen 
plantes medicinals 
en sec i extractes per 
elaborar fitomedicaments i 
productes homeopàtics
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rals i productes de síntesi, escollits en funció 
del preu i del tipus de substància desitjada per 
al producte final. 

En aquest grup trobem:

· Les principals fonts d’aromes alimentàries 
(cítrics i mentes).

· Les essències utilitzades en perfumeria de 
gran volum (composicions per  a detergents 
i ambientadors: lavandí i patxulí).

· Els productes que serveixen de base per 
a la semisíntesi o per a l’extracció d’aïllats 

naturals (eucaliptus, Litsea cubeba, herba 
llimona, cedre).

· Perfumeria industrial. S’utilitzen essències 
per aromatitzar detergents, ambientadors, 
etc. 

· Cosmètica i perfumeria de baixa gamma. 
S’utilitzen essències per aromatitzar gels 
de bany, sabons, xampús, etc.

· Perfumeria alcohòlica. S’utilitza olis essenci-
als i essències per elaborar perfums.

d) Altres sectors relacionats, que presenten un 
potencial molt important són:

· Tints. La maceració o la decocció de plantes 
permet extreure’n els seus pigments per uti-
litzar-los en la tinció de teixits.

· Insecticides. Determinades plantes tenen pro-
pietats fitosanitàries i, pel seu origen natural 
i per la seva baixa persistència, s’utilitzen 
cada vegada més en agricultura. Alls (Allium 
sativum), cua de cavall (Equisetum vulgare), 
ortigues (Urtica urens) o el nim (Azadirachta 
indica), en són uns exemples. 
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LES PAM A CATALUNYA

Camps de demostració de l’Àrea de Productes Secundaris del Bosc del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (Solsona).

01 Introducció

A Catalunya, les plantes aromàtiques i medi-
cinals tenen una llarga tradició en les diferents 
aplicacions. Antany, les plantes es recol-
lectaven directament del medi natural. Un 
exemple en són les trementinaires, que és el 
nom que rebien les dones de la Vall de Tuixén 
(Alt Urgell) que es dedicaven a recol·lectar les 
plantes del medi natural. Les trementinaires 
feien unes rutes que podien durar mesos i en 
què passaven per diferents indrets d’on recol-

lectaven les diferents plantes, cada una amb la 
seva aplicació, i que després venien a les cases 
o masos del recorregut.

La recol·lecció silvestre, a més de ser una activi-
tat molt dura, pot comportar diversos inconve-
nients: la recol·lecció massiva de determinades 
plantes pot acabar amb la població d’una es-
pècie en un lloc concret, la confusió i mescla 
d’espècies fa disminuir la qualitat del producte 
final, el risc de sobreexplotació d’espècies en 
perill d’extinció... Actualment, la recol·lecció 

s’orienta per aquelles plantes que no s’han 
pogut domesticar per ser cultivades. 
A Catalunya, les principals espècies que es 
recol·lecten del medi natural són la gençana i 
la boixerola. 

Avui en dia, les PAM es presenten com a un cultiu 
agrari per a un gran nombre d’espècies. El cultiu, 
enfront la recol·lecció silvestre, és una alternativa 
que permet obtenir produccions de forma més 
constant i controlada, collites homogènies i d’una 
qualitat coneguda.

El cultiu de PAM pot ser una alternativa per aquells cultius que han deixat de ser viables econòmicament.
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De forma general, hi ha una sèrie de raons per 
pensar que a Catalunya és possible un desen-
volupament viable del sector:

· El clima, el sòl i la pluviometria presenten 
unes condicions òptimes per a la producció 
d’aquests cultius, ja que són plantes adap-
tades a les característiques ecològiques 
de la nostra zona, afavorides per la seva 
diversitat climatològica, sòls polimòrfics i 
variacions d’altitud, dins d’un context de 
clima mediterrani. Aquest fet es demostra 
en observar la riquesa de flora silvestre aro-
màtica i medicinal autòctona que trobem al 
nostre país.

· L’augment de la demanda dels productes 
amb principis actius obtinguts a partir de 
les PAM. Per una banda, trobem un interès 
creixent per part dels laboratoris i indústries 
fitoterapèutiques d’espècies amb principis 
actius específics; per l’altra, la demanda 
d’aquests productes és creixent entre els 
consumidors finals. Són diversos els factors 
que defineixen les tendències esmentades:

· El millor coneixement químic, farmaco-
lògic i clínic de les drogues vegetals i els 
seus derivats.

· L’aparició de nous mètodes analítics per 
al control de la qualitat.

· El desenvolupament de noves formes de 
preparació i administració (càpsules de 
droga polvoritzada, extractes....). 

· Els efectes adversos d’alguns medica-
ment de síntesi.

· La creixent sensibilització vers els pro-
ductes naturals, els gustos purs i el 
respecte del medi ambient.

· La recerca per part del sector agrari de nous 
cultius viables econòmicament. Els canvis en 
els mercat agraris de les últimes dècades 
ha comportat modificacions en els models 

productius tradicionals, i ha provocat que 
determinats cultius tradicionals a Catalunya 
hagin deixat de ser viables econòmicament. 
Les PAM són una alternativa de cultiu per al 
camp català tot i presentar uns requeriments 
agronòmics i comercials diferents dels cul-
tius tradicionals. El desenvolupament de la 
cadena productiva de PAM constitueix una 
oportunitat interessant per al país, tant des 
del punt de vista econòmic, com social i 
ambiental.

Des del punt de vista agronòmic, en els assaigs 
de cultiu realitzats per l’APSB (2005) en les 
seves parcel·les demostratives, tant en zones 
de secà com de regadiu s’han obtingut bons 
resultats. Els rendiments per a la majoria de les 
espècies cultivades ha donat valors semblants 
als d’altres zones de cultiu.

Pel que fa a la superfície cultivada i al nombre 
d’explotacions de PAM, a Catalunya es cultiven 
283 ha de PAM en 26 explotacions repartides 
per tot el territori, principalment a les províncies 
de Lleida i Barcelona (Fanlo et al., 2005). El 10% 
de la superfície de PAM es cultiva en secà i la 
resta, en regadiu.

Segons el mateix estudi, les explotacions de 
PAM catalanes es tipifiquen en dos models 
productius, cada un d’ells lligat a una estra-
tègia comercial:

· Explotacions extensives. Es caracteritzen 
per cultivar poques espècies i en grans su-
perfícies. A Catalunya, hi ha 5 explotacions 
considerades de conreu extensiu (més d’una 
hectàrea de cultiu) i representen el 95% de la 
superfície de PAM. Les espècies que més es 
cultiven són: camamilla, orenga, equinàcia, 
farigola, romaní, tarongina, menta, sàlvia, pe-
ricó... El treball de pocs cultius a gran escala 
comporta una maquinària especialitzada en 

tots els processos. En aquest cas, la comer-
cialització s’orienta vers la venda a l’engròs a 
majoristes o a indústries utilitzadores.

· Explotacions artesanes o en proves. A 
Catalunya, trobem 21 explotacions que 
tenen una superfície de menys d’una hec-
tàrea (el 81% del total tenen menys de 0,5 
hectàrees). Les espècies que es cultiven són 
preferiblement aquelles que poden tenir un 
mercat en el sector alimentari i aromàtic: 
farigola, tarongina, orenga, sàlvia, estragó, 
menta, romaní, lavanda... De forma general, 
en aquest grup trobem explotacions que 
transformen i elaboren el producte final a la 
mateixa explotació, i el comercialitzen direc-
tament, o explotacions que han començat 
assaigs i/o proves per conèixer i veure com 
evoluciona el cultiu.
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Avui en dia, les PAM es 
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permet obtenir produccions 
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homogènies i d’una qualitat 
coneguda
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Taula 1. Distribució provincial del número d’explotacions i la superfície de cultiu de PAM 
cultivades a Catalunya (Fanlo, 2005).

TOTAL Secà Regadiu

Comarca explotacions ha explotacions ha explotacions ha

Barcelona 10 31,5 6 25 4 6,5

Tarragona 2 1 2 1 0 0

Lleida 9 245 2 0,6 7 247,6

Girona 5 2,5 4 2 1 0,5

CATALUNYA 26 283,2 14 28,6 12 254,6
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01 Elecció de l’espècie 
i la planificació

L’elecció de l’espècie és un punt clau en l’èxit 
de l’explotació. Cal trobar el punt d’intersecció 
entre les necessitats de mercat, les caracte-
rístiques de l’explotació, les necessitats de 
l’espècie (tant des del punt de vista del cultiu 
com del seu processat posterior) i la disponi-
bilitat de recursos (instal·lacions, maquinària, 
mà d’obra).

02 Origen del material vegetal

En el sector de les PAM, la qualitat química 
del producte final té una gran importància per 
això, una vegada escollida l’espècie a cultivar, 
s’ha de buscar una varietat ben adaptada 
des del punt de vista agronòmic i amb una 
alta riquesa en els principis actius desitjats. 
Aquesta qualitat de la planta està en funció del 
destí comercial a què va dirigida la producció 
i així doncs, per exemple, s’hauran de buscar 
entre les farigoles (Thymus vulgaris) els diferents 
quimiotips comercials que es caracteritzen per 
presentar diferents nivells de principis actius (el 
quimiotip geraniol conté un 90% de geraniol, el 
quimiotip carvacrol conté com a mínim el 85% 
de carvacrol i un màxim de 0,5% de timol, el 
quimiotip timol conté un mínim de 65% de timol 
i carvacrol a nivells de 5-10%,...) i entre el pericó 
(Hipericum perforatum), aquelles varietats que 

presentin una major riquesa en hipericina (com 
exemple var. Topas).

Actualment, però, hi ha moltes poques espècies 
de PAM millorades per al seu cultiu agrícola, i en 
els pocs casos que s’ha realitzat s’han seleccio-
nat per adaptar-les a les condicions nord-europe-
es. A nivell nacional , la caracterització química de 
la flora autòctona amb aplicacions industrials és 
molt important i és la única manera per a conèixer 
la seva riquesa en principis actius i poder valorit-
zar el recurs en funció del seu interès comercial. 
Aquest coneixement és el primer pas per a la se-
lecció de  plantes d’interès per al sector industrial 
i per a iniciar processos de domesticació i millora 
amb la finalitat d’obtenir varietats adaptades al 
cultiu que oferissin noves oportunitats comercials 
de mercat per a l’agricultura actual.

03 Plantació

Les PAM s’implanten al camp de cultiu per sem-
bra o per plantació. Per sembra s’entén quan 
posem el material de multiplicació (llavors  o rizo-
mes) directament al camp, i per plantació quan 
amb el material de multiplicació es fa prèviament 
el planter i posteriorment es planta al camp. 

La sembra és la forma més barata de realitzar 
la plantació, però a la vegada la més arrisca-
da. Només es pot fer en aquelles espècies de 
bona germinació, rústiques, de llavor barata 
i normalment de cultiu anual. La sembra de 
rizomes (tija subterrània) es pot realitzar per 
espècies que no es poden multiplicar per llavor, 
però que ho fan fàcilment per rizoma, com la 
menta i ’estragó. 
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EL CULTIU AGRÍCOLA DE LES PAM

Diferents sistemes de plantació en funció de les línies de cultiu  
Tipus 1 (1 línia).

Cal trobar el punt 
d’intersecció entre les 
necessitats del mercat, 
les caraterístiques de 
l’explotació, les necessitats 
de l’espècie i la disponibilitat 
de recursos

Espècies que se sembren directament: Anethum graveolens, 
Calendula offi cinalis, Carum carvi, Chamomilla recutita, Corian-
drum sativum, Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare, Ocimum 
basilicum, Papaver somniferum, Petroselinum sativum, Pimpi-
nella anisum, Sybilum marianum, etc...

Diferents sistemes de plantació en funció de les línies de cultiu. 
Tipus 2 (2 línies).

Diferents sistemes de plantació en funció de les línies de cultiu.
Tipus 3 (3 línies o sense pas de maquinària).
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El planter és la forma més habitual de plantar 
els cultius plurianuals, ja que assegurem la 
instal·lació del cultiu. És més costosa que la 
sembra, però permet la plantació d’espècies 
amb dificultat de germinació, de llavors de 
preu elevat o d’aquelles espècies que tenen 
unes necessitats delicades de creixement en 
els primers estadis. 

El planter es pot preparar a partir de llavor 
i també a partir d’esqueixos per aquelles 
espècies que no es poden multiplicar via sexual, 
o en aquelles plantes que volem conservar les 
característiques específiques de la planta mare 
(clons) i obtenir una plantació uniforme. El preu 
del planter fet a partir d’esqueix pot triplicar 
el fet a partir de llavor. La divisió de mates és 
la forma menys habitual de multiplicació del 
material vegetal, però pot ser útil per fer petites 
plantacions o per renovar-les.

Previ a plantar i a preparar el sòl, és aconsella-
ble fer una anàlisi de sòls i aigua per conèixer 
condicions inicials dels camps i les necessitats 
de fertilització o esmenes.

Les feines de preparació del terreny seran les 
mateixes que per a qualsevol altre cultiu: llaurar, 
adobar, esterrosar...

L’època de plantació s’escollirà segons les 
condicions del camp i del cultiu. En secans 
és aconsellable plantar a la tardor (setembre-
octubre) per aprofitar les pluges i assegurar 
l’establiment de la plantació. En regadius es 
pot plantar a l’inici de primavera (març-abril). 

El nombre de plantes per hectàrea depèn de 
la disponibilitat d’aigua, del port de la planta 
i del marc de plantació. El marc de plantació 
s’ha de definir en funció de la maquinària que 
s’utilitzarà per fer les labors culturals (desherbar 
i adobar) i la recol·lecció.

De cara a dissenyar les plantacions, s’haurà de 
tenir en compte que es pot fer per files simples 
o files múltiples. En el cas de files simples, la 
distància més normal va de 0,8 a 1,8 m, en cas 
de files compostes la distància mínima serà de 
0,4 m. Dins la línia, la distància pot ser de 0,40 
m entre plantes per les espècies més petites,  

(farigola, pericó, menta, ...) fins a 0,8 m per les 
espècies més grans (equinàcia, marialluÏsa, 
Salvia sclarea,...)

04 Labors culturals

Les labors culturals es limiten bàsicament a dos: 
el desherbatge i la fertilització.

El control d’adventícies és molt important i 
suposa una de les principals despeses en una 
plantació de PAM. La prevenció es basa en la 
realització de rotacions de cultius adequades, 
segar els marges, evitar l’excés d’irrigació i 
de fertilització, incorporar fems madurs i ben 
compostats i realitzar falses sembres... El 
control d’adventícies una vegada s’ha establert 
el cultiu s’ha de fixar periòdicament i s’ha de 
fer entre línies i dins la línia entre plantes. Al 
mercat cada vegada és possible trobar més 
eines i màquines especialitzades en el control 
mecànic de les adventícies, moltes d’elles 
utilitzades també en horticultura. Entre les 
línies de cultiu el control es pot realitzar amb 
motocultors, multifreses o grades prèviament 

Espècies que es planten: Achillea millefolium, Angelica archangelica, 
Cichorium intybus, Echinacea purpurea, Hypericum perforatum, 
Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Lavandula Latifocia, Origanum 
majorana, Origanum virens, Origanum vulgare, Salvia officinalis, 
Satureja montana, Thymus vugaris, Valeriana officinalis, etc.

El marc de plantació s’ha 
de decidir en funció de la 
maquinària que s’utilitzarà 
per fer les labors culturals 
(desherbar i adobar) 
i la recol·lecció

Maquinària per al control d’adventícies.

Files múltiples

Files simples Files dobles Files triples

Cultiu enconxat amb plàstic. 
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regulades. Per al desherbatge, dins la mateixa 
línia hi ha maquinària molt especialitzada, però 
quasi sempre serà necessari repassar-ho de 
forma manual. L’ús d’herbicides queda restringit 
per espècies que no hi són sensibles, i s’han 
d’aplicar en el període oportú i respectant les 
dosis d’aplicació.

Durant el primer any de cultiu i fins que les plantes 
no cobreixin tota la línia, la dedicació a aquesta 
tasca és molt important. El segon any, com a 
resultat del desenvolupament vegetatiu del cultiu i 

sempre que el marc de plantació sigui l’adequat, 
el volum de treball es redueix a una tercera part 
perquè el sòl queda cobert amb les plantes 
adultes ja ben formades.

Per reduir les necessitats de mà d’obra durant 
el primer any i segons l’espècie, es pot utilitzar 
algun tipus d’acolxat sobre la línia de cultiu 
sempre procurant que aquest no dificulti el 
desenvolupament de la planta o de la recol·lecció. 
Per a superfícies grans de cultiu es pot utilitzar 
acolxat de plàstic. La recerca en els anomenats 

plàstics biodegradables, a partir de fibres (de 
cotó, coco,...) o a partir de cel·lulosa i midó, obre 
un nou horitzó enfront dels plàstics de polietilè.

És molt important seguir un programa de fertilit-
zació equilibrat pensant en les característiques 
de l’explotació i sobre tot en la demanda de 
cada espècie. El moment de fer les aportacions 
pot ser durant el rebrot primaveral i/o després 
dels talls. A la taula 2 es recullen algunes reco-
manacions d’adobat citades a la bibliografia.

Pel que fa al reg, tot i que en general no són 
espècies molt exigents, l’aportació d’aigua farà 
que s’incrementi el rendiment per a qualsevol 
de elles. Hi ha espècies que són molt sensibles 
a l’excés d’humitat al sòl, com per exemple 
la sàlvia i el romaní. N’hi ha d’altres, com ara 
tarongina, la menta, l’anet o l’equinàcia, que 
si no es reguen o es cultiven en llocs d’alta 
pluviometria, donaran una producció molt 
limitada. En canvi, l’orenga, la farigola, la sajolida, 
el pericó, el romaní, la sàlvia, la lavanda... 
responen bé en condicions de secans més o 
menys frescals.

05 Collita

La durada productiva dels cultius varia segons 
l’espècie i la intensitat de producció. Es parla des 
dels 2-3 anys per a la milfulles, menta, equinàcia, 
pericó, estragó, alfàbrega,... fins als 4 o 5 per al 
timó, orenga, tarongina, sàlvia i sajolida,... i fins a 
8 o 9 anys per a les lavandes i el romaní. També 
hi ha cultius anuals, com són l’anet, fonoll, comí, 
card marià, cascall, alfàbrega, julivert i anís, entre 
d’altres.

Per als cultiu plurianuals, l’entrada en producció 
és a partir del segon any, ja que durant el primer 
any la planta s’establirà en el terreny; només en 
alguns casos ja es podrà realitzar un tall.

Segons l’espècie i les condicions, es poden donar 
1, 2 o fins a 3 talls per any. Les lavandes i el roma-

Taula 2. Necessitats de fertilització de diferents espècies. 
Font: Fiches techniques de l’ITEIPMAI

Espècie Observacions Adobat

Espígol 
(Lavandula latifolia)

Poc exigent en nutrients. 
Creixen en terrenys pobres.

Nitrogen: 45 UF/ha  Fòsfor: 30 UF/ha 
Potassi: 70 UF/ha

Estragó 
(Artemisia dracunculus)

Fòsfor i potassi a l’hivern 
i nitrogen el període 
vegetatiu i a cada tall

Nitrogen: 70UF/ha (al principi); 30-40 
UF/ha (a cada tall) Fòsfor: 30 UF/ha 
Potassi: 70 UF/ha

Farigola 
(Thymus vulgaris)

L’aportació de nitrogen és 
anual. El fòsfor i el potassi 
no cal.

Nitrogen: 75-80 UF/ha Fòsfor: 50-60 
UF/ha Potassi: 100-120 UF/ha

Fonoll 
(Foeniculum vulgare)

Exigent en fòsfor. Nitrogen: 60-80 UF/ha Fòsfor: 150 
UF/ha Potassi: 120 UF/ha

Lavanda
(Lavandula angustifolia)

Poc exigent en nutrients. 
Creixen en terrenys pobres.

Nitrogen: 45 UF/ha Fòsfor: 30 UF/ha 
Potassi: 70 UF/ha

Marduix 
(Origanum majorana)

Els requeriments nutritius 
varien al llarg del cicle de 
cultiu.

Nitrogen: 52 Kg N/ha Fòsfor: 14 Kg 
P/ha Potassi: 43 Kg K/ha

Menta 
(Mentha x piperita)

L’aportació de nutrients 
s’ha de renovar anualment.

Nitrogen: 100-120 UF/ha (i després 
del 1r tall 60 UF/ha) Fòsfor: 100 UF/ha 
Potassi: 260 UF/ha

Milfulles 
(Achillea millefolium)

No massa exigent 
en nutrients. 

Nitrogen: 80-100 UF/ha Fòsfor: 80-100 
UF/ha Potassi: 100-120 UF/ha

Orenga 
(Origanum vulgaris)

Nitrogen: 120-150 UF/ha Fòsfor: 80-120 
UF/ha Potassi: 100-120 UF/ha

Pericó 
(Hypericum perforatum)

Es recomana una aportació 
de matèria orgànica a la 
plantació.

Nitrogen: 60-80 UF/ha Fòsfor: 40-60 
UF/ha Potassi: 80-100 UF/ha

Sajolida 
(Satureja montana)

Cal tenir present el resultat 
de l’anàlisi del sòl.

Nitrogen: 60-70 UF/ha Fòsfor: 50-60 
UF/ha Potassi:80-100 UF/ha

Sàlvia 
(Salvia officinalis)

L’aportació de nutrients és 
anual a finals d’hivern.

Nitrogen: 70-80 UF/ha (més 30UF/ha 
després del primer tall) Fòsfor: 80-100 
UF/ha Potassi: 80-100 UF/ha

Tarongina 
(Melissa officinalis)

Es recomana una aportació 
de matèria orgànica a la 
plantació.

Nitrogen: 60 UF/ha (1r any);  80 UF/ha 
(primavera); 60UF/ha  (després de la 1a 
collita) Fòsfor: 100-120 UF/ha  Potassi: 
120-150 UF/ha

Valeriana 
(Valeriana vulgaris) Exigent en potassi Nitrogen: 40-50 UF/ha Fòsfor: 60-80UF/

ha  Potassi: 100-120UF/ha 

Les labors culturals es limiten 
bàsicament a dues: 
el desherbatge o escarda 
i la fertilització
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ní només n’admeten un per temporada. Orenga, 
farigola, sajolida, sàlvia, estragó, equinàcia (part 
aèria), pericó,... és molt corrent que en donin dos. 
Tarongina, menta, timó (amb reg), alfàbrega, juli-
vert... es poden realitzar fins a tres o quatre talls. La 
producció va directament lligada a les condicions 
de cultiu i les condicions edafoclimàtiques. 

El moment de la collita el fixa per la part de la 
planta que s’aprofita (llavors, fulles, flors o arrels) 
i és un factor clau per aconseguir la qualitat i 
la riquesa en el producte desitjat o en principis 
actius. Les espècies que s’aprofiten per fulla i 
es destinen a herboristeria s’han de tallar, en 
general, abans de florir, ja que la flor fa disminuir 

la qualitat visual. Quan les plantes van per a 
obtenció d’oli essencial s’han de recol·lectar 
quan estiguin en el punt de màxima floració, 
que és quan la planta presenta un percentatge 
més elevat d’olis essencials. Si el que s’apro-
fita és la llavor, aquesta ha d’estar totalment 
madura (anís, comí,...) i, si el que s’aprofita és 
l’arrel (equinàcia, valeriana,...) es fa en època 
de repòs vegetatiu.

L’aportació d’aigua i de nutrients, les hores de 
sol, la intensitat de la llum, la temperatura i el 
moment de tall influeixen tant en la producció de 
biomassa com en la qualitat en principis actius.

Per realitzar la collita existeixen al mercat màqui-
nes totalment dissenyades i ajustades a aquests 
cultius, tot i que en alguns casos s’aprofiten les 
mateixes recol·lectores de cereals o segadores 
de farratge adaptades. Amb aquestes màquines 
es poden collir 5-8 ha diàries segons els diferents 
models i l’espècie. Per a superfícies petites tam-
bé es pot treballar amb motocultors amb barres 
tallants adaptats. 

El ritme de la recol·lecció està sempre sotmès 
al ritme del processat o transformació del ma-

Espècie
Part 

comercial
Densitat de plantació

(pl/ha)
Rendiment planta 

fresca (t/ha)
Rendiment planta 

seca (t/ha)

Rendiment
oli essencial

kg/ha

Anet  (Anethum graveolens) Planta 270.000 6 - 9  2 - 4 30 – 45

Equinàcia (Echinacea purpurea) Arrels 40 - 50.000 6 - 8 3,8

Espígol  (Lavandula latifolia) Flors 15 – 20.000 20 - 40

Estragó  (Artemisia dracunculus) Fulla 35 – 40.000 15 - 20 2 – 2,5 20 - 30

Farigola (Thymus vulgaris) Fulla 35 – 40.000 5,5 - 10 1,5 – 2,5 20 - 25

Hisop (Hissopus officinalis) Planta 35 – 40.000 8 - 11 4 – 5,5 40 - 50

Lavanda  (Lavandula angustifolia) Flors 12 – 15.000 20 - 30

Marduix (Origanum majorana) Planta 40 – 50.000 6 – 9,5 1,8 – 2,0 16

Menta (Mentha x piperita) Planta/Fulla 50 – 60.000 12 - 20 2,5 - 4 20 - 50

Milfulles  (Achillea millefolium) Planta / inflors 40 - 50.000 5 - 10 2 - 4

Orenga (Origanum vulgaris) Fulles + inflo 30 - 40.000 6,5 - 11 3 – 4,8

Orenga verd (Origanum virens) Fulla + inflo 30 - 40.000 6,5 - 11 3 – 4,8

Pericó (Hypericum perforatum) Sumitat florida 40 – 60.000 8 - 12 1,8 - 3

Romaní (Rosmarinus officinalis) Fulla 12 - 15.000 8,5 – 12 1,5 - 2 10 - 15

Sajolida (Satureja montana) Fulles/planta 40.000 5,5 - 11 1,5 - 3 16 - 24

Sàlvia  (Salvia officinalis) Planta 30 – 40.000 5 - 9 3 - 4 35 - 40

Tarongina (Melissa officinalis) Planta/Fulles 30 – 40.000 10 - 20 2 - 6 25 - 30

Valeriana (Valeriana officinalis) Arrel 40.000 3,5 - 7 2 - 5

Taula 3. Rendiments teòrics d’algunes espècies.

Recol·lecció mecanitzada per a petites superfícies de PAM.
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terial vegetal fresc. Aquest s’ha de processar 
ràpidament ja que si s’emmagatzema pot 
fermentar i perdre tota possibilitat de comer-
cialització. S’ha de coordinar la capacitat de 
treball de la maquinària utilitzada (ha/dia) en 
recol·lecció, amb la capacitat de transformació 
de l’equip disponible (T planta fresca/dia), amb 
la mà d’obra disponible i amb el període de 
recol·lecció òptim de les espècies cultivades. 
Un mal dimensionament de les instal·lacions de 
transformació o del ritme de l’alimentació de la 
línia de procés pot ser l’origen del fracàs d’un 
projecte de producció de PAM.

La distància dels camps de cultiu fins al punt de 
transformació no ha de ser gaire llarg i és per 
aquesta raó que els centres de transformació 
han d’estar, com a màxim de 15 a 20 km del 
punt de recol·lecció.

A la taula adjunta es recullen els rendiments 
teòrics anuals per espècies que es poden 
trobar a les diferents publicacions.

07 Bibliografia

Fiches techniques de l’ITEIPMAI. ITEIPMAI. 
França. Web: http://www.iteipmai.asso.fr

Cultivo de plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias. J Fernández-Pola. Ediciones 
Omega, S.A. 1996.

Cultivation and processing of medicinal plants.  
L. Hornok.  Ed. L Hornok & University of Horti-
cultural Sciences, Budapest. 19

Plantas medicinales y aromáticas. Estudio, culti-
vo y procesado. F. Muñoz. Ed. MundiPrensa.
1996.

EL PROCESSAT DE LES PAM

Exemples de material comercial sec: fl or de malva i fl or de calèndula. 

01 Introducció

El cultiu de les PAM va sempre lligat a un 
primer procés de transformació que es realitza 
just després de la collita per tal de conservar la 
qualitat del material vegetal. 

A l’hora de dissenyar una explotació de PAM cal 
tenir en compte el procés de transformació que 

es vol realitzar i planificar quines instal·lacions 
seran necessàries en funció del material a 
processar i del destí comercial. 

Els principals processos són: l’assecatge 
(planta seca), la destil·lació (oli essencial), la 
congelació (planta congelada) i la refrigeració 
(planta fresca).

02 L’assecatge

L’objectiu de l’assecatge és estabilitzar i 
conservar al llarg del temps en la droga 
seca les mateixes propietats i composició 
en principis actius que conté la planta fresca, 
evitar el deteriorament del material i aconseguir 
un aspecte visual del producte final sigui 
acceptable per al mercat.

Recol·lecció mecanitzada per a grans superfícies de PAM.
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El procés d’assecatge es basa en la pèrdua 
d’aigua de les plantes a partir de l’evaporació 
per diferència d’humitat entre la planta i 
l’ambient, fins a arribar a nivells en què la planta 
conserva les seves propietats al llarg del temps. 
Els paràmetres a tenir en compte de cara a 
l’assecatge són: la temperatura ambiental, 
la humitat relativa ambiental, el flux d’aire, el 
temps d’assecatge, el contingut d’aigua de la 
planta i la seva composició química.

Els sistemes d’assecatge són principalment 
dos: l’assecatge natural i l’assecatge forçat.

En l’assecatge natural les plantes es col-
loquen en una sala ventilada i a l’ombra perquè 
perdin la humitat al cap dels dies. Normalment, 
les plantes s’estenen en safates foradades, per 
millorar la circulació de l’aire, o en caixons o 
piles, si el material ho permet. Les sales d’asse-
catge han d’estar ben ventilades, preferiblement 
en llocs secs, fàcils de netejar i estar protegides 
de possibles rosegadors o altres animals. En 
aquest cas, el temps d’assecatge dependrà de 
les condicions ambientals exteriors i, per tant, 
el control del procés serà menor. 

L’assecatge forçat és aquell on s’aplica una 
font de calor per escalfar l’aire que circularà 
a través del  material fresc amb l’objectiu de 
minimitzar i controlar el temps d’assecatge. 
Un equip d’assecatge forçat està format pels 
elements següents:

· generador de calor, que permet augmentar 
la temperatura de l’aire, 

· ventilador i sistema de distribució de l’aire, 
per accelerar el moviment de l’aire facilitant 
l’entrada d’aire sec i la sortida de l’aire 
humit, 

· estructura tancada on assecar la planta, 
aïllada de l’exterior, 

· i sistemes de control de temperatura i humitat 
per controlar el procés en cada una de les 
fases.

Dins l’assecatge forçat trobem assecadors 
estàtics i assecadors continus. Els assecadors 
estàtics es caracteritzen per rebre la planta 
a tandes, on un cop la planta està seca es 
para el procés, es torna a omplir i es torna a 
començar. Aquests assecadors tenen forma 
de caixons o cambres de diferents mides, 
en funció de les necessitats de l’explotació. 
Els assecadors continus permeten entrar 
planta fresca per una banda i recollir-la seca 
per l’altra; realitzen el procés de forma contínua, 
com el seu nom indica. Aquests assecadors 
permeten processar més quantitat de planta 
en un temps menor, però requereixen una 
inversió més elevada i només és viable en 
grans explotacions.

De forma general en el procés d’assecatge 
s’han de tenir en compte els aspectes se-
güents:

· S’ha de procurar collir quan la planta té la 
mínima humitat, i sempre després de la 
rosada. L’assecatge comença en el moment 
de collita. 

· Durant la recol·lecció s’ha d’evitar manipular 
les plantes més del que és necessari, i reduir 
al mínim possible el temps d’exposició de 
les plantes al sol a mesura que es va 
recol·lectant (especialment en aquelles riques 
en olis essencials). Tampoc no s’han d’apilar 
massa les plantes, i evitar que es maseguin 
o compactin. 

· Segons el tipus de material vegetal, el podrem 
apilar en piles de major o menor gruix. Les 
plantes més llenyoses (romaní, farigoles...) 
admeten majors gruixos, ja que permeten 
la circulació de l’aire. Plantes o parts de la 
planta més delicades, com les flors, s’han 
d’estendre en capes primes.

· La humitat final màxima admesa en les PAM 
assecades oscil·la entre el 6% i el 12% (el 
contingut d’aigua de la majoria de PAM 
fresques oscil·la entre el 60 i el 80%). 

· El rang de temperatures utilitzat per a 
l’assecatge de la majoria de les espècies és 
de 30 a 40ºC amb algunes excepcions com 
l’anet o el julivert que es poden assecar a 80 
i 100ºC, o la belladona, que convé assecar-
la a 20ºC per a no perdre els seus principis 
actius. A temperatures inferiors o superiors 
es comencen a perdre olis essencials o es 
corre el risc que les fulles s’ennegreixin o 
perdin color.

· És preferible un assecatge ràpid (6-8 hores) 

a un de lent (diversos dies). Això només 
s’aconsegueix amb sistemes d’aire forçat.

Posteriorment a l’assecat, es poden realitzar 
tot un seguit d’operacions de condicionament 
amb la finalitat d’acabar de polir el material sec: 
espolsar-lo i netejar-lo d’elements estranys, 
trencar peciols, separar fulla i tija, polvoritzar, 
trossejar... Per a totes aquestes operacions hi 
ha tot un conjunt d’equips adaptats a cadas-
cuna de les operacions i que formen  una línia 
de procés: talladores, garbelladores, cilindres 
rotatoris...El condicionat permet obtenir un pro-
ducte comercial final amb un valor afegit més 
elevat. Aquest producte acostuma a ser fulla 
seca o planta tallada, grana o fruits ben nets.

La valoració comercial del material final depèn 
fonamentalment de l’ús a què es destini i les 
característiques generals que la defineixen 
són l’aspecte visual i l’aroma (mercat de 
l’herboristeria, perfumeria, licoreria o indústria 
alimentària) i el contingut en substàncies actives 
(si s’orienta cap a laboratoris farmacèutics).

03 La destil·lació

La destil·lació és el procés pel qual a partir de 
planta aromàtica s’obté oli essencial.  Els olis 
essencials són la barreja d’una gran quantitat 
de components que tenen la propietat de ser 
volàtils. A la planta són els responsables de la 
seva olor i poden provenir de qualsevol òrgan 
vegetal.

Els olis essencials poden provenir de qualsevol 
part de la planta:

· Fulles: menta, romaní, farigola, sàlvia, mari-
alluïsa, tarongina...

· Flors: rosa, espígol, lavanda, camamilla, 
matricària,...

· Fruits: cardamom, anet, coriandre, ginebró, 
xipre...

· Llavors: anís, fonoll, julivert, angèlica, pas-
tanaga, comí...

· Arrels: valeriana, angèlica...
· Escorça: cardamom, canyella, càssia, 

sàndal...
· Epicarpi: tots els cítrics: llimona, taronja, 

bergamota...

Els principals mètodes d’extracció d’oli 
essencial emprats a escala industrial es basen 
en l’arrossegament de l’oli contingut a la 
planta amb vapor d’aigua. En funció de com 
es produeix el vapor i com entra en contacte 
amb la planta, es defineixen tres processos de 
destil·lació:

L’objectiu de l’assecatge 
és estabilitzar i 
conservar al llarg del 
temps la droga seca en 
les mateixes propietats i 
composició en principis 
actius que conté la 
planta fresca
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· Cohobació: el material vegetal està submergit 
en aigua i aquesta barreja es porta a ebullició. 
La temperatura acostuma a ser de 100ºC, i 
cal tenir la precaució que la planta no estigui 
en contacte amb les parets del vas i que 
el temps de procés no s’allargui perquè no 
apareguin productes d’oxidació a l’oli final.

· Hidrodesti l · lació: el vapor es genera 
dins del vas, però el material vegetal a 
processar no està en contacte amb l’aigua, 
estan físicament separats per un reixat. 
Hi ha algunes fonts que els consideren 
més recomanables que els altres, ja que 
disminueixen el temps total d’operació, 
obtenen major qualitat de l’oli i treballen a 
pressió atmosfèrica i a 100ºC.

· Arrossegament per vapor d’aigua: el vapor 
d’aigua es produeix en un generador annex 
i s’injecta al vas destil·lador mitjançant 
conduccions. Es treballa a temperatures i 
pressions més grans que amb els mètodes 
anteriors. El rati i la qualitat de l’oli obtingut 
és major.

De forma general, una instal·lació típica per 
arrossegament de vapor consta de: 

· Vas de destil·lació. És un recipient hermèti-
cament tancat que conté el material vegetal 
que se sotmetrà a destil·lació. S’ha d’omplir 
tot aquest espai de la forma més uniforme 
possible amb el material vegetal sencer o 
tallat, fresc o una mica assecat. En aquest 
recipient s’encaixa perfectament una cistella 
que conté la planta i que facilita el seu buidat 
un cop destil·lat. La capacitat d’aquest vas 
pot ser diferent i com a màxim de 30 m3. 

Existeixen també uns vasos destil·ladors ‘mò-
bils’ en forma de remolc que es pot desplaçar 
fins al camp, un cop ple, es du a la destil·leria 
i allà s’acobla a una font de vapor d’aigua 
provinent d’un generador, i comença el pro-
cés. Aquest remolc evita el fet de traginar el 
material d’un envàs a un altre i permet estalviar 
temps. Al mercat hi ha remolcs de diferents 
capacitats.

· Condensador. Té com a funció condensar la 
barreja “vapor d’aigua i vapor d’oli essencial” 
que de forma contínua surt del vas de destil-
lació.  Consta d’un sistema de conductes 
per on passa aquesta barreja en contacte 
indirecte amb un corrent d’aigua freda.  

· Vas florentí. És el recipient final del procés, 
allà on s’aboca la barreja d’aigua i oli essen-
cial, i té com a funció separar aquests dos 
líquids per diferència de densitats.  

· Generador de vapor. En el cas de la destil-
lació per arrossegament de vapor d’aigua, 
el generador és el que produeix el vapor ne-
cessari per al procés. Aquest element està 
separat del vas de destil·lació i connectat 
mitjançant conductes que porten el vapor 
d’aigua. El vapor arriba a una pressió de 0,4-
0,7 Mpa i una temperatura de 150-170ºC. El 
generador de vapor es pot alimentar de dife-
rents combustibles: gas, gas-oil, electricitat, 
llenya o fins i tot la planta ja destil·lada.

El rendiment en oli essencial de les espècies 
depèn de l’espècie vegetal, l’època de la collita, 
l’estat fenològic de la planta, l’edat de la plan-
ta, les condicions edàfiques i climàtiques, i pel 
propi procés de destil·lació emprat.

Per processar plantes amb poc rendiment d’oli 
essencial, de valor comercial molt alt  o del que 
interessa extreure un component determinat, 
s’utilitzen altres mètodes d’extracció que re-
quereixen unes instal·lacions més complexes i 
coneixements més específics:

· Extracció per solvents: l’oli essencial s’ex-
treu per dissolució en un solvent que després 
se separa per destil·lació a baixa pressió.

· Extracció supercrítica: en aquest mèto-
de el solvent és un gas (generalment CO2) 
en condicions concretes de temperatura i 
pressió.

· L’oli essencial dels fruits cítrics s’obté per 
pressió en fred o rascat de la pell, que 
és on estan localitzades les glàndules que 
contenen els olis essencials.

Qualitativament, al final del procés l’oli ha de ser 
clar, transparent, incolor i net. Els olis essencials 
tenen una àmplia gamma d’aplicacions: com 
a font d’aromatitzants naturals, conservants 
i colorants (utilitzats al sector alimentari i de 
begudes), com a fragàncies (utilitzades en per-
fumeria, cosmètica, sabons i detergents) i/o 
com a components farmacèutics, antisèptics i 
productes d’aromateràpia.

04 Refrigeració i congelació

La refrigeració i la congelació s’utilitzen prin-
cipalment per espècies condimentàries  com 
l’alfàbrega, el julivert, l’anet, el fonoll, la menta 
o el romaní... i el seu destí és principalment el 
sector alimentari.

Instal·lació de destil·lació.

Els principals 
mètodes d’extracció 
d’oli essencial 
emprats a escala 
industrial es basen 
en l’arrossegament 
de l’oli amb vapor 
d’aigua

Safates d’assecador natural.
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En aquest cas les plantes es cullen i, després 
d’una neteja prèvia i un trossejat, es refrigeren 
o es congelen en una cambra de fred. L’enva-
satge pot ser anterior o posterior al refrigerat/
congelat. El temps de processat ha de ser el 
mínim possible per tal de mantenir al màxim 
les propietats de la planta. 

La refrigeració es realitza a una temperatura 
que pot variar d’entre 2 a 9ºC en funció de 
l’espècie, i normalment es realitza mitjançant 
neveres, cambres frigorífiques, o mitjançant 
sistemes d’atmosfera controlada. La qualitat 
visual en aquests casos és molt important; 
conseqüentment el cultiu és molt delicat i es 
realitza generalment de manera manual. 

La congelació es pot realitzar per congela-
ció mecànica (aire fred convencional), per 
congelació IQF (Individual Quick Frozen - 
a-15/-18 ºC), o per congelació criogènica 
(submergit en N2 líquid o neu CO2). En aquest 
cas, la planta perd la textura i l’aparença visu-

al, però conserva el sabor, l’aroma i totes les 
propietats.

05 La qualitat, un aspecte clau en 
aquest sector

Per a l’agricultor, i tenint en compte les 
diferents sortides comercials de les PAM, un 
dels aspectes més importants és la qualitat 
del producte final. Per ser competitiu en el 
mercat s’ha de presentar un producte amb 
les millors condicions i les millors garanties, 
que en aquest cas s’obté a partir de l’elecció 
de les millors varietats, la cura en el seu cultiu 
i l’aplicació de les bones pràctiques de cultiu, 
transformació.

Per una banda, s’ha de tenir en compte la 
qualitat física: si es ven planta seca, les fulles 
han d’estar senceres, han de presenta un bon 
color i han d’estar lliures d’elements estranys 
(males herbes, pedres, pols, metalls...). Els 
olis essencials han de ser transparents i han 

de presentar coloracions clares i una aroma 
característica de la planta cultivada. Per altra 
banda hi ha la qualitat química, amb la riquesa 
mínima en principis actius per a cada espècie i 
que recull la Real Farmacopea Espanyola.

La traçabilitat i el control de totes les incidències 
durant totes les parts del procés, acrediten la 
qualitat del producte final davant els possibles 
clients i el fan un producte competitiu.
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Procés d’assecatge.

Procés de condicionament final de planta seca.

Per a l’agricultor,
i tenint en compte 
les diferents sortides 
comercials de les PAM, 
un dels aspectes més 
importants és la qualitat 
del producte final
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MERCAT I COMERCIALITZACIÓ DE PAM

Productes fi nals.

01 La comercialització 
de les PAM

La comercialització de les PAM respon a 
diferents necessitats i vies comercials. Una 
vegada la planta ha estat collida i mínimament 
processada a la mateixa explotació 
(assecatge i/o destil·lació), fins a arribar al 
consumidor, les PAM poden passar per molts 
intermediaris i/o nivells de processat o poden 
ser comercialitzades per un canal directe. Tal 
i com s’indica a la figura, els majoristes, les 
indústries de transformació i les indústries 
utilitzadores tenen una importància rellevant 
en aquest sector.

Els majoristes tenen un paper destacat per 
la seva funció de distribució i magatzem, ja 
que tenen la capacitat d’adquirir producte,  
emmagatzemar-lo i proveir les indústries 
en el moment que ho necessiten. En molts 
casos, a més, els majoristes també realitzen 
una petita transformació de productes, com 
neteja, trossejat o polvoritzat, en funció 
de les necessitats del seu client. Trobem 
majoristes d’origen, situats a prop de les 
zones de producció i que s’especialitzen 
en l’exportació, i majoristes de destí, situats 
a prop de les empreses utilitzadores i 
que s’abasteixen majoritàriament d’altres 

majoristes, tant nacionals com internacionals. 
En el sector de les PAM les importacions del 
mercat internacional tenen una gran influència 
en la definició dels preus de compra, ja que 
ens trobem en un mercat lliure. 

Les indústries de transformació processen 
les plantes per ser venudes en un format més 
adient per a les indústries utilitzadores. Les 
indústries de transformació s’agrupen en tres 
grups: les indústries d’extractes (s’obtenen 
extractes i/o essències a partir de la matèria 
vegeta), les indústries fabricants d’aromes i 
fragàncies (a partir dels extractes, essències i 
olis essencials) i les indústries de condiciona-
ment ((s’obté planta seca, olis essencials i/o 
extractes, bé tallats, molturats, fraccionats, 
diluïts o envasats segons demanda). Les 
empreses de transformació poden oferir un 
producte intermedi per ser venut a un altre 
majorista o a una altra indústria, o un pro-
ducte llest per a la venda. Aquestes indústries 
s’abasteixen principalment de majoristes, tot 
i que en alguns casos realitzen contractes de 
compra amb productors agraris, on de forma 
prèvia al cultiu es pacten les plantes a cultivar, 
la quantitat i el preu.  

Les indústries utilitzadores són aquelles que 
transformen els productes a base de PAM 

en productes preparats per al consum: la-
boratoris farmacèutics i dietètics, indústries 
de l’alimentació, cosmètica i perfumeria, 
principalment

El pas fins a arribar als establiments minoris-
tes (herboristeries, farmacèutiques, botigues 
de salut, botigues d’alimentació...) es realitza 
directament des de la pròpia indústria o a 
través d’empreses majoristes de distribució 
minorista. La producció i venda a la mateixa 
explotació agrària respon a sistemes de pro-
ducció artesans i, en la majoria dels casos de 

En el sector de les PAM 
les importacions del 
mercat internacional 
tenen una gran influència 
en la definició dels preus 
de compra, ja que ens 
trobem en un mercat lliure
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petita escala, on el mateix productor realitza 
les feines de transformació i condicionat.

02 El mercat de les PAM

El sector de les PAM té una realitat diversa i 
complexa. Aquesta realitat és deguda a dife-
rents factors i es reflecteix en el seu mercat:

· formes d’elaboració i de transformació múl-
tiples a l’estadi de la producció, ja que hi ha 
diversitat de productes: planta fresca, conge-
lada, olis essencials, extractes diversos;

· un sector utilitzador multiforme: l’agroalimen-
tari, la indústria de les aromes, la indústria 
cosmètica i la indústria farmacèutica, que 
obliga els productors a produir un producte 
amb característiques industrials;

· un mercat internacional amb molta competèn-
cia, ja que no està controlat pels mecanismes 
comunitaris i hi ha un gran nombre de països 
que es dediquen a aquesta producció. 

· una realitat comercial molt poc transparent, 
principalment per la manca d’informació dis-
ponible de preus, oferta i demanda;

· una gran influència de les evolucions tecnolò-
giques i de les tendències del consum.

Aquests factors afecten el desenvolupament de 
les PAM. Mentre que el lliure mercat i la manca 
de dades fiables afecta negativament qualsevol 
iniciativa de comercialització, els nous usos i la 
creixent demanda presenten un mercat amb un 
potencial elevat. 

L’encaix de tots aquests factors permetrà el 
posicionament de les empreses de producció 
de PAM de forma competitiva. La producció 
de qualitat (a partir de l’elecció dels quimiotips 
d’interès per a la indústria i l’aplicació de les 
bones pràctiques) i la proximitat amb les em-
preses utilitzadores (situades als grans centres 
industrials) poden jugar com a avantatges com-
petitius respecte a les importacions del mercat 
internacional.

03 Dades de comerç de les PAM

El comerç internacional està dominat per 
uns pocs països, ja que només 12 dominen 
el 80% de les importacions i exportacions; 
aquests es troben situats majoritàriament a 
Àsia i Europa. El Japó i la República de Corea 
són els principals consumidors, i la Xina i l’Ín-
dia en són els principals productors. Els Estats 
Units i Alemanya són els principals centres de 
comercialització.

A Europa, Alemanya domina el comerç, ja que 
n’importa una tercera part del total, i actua 
d’eix comercial entre els productors de l’Est 
d’Europa i els de la resta. 

Els països de l’Est són grans productors men-
tre que els països de la Unió Europea actuen 
com a consumidors. Espanya es troba situat 
en un lloc no gens menyspreable en el comerç 
europeu, tot i que és deficient en el balanç 
importació/ exportació.

Les estadístiques agràries existents establei-
xen la superfície de cultiu a Espanya el 2005 
en 12.781 ha (MAPA), tot i que es creu que és 
bastant superior. Les principals espècies culti-
vades són: llúpol, pebrot per a pebre vermell, 
anís, safrà, espígols... A nivell autonòmic, les 
regions de Castella-la Manxa, Múrcia i An-
dalusia són les que presenten una major su-
perfície. Les dades de producció a Catalunya 
les trobareu al capítol 2 d’aquest dossier (Les 
PAM a Catalunya).

04 Tendències de cultiu pel 
que fa a espècies

Per espècies, segons un estudi realitzat en-
tre diversos experts del sector de les PAM 
a Espanya durant l’any 2003 (Peroy, 2003), 
algunes de les plantes més usades són: 
àrnica (Arnica montana), carxofa (Cynara sco-
lymus), equinàcia (Echinacea purpurea), cua 
de cavall (Equisetum spp.), pericó (Hypericum 
perforatum), llorer (Laurus nobilis), tarongina 
(Melissa officinalis), menta pebrera (Mentha pi-
perita), timó (Thymus vulgaris), valeriana (Vale-
riana officinalis), romaní (Rosmarinus officinalis).

Els olis essenciales més utilitzats són: tarongina 
(Melissa officinalis), espígol (Lavandula latifolia), 
eucaliptus (Eucalyptus globulus), lavanda 
(Lavandula angustifolia), camamilla (Matricaria 
chamomilla), menta pebrera (Mentha piperita), 
romaní (Rosmarinus officinalis), rosa (Rosa 
spp.) i timó (Thymus spp.).

Mentre que el lliure mercat 
i la manca de dades afecta 
negativament qualsevol 
iniciativa de comercialització, 
els nous usos i la creixent 
demanda de les PAM 
presenten un potencial elevat

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE PAM:
Planta seca / Planta fresca / Oli essencial

CONSUM FINAL

MAJORISTES:
· d’origen
· de destí

INDÚSTRIES DE 
TRANSFORMACIÓ:
· de condicionament
· d’extractes
· d’aromes

INDÚSTRIES 
UTILITZADORES
· Farmacèutiques
· Indústries de l’alimentació
· Cosmética
· Perfumeria

Figura 3. Principals agents en la cadena comercial i de processos de les PAM. 
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Pel que fa a les espècies amb major demanda 
en els propers anys, s’apunta que el futur de la 
demanda dependrà del desenvolupament le-
gislatiu sobre la comercialització de les plantes 
medicinals i de les noves aplicacions industri-
als (Moré, 1998). 
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Percentatge de volum de planta d’importacions i exportacions pels principals països 
europeus. Font: UNCTAD COMTRADE database (Lange, 2004).

Exportacions Importacions

País % País %

Alemanya 18 Alemanya 34

França 9 França 16

Bulgària 9 Itàlia 9

Albània 9 Espanya 7

Polònia 8 Regne Unit 6

Turquia 5 Bèlgica 4

Hongria 5 Suïssa 4

Espanya 5 Federació Russa 3

Irlanda 4 Altres països 17

Itàlia 4

Àustria 3

Rep. Txeca 3

Altres països 15

Volum total entre 1991-2000: 75900 t Volum total entre 1991-2000: 127230 t
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Figura 4. Mitjana 1991-2000 dels volums mundials d’importacions i exportacions de plantes farmacèutiques per països. 
Font: UNCTAD COMTRADE database (Lange, 2004).
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S’ha dedicat des de sempre al conreu de 
PAM? 

No. A casa ens hem dedicat a l’activitat rama-
dera (sobretot porcí), a l’agricultura tradicional 
de la zona (cereals d’hivern, cànem i farratges) i 
a l’activitat forestal. Mentre que l’activitat rama-
dera funciona prou bé, l’activitat forestal gairebé 
ha desaparegut, arran dels incendis del 1994, i 
l’activitat agrícola tradicional suposa uns mar-
ges cada vegada inferiors. Per això, vam buscar 
alternatives als cultius tradicionals: vam veure 
que les plantes aromàtiques s’adapten molt bé 
a les nostres condicions climàtiques i de terreny 
i que ofereixen un bon potencial comercial.

Quines plantes i altres conreus cultiva a la 
seva finca?

Les plantes produïdes són, per ordre d’impor-
tància, l’orenga, la farigola, la sàlvia, la tarongi-
na, el pericó i la sajolida. En menor escala, es-
tem introduint plantes com l’estragó o la menta. 
Procedeixen tant de varietats autòctones com 
de varietats seleccionades d’origen europeu. 
A la resta de la finca cultivem cereals d’hivern 
(bàsicament blat i ordi), farratges i cànem.

Les plantes que millor s’adapten a les nos-
tres condicions són les de la família de les 
labiades

Quin volum de producció té a la seva plan-
tació?

De les aproximadament 55 ha de cultiu de la fin-
ca, en dediquem 18 a les plantes aromàtiques, 
si bé el nostre objectiu és arribar a unes 30 ha.

Les característiques del sòl, la tempera-
tura, les pluges... són molt importants a 
l’hora de triar el tipus de cultiu. Quines 
PAM són les més indicades per conrear a 
Catalunya?

Partim d’unes condicions de secà frescal, amb 
una alçada d’uns 700 m i amb una orografia 
força muntanyosa. Això fa que les espècies 
o varietats produïdes s’hagin d’adaptar a 
aquestes condicions; descartem, per exemple, 
aquelles que necessiten un reg abundant o les 
més sensibles al fred. Les plantes que millor s’ 
hi adapten són les de la família de les labiades 
(orenga, farigola, sàlvia, sajolida...).

Quin procés de transformació requereixen 
les PAM?

Hi ha molts tipus de processat possible en 
funció del producte que es vol obtenir i del 
mercat al qual va dirigit. En el nostre cas 
produïm planta seca. Això vol dir que després 
de la recol·lecció s’ha de sotmetre la planta a 
un procés d’assecat controlat i un posterior 
processat i condicionament. Aquest processat 
assegura l’obtenció d’un producte d’alta qualitat 
i adaptat als requeriments de la indústria.

En el seu cas, aquest procés el realitza a 
les seves terres o el deriva a altres empre-
ses del sector?

Tot el procés d’assecat i processat primari el fem 
a la nostra finca. La proximitat entre les parcel·les 
cultivades i el lloc on es processen permet que 
el temps de condicionament sigui el mínim i, així, 
mantenir les propietats aromàtiques o medici-
nals de les plantes.

La nostra comercialització va dirigida al 
mercat majorista i industrial

On comercialitza la seva collita? 

La nostra comercialització va dirigida al mercat 
majorista i industrial. Aproximadament la meitat 
de la nostra producció es queda a Catalunya 
i la resta va a la resta de l’estat, amb vendes 
puntuals a l’estranger.

Cada vegada hi ha més persones interes-
sades en aquestes plantes, per a finalitats 
curatives, terapèutiques, ornamentals... 
Quina evolució ha tingut aquesta demanda 
en els darrers anys? 

Efectivament, aquesta demanda augmenta, i 
no només en l’àmbit de la salut, sinó també en 
l’alimentari, el cosmètic, etc. I no té gaire sentit 
que s’hagin d’importar PAM de països centreu-
ropeus o de la resta de l’estat, quan se’n podria 
produir més aquí, a Catalunya.

Si un agricultor es volgués iniciar en el 
conreu de les PAM, quins aspectes bàsics 
hauria de tenir en compte?

Hi ha molts enfocaments possibles, des d’una 
producció artesanal fins a una producció més 
industrial. Les recomanacions s’haurien d’ade-
quar a cada cas.
Com a norma general, cal fer proves a petita 
escala durant un parell d’anys, abans de 
llançar-se a una producció comercial.  Convé 
provar diferents espècies per veure quines 
s’adapten millor. 
La producció de PAM requereix un esforç de 
comercialització més gran que d’altres pro-
ductes agraris, ja que a Catalunya no hi ha 
uns mercats establerts d’aquest tipus de pro-
ductes. I també cal un processat posterior, ja 
sigui l’assecatge o la destil·lació, que requereix 
unes instal·lacions adequades i uns coneixe-
ments específics per assegurar la qualitat que 
el mercat demana.

La família de Ramon Comellas s’ha 
dedicat des de sempre a l’activitat 
ramadera, a l’agricultura tradicional i a 
l’activitat forestal, a la seva finca Casa 
Armengol de Sagàs, al Berguedà. L’any 
1999 van iniciar uns primers assaigs 
amb plantes medicinals i aromàtiques 
per estudiar-ne la viabilitat i el 2002 en 
van començar el cultiu comercial.

“LA PRODUCCIÓ DE PAM REQUEREIX UN ESFORÇ DE COMERCIA-
LITZACIÓ, PERÒ ÉS UNA ALTERNATIVA A TENIR EN COMPTE”

L’ENTREVISTA Ramon Comellas
Pagès i enginyer agrònom, 
responsable d’ARMENGOL SCP (El Berguedà)

www.ruralcat.net

www.gencat.net/darp
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PRESENTACIÓ

El sector agroalimentari català, un dels més 
modernitzats de l’estat espanyol i d’Europa, 
constitueix un sector estratègic de l’economia 
catalana i un factor clau de l’equilibri territorial. 
L’esperit emprenedor de casa nostra ha fet 
evolucionar l’agricultura cap a formes d’inten-
sificació que incrementen la producció d’ali-
ments i de valor, i generen molts llocs de treball 
al llarg de la cadena. Aquesta intensificació 
s’ha produït en produccions vegetals (horta, 
fruita, flor i planta ornamental) però d’una ma-
nera molt especial, en la ramaderia. 

En conseqüència, hem de saber afrontar i re-
soldre amb el màxim rigor aquells problemes 
que les noves formes de producció puguin ge-
nerar, com és el cas de l’excés de dejeccions 
ramaderes sobre els sòls i aqüífers de determi-
nades zones de Catalunya. És una problemà-
tica que cal solucionar. El país ho necessita i la 
societat ho exigeix.

Aquest DOSSIER TÈCNIC és una mostra dels 
excel·lents tècnics i investigadors que tenim al 
país especialitzats en bones pràctiques agràri-
es, als quals agraïm la seva col·laboració, que 
serà de gran utilitat per als pagesos i ramaders.

Per part del govern de la Generalitat, durant els 
dos darrers anys s’ha posat en marxa el “Nou 
model de gestió de la fertilització”, presentat 

l’any 2004 al Parlament de Catalunya pels con-
sellers del DARP i de Medi Ambient i Habitatge.  

Aquest nou model s’ha anat desenvolupant, 
conjuntament amb el sector, a través de la 
Taula de Fertilització. L’Agència de Residus de 
Catalunya ha destinat més de 4 milions d’euros 
a ajuts per a instal·lacions de tractaments de 
dejeccions. S’ha fet gestions per assegurar el 
futur de les plantes de cogeneració existents i 
per poder-ne crear de noves i s’ha plantejat el 
suport a altres tecnologies amb aprofitament 
energètic. També s’ha publicat un nou decret 
de zones vulnerables que protegeix els aqüífers 
més amenaçats. S’han simplificat les gestions 
administratives, a través dels ajuntaments. 
S’han creat el centre de recerca públic de 
Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO) i 
el consorci per a la Gestió de la Fertilització 
de Catalunya (GESFER). I s’han dut a terme 
una gran quantitat d’activitats de formació i 
assessorament, des dels serveis de Transfe-
rència Tecnològica i de Formació Agrària del 
DARP i des de les organitzacions professionals 
i cooperatives.

Però encara queda molt per fer. Cal avançar més 
en l’aplicació efectiva de bones pràctiques a les 
granges i als sòls agrícoles del país, disposar 
de més instal·lacions de tractament, resoldre la 
comercialització dels productes que es generen 
i desenvolupar una estructura d’assessorament 
i formació per ajudar a l’adaptació de tècnics, 
empresaris i actius del sector als nous requisits. 

En aquest sentit, l’Administració i el sector ens 
hem posat d’acord a dotar-nos d’un instrument, 
GESFER, per donar resposta a aquestes ne-
cessitats, potenciar al màxim totes les inicia-
tives que s’estan portant a terme i garantir un 
futur sostenible per al nostre sector agrícola i 
ramader. 
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01 Introducció

La intensificació de la producció ramadera, i 

la seva desvinculació del conreu de la terra, 

comporta la producció d’excedents de fems 

o purins que poden originar problemes me-

diambientals, relacionats principalment amb 

la contaminació de les aigües. A més, cal 

afegir-hi una elevada sensibilització de la so-

cietat respecte a d’altres emissions causades 

per la ramaderia intensiva, com poden ser les 

males olors. Entre els components del purí 

que poden causar problemes mediambientals, 

destaca el nitrogen, que pot causar problemes 

d’eutrofització, nitrificació i pluja àcida, el fòsfor, 

que pot causar problemes d’eutrofització i els 

metalls pesants (principalment coure i zenc). La 

legislació actual només preveu un límits màxim 

d’aplicació per al N de 210 kg/ha/any que, en 

els cas de zones vulnerables de contaminació 

de les aigües per nitrits, és de 170 kg/ha/any. 

És possible que en el futur també s’apliquin 

limitacions per al fòsfor i els metalls pesants. 

L’any 2000 el DARP va establir uns valors de 

referència de producció de N per a les diferents 

espècies animals i estats productius (Taula 1), 

a partir dels quals es poden calcular les neces-

sitats de terreny necessàries per dissenyar els 

plans de dejeccions ramaderes. 

Ja que la producció de N es pot modificar 

amb el tipus d’alimentació que rebi el bestiar, 

més tard el mateix DARP conjuntament amb 

l’ASFAC i el DMA varen acordar acceptar 

estratègies alimentàries (bàsicament l’ús d’un 

major nombre de pinsos i la reducció del seu 

contingut de proteïna) que modifiquessin a 

la baixa els valors de referència esmentats 

(Taula 2). El present dossier se centra en la 

descripció de mesures per millorar l’eficiència 

d’utilització de nutrients del pinso i reduir l’im-

pacte mediambiental. Les mesures descrites 

són per a la alimentació de porcs d’engreix, 

però els mateixos principis es poden aplicar a 

d’altres espècies.

02 Nitrogen

02.01 Eficiència d’utilització del N 

del pinso

Es considera que en les condicions actuals 

només un 35% del nitrogen del pinso que con-

sumeix un porc d’engreix entre 20 i 95 kg és 

aprofitat i que el 65% restant és eliminat al medi 

ambient. S’estima que una quarta part d’aquest 

N no utilitzat es volatilitza en forma d’amoníac 

dintre de la pròpia granja i tres quartes parts 

romanen a les dejeccions. Durant l’emmagatze-

matge de les dejeccions, la volatilització del N en 

forma d’amoníac pot augmentar. El N volatilitzat 

en forma d’amoníac és igualment contaminant i 

s’ha de tenir en compte a l’hora de calcular les 

emissions al medi ambient. 

L’eficiència d’utilització del nitrogen depèn en 

primer lloc de les característiques dels animals. 

El tipus de genètica, l’estat sanitari, etc. deter-

Aplicació localitzada de purins de porcí. Foto: M. R. Teira.

MESURES ALIMENTÀRIES PER REDUIR 
L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
DE LES DEJECCIONS RAMADERES

Es considera que, 
en les condicions actuals, 
només s’aprofita un 35% 
del nitrogen del pinso 
que consumeix un porc 
d’engreix entre 20 i 95 kg 
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minen les necessitats proteiques de manteni-

ment dels animals que ens determinaran el que 

coneixem com a pèrdues obligatòries de N. En 

segon lloc, l’eficiència depèn també de les ca-

racterístiques de l’aliment, bàsicament de la di-

gestibilitat i de l’equilibri d’aminoàcids de la seva 

proteïna. Aliments amb una digestibilitat baixa 

contribueixen a un major contingut de N a les 

femtes i proteïnes desequilibrades afavoreixen 

el catabolisme dels aminoàcids a urea que és 

excretada a l’orina. Per últim, l’eficiència també 

depèn de la precisió amb la qual la composició 

del pinso es correspongui als requeriments nu-

tritius de l’animal. Una aportació excessiva de 

proteïna, encara que sigui amb un bon equilibri 

d’aminoàcids, afavoreix el seu catabolisme a 

urea i excreció a l’orina. Evitar un excés en 

l’aportació de proteïna i millorar l’equilibri entre 

aminoàcids són els aspectes en els quals es pot 

donar una actuació més efectiva per part nostra. 

En el cas teòric que l’aportació d’aminoàcids a 

la dieta fos exactament la quantitat requerida 

per l’animal, l’excreció total de nitrogen podria 

disminuir a la meitat de l’actual.

L’excreció de N en una granja es pot calcular a 

partir de la diferència entre el N consumit en el 

pinso i el N retingut per l’animal. El consum de 

N (kg) el podem calcular multiplicant el consum 

de pinso (kg) pel seu contingut de proteïna (en 

%) i per un factor de 0,0016. La retenció de N 

(kg) en un porc d’engreix es pot calcular a partir 

del guany de pes de l’animal (pes final menys 

pes inicial) multiplicat per un factor de 0,0256 

(assumint un contingut de proteïna en el porc 

del 16%).

02.02 Estratègies per reduir 

l’excreció de N

D’acord amb les causes de la baixa eficiència 

d’utilització del N del pinso descrites anterior-

ment, es poden adoptar tres grups de mesu-

res alimentàries per reduir la quantitat de nitro-

gen a les dejeccions: incrementar la digestibi-

litat de la proteïna del pinso, millorar l’equilibri 

entre els aminoàcids de la dieta i evitar un ex-

cés de proteïna en relació a les necessitats de 

l’animal.

02.02.01 Millora de la digestibilitat de la 

proteïna del pinso

En el porc, la proteïna i els aminoàcids que no 

han estat digerits i absorbits en l’intestí prim 

(ili) ja no podran ésser utilitzats per sintetitzar 

proteïna. En passar a l’intestí gruixut, aquests 

aminoàcids poden ser eliminats directament 

a les femtes o bé poden ser utilitzats per la 

microflora bacteriana per sintetitzar proteïna 

microbiana o per obtenir energia. En aquest 

darrer cas, el N es converteix a amoníac que 

és eliminat en forma d’urea a l’orina. És per 

això que convé millorar la digestibilitat ileal de 

la proteïna i aminoàcids de la dieta.

Convé, doncs, triar ingredients amb la millor 

digestibilitat ileal de la proteïna possible. Tot i 

que això pot suposar un encariment del preu 

Taula 2. Estratègies nutricionals per reduir els valors de referència d’excreció de N en 
porcs (acord DARP-ASFAC-DMA, 2003).

Nivell Estratègia Màxim (%) de PB (%) de reducció

0 Referència lliure 0%

1 3 fases en engreix amb (%) PB lliure lliure 5%

2 3 fases en engreix amb limitació 
del (%) PB

· garrins (<20 kg)
· porcs (20 a 40 kg)
· porcs (40 a 70 kg)
· porcs (70 kg a sacrifici)
· truges gestants
· truges lactants

18%
16,5%

15%
14%
14%

16,5%

12%

3 Multifases Lliure Càlcul 
individualitzat

Taula 3. Necessitats d’aminoàcids essencials en funció de la proteïna ideal (% lisina) per 
a porcs de diferent pes viu.

5-20 kg 20-50 kg 50-110 kg

Lisina 100 100 100

Treonina 65 67 70

Triptòfan 17 18 19

Metionina 30 30 30

Cistina 30 32 35

Isoleucina 60 60 60

Valina 68 68 68

Leucina 100 100 100

Phe+Tyr 95 95 95

Histidina 32 32 32

Taula 1. Valors de referència d’excreció de N de diferents espècies (DARP, 2000).

kg N / plaça/ any cicles /any kg N /animal

Vaquí llet 73 - 73

Vaquí alletant 51,1 - 51,1

Vedell cria (1-4 m) 7,7 3 2,6

Vedell engreix 21,9 1,2 18,3

Truja 15 - 15

Porcí (6-20 kg) 1,2 5,5 0,22

Porcí (20-100 kg) 7,25 2,2 3,3

Gallina ponedora 0,5 - 0,5

Pollastre engreix 0,2 5 0,04

Sense aplicar mesures 
correctores, un 70% del 
fòsfor subministrat en el 
pinso de porcs s’elimina 
en les dejeccions

0312312



BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES (II)

DOSSIERN14

del pinso, en algunes situacions això pot ser 

econòmicament factible, especialment si pre-

veiem un cost mediambiental del N de les 

dejeccions. Per poder aplicar aquesta mesu-

ra, és imprescindible formular el pinso en base 

al seu contingut en aminoàcids digestibles 

ileals. També s’ha d’evitar que els ingredients 

tinguin un alt contingut en nitrogen no proteic, 

ja que aquest, tot i ser digerit, no pot ser utilit-

zat per als animals monogàstrics. L’ús de 

tractaments tecnològics com la granulació o 

una molturació fina pot millorar la digestibilitat 

ileal dels aminoàcids dels ingredients. Per úl-

tim, l’addició d’enzims al pinso pot facilitar la 

digestió d’alguns carbohidrats indigestibles 

de la paret cel·lular (ß-glucans, arabinoxilans), 

i afavorir així l’accés dels enzims digestius a la 

proteïna.

02.02.02 Millora de l’equilibri entre els 

aminoàcids del pinso

Un cop digerits, els aminoàcids són utilitzats 

en els teixits per realitzar la síntesi de proteï-

nes. Les proteïnes sintetitzades tenen una 

proporció predeterminada de cada un dels 

aminoàcids. En el cas hipotètic que un sol 

aminoàcid no es trobi en el lloc de síntesi, 

aquesta no es podrà dur a terme. En aquesta 

situació la resta d’aminoàcids són catabolit-

zats, i el seu nitrogen és excretat a l’orina. És 

per això que és molt important que tots els 

aminoàcids es trobin en les proporcions ne-

cessàries per a la síntesi de proteïnes. A la 

proporció d’aminoàcids resultant de la suma 

d’aminoàcids necessaris per sintetitzar totes 

les proteïnes d’un animal se la coneix com a 

proteïna ideal. A causa dels canvis quantitatius 

en la síntesi de diferents proteïnes amb l’edat 

de l’animal, la proteïna ideal varia lleugerament 

(Taula 3).

Per millorar l’equilibri entre els aminoàcids es 

pot formular el pinso amb ingredients que tin-

guin un patró d’aminoàcids semblant a la 

proteïna ideal, o bé fer combinacions d’ingre-

dients que es compensin les mancances en-

tre ells. Una manera molt més senzilla de mi-

llorar l’equilibri és la utilització d’aminoàcids 

lliures d’origen comercial. De fet, els aminoà-

cids que es troben en les proporcions més 

baixes respecte a la proteïna ideal (lisina, treo-

nina, metionina i triptòfan), anomenats amino-

àcids limitants, es troben disponibles en el 

mercat a preus competit ius. Amb l’ús 

d’aquests es pot millorar l’equilibri entre ami-

noàcids, reduir el contingut proteic del pinso 

Taula 4. Efecte de la substitució de soja per ordi i aminoàcids lliures disponibles 
comercialment sobre el creixement, el consum d’aigua, la producció de purins i  l’excreció 
de nitrogen en porcs d’engreix.

Contingut de PB al pinso

19% 15% 14% 12%

Assaig creixement

Pes Inicial (kg) 20,59 20,83 20,74 20,82

Pes Final (kg) 55,73 a 56,49 a 54,78 a 50,86 b

Consum (g/d) 1.634 a 1.655 a 1.552 ab 1.480 b

Guany pes (g/d) 748 a 759 a 724 a 639 b

I. Conversió 2,179 a 2,177 a 2,135 a 2,314 b

Assaig balanç

Consum pinso (g/d) 1.722 1.733 1.697 1.720

Consum aigua (g/d) 3.568 a 3.056 b 2.498 c 2.761 bc

Producció purí (g/d) 2.348 a 1.915 b 1.436 c 1.767 bc

Consum N (g/d) 49,2 a 43,0 b 38,8 c 34,7 d

Retenció N (g/d) 23,1 a 24,2 a 23,5 a 20,1 b

Excreció N (g/d) 26,1 a 18,8 b 15,4 c 14,5 c

abc Valors en una mateixa fi la amb diferent lletra són diferents (P<0,05)

abc Valors en una mateixa fi la amb diferent lletra són diferents (P<0,05)

Taula 5. Efecte de la reducció del contingut de P inorgànic i de l’addició de fitasa sobre el 
creixement i l’excreció de P en porcs d’engreix.

Contingut P total Normal Reduït Normal Reduït

Addició de fitasa No No Sí Sí

Assaig creixement

Pes Inicial (kg) 23,7 23,7 23,7 23,7

Pes Final (kg) 43,4 a 41,3 b 43,8 a 44,1 ab

Consum (g/d) 1091 1084 1082 1109

Guany pes (g/d) 533 a 475 b 544 a 552 a

I. Conversió 2,07 a 2,29 b 1,99 a 2,02 a

Assaig balanç

Consum P (g/d) 7,23 a 5,88 b 7,19 a 6,09 b

Excreció P femtes (g/d) 4,08 a 4,09 a 3,19 b 2,80 b

Excreció P orina (g/d) 0,018 ab 0,018 ab 0,024 a 0,016 b

Excreció P total (g/d) 4,09 a 4,10 a 3,23 b 2,80 b

Retenció P (g/d) 3,13 a 1,76 c 3,93 b 3,29 a
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de porcs d’engreix fins a un 14% sense afectar 

el creixement dels animals i, per tant, reduir l’ex-

creció de nitrogen en les dejeccions (Taula 4).

02.02.03 Millora en la precisió 

aportació - requeriments d’aminoàcids

Per últim, convé que la quantitat d’aminoàcids 

subministrats pel pinso coincideixi amb les ne-

cessitats reals dels animals. En el cas d’una 

aportació excessiva, en el qual hi hagi més 

aminoàcids disponibles dels que l’animal pot 

utilitzar, perquè l’animal ja ha assolit el seu mà-

xim creixement, aquests aminoàcids seran ca-

tabolitzats i el nitrogen excretat en orina. En el 

cas contrari, d’una aportació insuficient, l’ani-

mal no pot expressar el seu màxim potencial i 

creixerà més lentament; això allarga el període 

productiu i augmenta per tant les pèrdues obli-

gatòries totals de nitrogen. El requeriment de 

cada un dels aminoàcids per a un animal o 

grup d’animals és la quantitat mínima de cada 

un d’aquests aminoàcids que permet una òpti-

ma resposta quan la resta de nutrients no són 

limitants. Expressats en funció de la seva con-

centració al pinso, els requeriments d’aminoà-

cids disminueixen progressivament en aug-

mentar l’edat de l’animal. Si volem satisfer les 

necessitats dels animals al llarg de la seva vida 

productiva, l’ús d’un nombre limitat de pinsos 

(per exemple, 2 fases) diferents suposa que hi 

hagi períodes llargs durant els quals se submi-

nistra una quantitat d’aminoàcids excessiva 

que s’elimina als purins. Al contrari, un canvi 

freqüent en la composició del pinso (alimenta-

ció multifase) minimitza aquesta aportació ex-

cessiva i redueix el nitrogen de les dejeccions 

(Figura 1).

Implementar d’un nombre elevat de fases pot 

portar problemes logístics importants i és per 

això que cada explotació s’haurà d’adaptar 

a les seves possibilitats (nombre de sitges, 

freqüència d’emplenament, possibilitats de 

subministrament, etc.). Una possibilitat inte-

ressant és la que es coneix com a alimentació 

multifase i que consisteix en la barreja, en la 

pròpia granja, de dos o més pinsos (amb 

alta i baixa concentració d’aminoàcids, res-

pectivament) de manera que modificant les 

proporcions es pot variar la concentració 

d’aminoàcids de la barreja final, tant sovint 

com ens convingui (Figura 2). Els nous sis-

temes d’alimentació líquida ofereixen grans 

possibilitats en aquest aspecte. 

03 Fòsfor i metalls pesants

Tot i que no hi ha una legislació espe-

cífica sobre els nivells d’aplicació de P 

i de metalls pesants en forma de fems i 

purins, en alguns països de la UE aquest 

aspecte ja està legislat. La problemàtica 

del Cu i el Zn està relacionada en el seu 

ús a altes concentracions (de fins a 30 

vegades les necessitats) per prevenir les 

diarrees dels garrins. Tot i que aquest ús 

ha estat prohibit per la UE, a alguns paï-

sos (entre ells Espanya) encara està auto-

ritzat durant les dues primeres setmanes 

postdeslletament. La prohibició de l’ús 

d’antibiòtics promotors de creixement i la 

manca d’alternatives eficaces i econòmi-

ques, expliquen aquest fet.

03.01 Eficiència d’utilització del P 

del pinso

Sense aplicar mesures correctores, un 70% 

del fòsfor subministrat en el pinso de porcs 

és eliminat en les dejeccions. Això és degut 

al fet que els pinsos han estat formulats amb 

un alt contingut d’ingredients d’origen vegetal 

que tenen una elevada proporció del P en 

forma de fitats. Aquest tipus de P no pot 

ésser utilitzat per als animals monogàstrics i 

s’excreta a les femtes.

03.02 Estratègies per reduir 

l’excreció de P

L’addició de fitases exògenes al pinso millora 

l’eficiència d’utilització del fòsfor fític dels ve-

getals, ja que permet una millor digestibilitat 

del fòsfor i una reducció de l’aportació en la 

dieta (Taula 5).

Figura 1. Evolució amb el pes del requeriment i de les aportacions de lisina per a porcs d’engreix amb un programa de dues fase 
o un programa multifase.
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Figura 2. Evolució de la concentració final de lisina al pinso obtingut de la barreja de diferents proporcions de dos pinsos amb alt 
i baix contingut de lisina.
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Tanmateix, a l’igual que per al N, les necessi-

tats de P dels animals disminueixen amb l’edat 

dels animals i, per tant, convé realitzar canvis 

freqüents en la composició del pinso (alimen-

tació multifase) que minimitzin aportacions 

excessives.

04 Males olors

Encara que fins a 331 substàncies han estan 

relacionades amb l’olor provinent d’explota-

cions porcines, aquestes s’han classificat en 

quatre grups principals: (1) àcids grassos volà-

tils, provinents de la fermentació microbiana de 

la fibra i alguns aminoàcids; (2) indols i fenols, 

provinents de la degradació dels aminoàcids 

aromàtics fenilalanina, tirosina i triptòfan; (3) 

compostos sofrats, provinents de la degrada-

ció dels aminoàcids sofrats metionina i cisteïna; 

i (4) amoníac i amines volàtils, provinents de la 

degradació de la urea i d’aminoàcids, respec-

tivament. El segon i tercer grup de compostos 

són en gran mesura els causants de les males 

olors, ja que són altament ofensius i tenen 

un llindar de detecció molt baix. Donat que 

aquests provenen de la degradació d’aminoà-

cids, totes les mesures descrites anteriorment 

per reduir  l’excreció de N contribuiran en gran 

mesura a reduir també les males olors. Tanma-

teix, cal evitar l’ús de fonts de proteïna riques 

en aminoàcids sofrats com les farines de peix i 

farines de plomes.

05 Conclusions

L’emissió de substàncies contaminants en 

les dejeccions ramaderes pot ser reduïda 

mitjançant una millor alimentació del bestiar. 

El principal mecanisme de reducció és la uti-

lització de pinsos amb un menor contingut en 

proteïna i fòsfor. Això, però, s’ha d’aconseguir 

sense que es vegi afectada la productivitat 

dels animals. La utilització d’aminoàcids lliures 

de síntesi per millorar l’equilibri entre els ami-

noàcids, així com l’ús de fitases per augmen-

tar la digestibilitat del fòsfor fític són d’especial 

interès. Per evitar aportacions excessives de 

nutrients, és també molt important realitzar 

canvis freqüents en la composició del pinso 

per poder adequar l’aportació de N i de P a 

les necessitats dels animals, les quals dismi-

nueixen amb l’edat.

06 Autor

01Introducció

L’ús principal de les dejeccions ramaderes és 

l’aplicació al sòl, ja sigui com a adob o bé com 

a esmena orgànica. Aquesta és la millor mane-

ra de valorar-les econòmicament i ambiental. 

Per optimitzar l’ús de les dejeccions com a 

adob, és a dir, aplicar-les en el moment neces-

sari i en la dosi adequada, és imprescindible 

disposar d’un sistema d’emmagatzematge 

apropiat a les característiques de l’explotació 

agroramadera. En qualsevol cas, però, el sis-

tema d’emmagatzematge ha de ser imperme-

able i prou “robust” (de suficient capacitat) per 

fer front a la realitat canviant de l’explotació 

(rotacions de cultiu, èpoques de pluja continu-

ada que impedeixen entrar als camps, etc.). A 

més, l’emmagatzematge pot reduir la càrrega 

inicial de microorganismes patògens de ma-

nera significativa, tot i que no garanteix la higi-

enització total. 

02 Sistemes d’emmagatzematge 

La quantitat i composició de les dejeccions 

produïdes depèn tant del tipus d’animal com de 

les instal·lacions i pràctiques de maneig que s’hi 

realitzin (Babot et al., 2004). En termes generals, 

s’anomena fem les dejeccions que presenten més 

d’un 15% de matèria seca (MS) i es poden apilar. 

Quan el contingut de MS és inferior al 15%, s’ano-

menen dejeccions semisòlides i quan el contingut 

de MS és pròxim al 5% o inferior s’anomena purí.

EMMAGATZEMATGE 
DE DEJECCIONS RAMADERES

Foto 1. Sistema de recollida de sucs del femer cap a un dipòsit per al líquid d’escolament.
 M.R. Teira.

Torrallardona Llobera, David 
Departament de Nutrició Animal. 
IRTA-Centre de Mas Bové.
David.Torrallardona@irta.es 

Foto 2. Bassa de purins impermeabilitzada amb una làmina plàstica i amb tancament perimetral. 
M.R. Teira.
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Les dejeccions ramaderes líquides s’emmagatze-

men en tancs (rectangulars o circulars), basses i 

fosses. Els tancs rectangulars solen ser d’obra, 

de formigó, i han d’estar impermeabilitzats per 

una làmina de plàstic o per qualsevol altre sistema 

que en garanteixi el segellat i la impermeabilització 

total. Pel que fa als tancs circulars, s’acostumen 

a construir amb làmines corbes d’acer o amb 

blocs de formigó. Els tancs poden estar totalment 

o parcialment soterrats. Les basses poden ser 

excavades a terra o bé d’obra sempre que se’n 

garanteixi la impermeabilitat. El purí també es pot 

emmagatzemar temporalment a les fosses (situa-

des sota les instal·lacions de l’explotació que allot-

gen el bestiar) fins que es buiden cap a la bassa o 

tanc d’emmagatzematge o s’aplica al sòl. 

Per preservar el valor fertilitzant de les dejecci-

ons, és aconsellable cobrir les basses. Així 

s’evita l’entrada d’aigües de pluja i la volati-

lització d’amoníac. Es poden cobrir amb plàs-

tics o bé amb una coberta flotant, com ara palla 

picada o la crosta que es forma espontània-

ment. Aquestes cobertes poden implicar limita-

cions tècniques i operacionals. És a dir, la deci-

sió de quin tipus de coberta és preferible, s’ha 

de prendre en cada cas particular. Per la gestió 

dels fems cal disposar de femers degudament 

impermeabilitzats i que garanteixin la recollida 

dels lixiviats. Els lixiviats es recullen amb un sis-

tema de col·lectors i es canalitzen cap al dipòsit 

per líquids (Foto 1). Quan el fem no té molt lí-

quid, pot ser suficient disposar d’un femer 

construït en contrapendent (Figura 1) de mane-

ra que els lixiviats quedin confinats dins del fe-

mer i absorbits pel fem sense crear un toll.

Les dejeccions semisòlides s’han d’emmagat-

zemar en una bassa. El complicat maneig 

d’aquestes dejeccions es facilita amb una sepa-

ració de fases (sòlida i líquida) prèvia a l’emma-

gatzematge. La separació de les dues fases es 

pot fer deixant escórrer les dejeccions líquides 

cap a la bassa i empenyent la resta cap al femer, 

o bé amb un filtre de premsa capaç de separar 

les dues fases. 

03 Capacitat dels sistemes 
d’emmagatzematge

Les explotacions ramaderes han de disposar 

d’una capacitat d’emmagatzematge suficient 

per encabir-hi, durant el temps en què l‘aplica-

ció agrícola com a adob no és possible, les 

dejeccions ramaderes generades, les restes de 

menjar, les aigües residuals de neteja, dels 

abeuradors, etc. (Figura 2). Es recomana evitar 

l’entrada de l’aigua de la pluja al sistema per no 

incrementar innecessàriament les necessitats 

d’emmagatzematge.

Per estimar la freqüència de buidatge, cal con-

siderar:

· la superfície de terres cultivades de l’explo-

tació

· la rotació de cultius

· les èpoques òptimes d’aplicació de dejecci-

ons 

· la dosi òptima per a cada cultiu

Això permet fer una primera aproximació de les 

sortides (volum i moment) de dejeccions rama-

deres del sistema d’emmagatzematge. 

L’única forma de garantir la correcta aplicació 

agronòmica de les dejeccions ramaderes és dis-

posar d’un sistema d’emmagatzematge prou 

robust per poder fer front a situacions adverses 

que alteren la planificació de la gestió de les de-

jeccions ramaderes de l’explotació. Per exemple, 

pluges continuades coincidents amb l’època 

d’aplicació de les dejeccions poden retardar les 

aplicacions fins a 2 o 3 mesos. Les condicions 

sanitàries també poden impedir l’aplicació al sòl 

de les dejeccions ramaderes, etc. 

Des del punt de vista de la normativa, la capaci-

tat d’emmagatzematge ha de ser superior a 4 

mesos i ha de permetre una correcta gestió de 

les dejeccions. El Departament d’Agricultura 

Ramaderia i Pesca (DARP) considera que l’auto-

nomia suficient mínima, mesurada en mesos, en 

funció de les possibilitats d’aplicació de les de-

jeccions ramaderes és la que es presenta a la 

Taula 1. 

La naturalesa de les dejeccions ramaderes força 

a realitzar les aplicacions bàsicament en fons. 

Normalment, només els productes més líquids (i 

de relació C/N baixa) com els purins, es poden 

aplicar quan el cultiu ja està implantat. Per tant, es 

considera que l’autonomia mínima d’emmagat-

zematge ha de ser superior per a dejeccions ra-

maderes sòlides i de major valor orgànic que per 

a líquides (Taula 1).

Figura 1. Exemple d’un femer amb contrapendent (vista lateral).
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Figura 2. Volum d’emmagatzematge necessari (adaptat de ASAE, 2004).

El sistema d’emmagatzematge 
ha de ser impermeable i de 
suficient capacitat per fer 
front a la realitat canviant de 
l’explotació (rotació de cultius, 
pluges, malalties, etc.)
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04 Característiques constructives 
dels sistemes d’emmagatzematge

Des del punt de vista normatiu, el Reial Decret 

324/2000 estableix que els sistemes d’emmagat-

zematge han de ser totalment impermeables. 

04.01 Sistemes d’emmagatzematge per a 

dejeccions sòlides

Segons l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi 

de bones pràctiques agràries en relació amb el 

nitrogen, els femers s’han de construir sobre sòl 

impermeable i de resistència suficient per suportar 

el pes del producte, com també el dels vehicles 

que puguin entrar a carregar i descarregar. El fe-

mer ha de disposar: 

· d’un sistema de recollida de sucs (Foto 1) i 

d’aigües pluvials 

· de proteccions laterals per garantir que el fem 

no surti fora i privar l’entrada de líquids, altres 

materials, de persones o animals

És aconsellable, també, situar l’emmagatzematge 

de fems de nova construcció en emplaçaments 

en què s’ocasioni el mínim de molèsties per males 

olors. Per això, es tindrà en compte la direcció 

dominant del vent. En zones d’alta pluviometria, 

és recomanable cobrir els femers per evitar perdre 

valor fertilitzant dels fems i generar més lixiviats.

04.02 Sistemes d’emmagatzematge per a 

dejeccions líquides i semisòlides

Els tancs o basses han de ser estancs per evitar 

els fluxos de líquids (tant les infiltracions cap a les 

capes subterrànies com les infiltracions cap a 

l’interior del sistema d’emmagatzematge). 

La fondària de la bassa de purins no ha de supe-

rar mai l’altura màxima a què pot treballar la bom-

ba d’extracció dels purins de la bassa. D’aquesta 

manera es minimitza el solatge.

Per a la correcta construcció de dipòsits per em-

magatzemar dejeccions líquides i semisòlides el 

Codi de bones pràctiques agràries, en relació 

amb el nitrogen, recomana:

· tenir cura amb l’elecció del terreny. Els sòls han 

de ser estables i impermeables,

· garantir la resistència de les parets del dipòsit a 

les pressions laterals del líquid. En dipòsits 

rectangulars o quadrats cal reforçar els angles, 

mentre que si són cilíndrics les forces es repar-

teixen uniformement,

Taula 1. Autonomia d’emmagatzematge (en mesos) de les dejeccions necessària a les 
explotacions ramaderes segons la ubicació (cultius de la zona) i la consistència del pro-
ducte (DARP, 2005).

Ubicació de l’explotació Autonomia 
d’emmagatzematge (mesos)

Comarques Municipi Fem Gallinassa Purí

Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà, 
Ripollès, Val d’Aran

Tots els 
municipis

7 6 5

Anoia, Bages, Garrigues, 
Noguera, Pallars Jussà

Municipis 
en zona 
de secà (*)

7 6 6

Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, 
Solsonès, Urgell

Municipis 
en zona
de regadiu (*)

6 5 4

Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, 
Gironès, Pla de l’Estany, Selva, Osona, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental

Tots els 
municipis

6 5 5

Alt Camp, Alt Penedès, Baix Camp, 
Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix 
Penedès, Barcelonès, Conca Barberà, 
Garraf, Maresme, Montsià, Priorat, 
Ribera d’Ebre, Tarragonès, Terra Alta

Tots els 
municipis

7 6 6

(*) Consulteu www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec13.htm

Figura 3. Estratificació natural dels nutrients deguda a l’emmagatzematge dels purins (Irañeta et al., 2002).
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Figura 4. Evolució del contingut de nutrients durant el buidatge d’una bassa (Irañeta et al., 2002).
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· en dipòsits soterrats cal garantir la resistència 

de les parets a la pressió exterior del terra i de 

les aigües d’infiltració, principalment quan es-

tan buits,

· usar materials de recobriment impermeables. 

Si són de làmina plàstica (Foto 2), cautxú, etc., 

cal tenir present la vida útil del material i evitar 

agressions mecàniques,

· que el terra dels dipòsits tingui un pendent del 

5 al 10% cap a la sortida o punt de bombeig.

05 Mesures de seguretat en el 
maneig de les dejeccions

Es recomana que les basses exteriors soterrades 

o a nivell disposin d’un tancament perimetral per 

evitar accidents i l’entrada d’animals (Foto 3).

Durant l’emmagatzematge, les dejeccions rama-

deres (tant sòlides com líquides) es degraden i 

fermenten, i donen lloc a gasos tòxics: el sulfit 

d’hidrogen (H2S), el diòxid de carboni (CO2), 

l’amoníac (NH3) i el metà (CH4). 

Tots aquests gasos tenen efectes negatius sobre 

la salut humana i el medi ambient. Per exemple, 

a concentracions baixes el sulfit d’hidrogen fa 

olor d’ous podrits i provoca la irritació dels ulls i 

el nas.  Mai no s’ha de baixar a un tanc o bassa 

que estigui soterrat sense extremar al màxim les 

mesures de seguretat. A l’interior s’hi poden 

acumular gasos tòxics, més pesats que l’aire, 

que poden provocar mareig i pèrdua de consci-

ència, amb conseqüències molt greus. Remoure 

manualment el purí, entrar a la bassa o dipòsit 

després de buidar-los per reparar o fer alguna 

inspecció de l’estat de la bassa, trencar la capa 

seca superior de la massa de fem, etc., són 

operacions altament perilloses i poden causar 

accidents molt greus. 

06 Optimització de l’aprofitament 
de les dejeccions ramaderes: ho-
mogeneïtzació de les dejeccions 
líquides i semisòlides

Una correcta fertilització amb dejeccions rama-

deres passa per conèixer el producte que s’apli-

ca, ajustar la dosi d’aplicació a les necessitats 

dels cultius i fer aquesta aplicació de forma ho-

mogènia en tota la parcel·la. En aquest sentit, 

s’ha de tenir en compte que als dipòsits d’em-

magatzematge per a dejeccions líquides i semi-

sòlides es produeix una estratificació natural dels 

purins (Figura 3). A la part superior del dipòsit es 

forma una crosta de materials menys densos 

que tendeix a assecar-se. Al fons, hi sedimenten 

els materials més densos, i a la part central hi 

resta la fracció líquida. 

Mentre que el potassi i la fracció amoniacal del 

nitrogen es distribueixen de manera homogènia 

en fondària, el fòsfor i el nitrogen orgànic es con-

centren en un o dos estrats (Figura 3). 

Si no s’homogeneïtzen les dejeccions abans del 

buidatge, el valor fertilitzant de les dejeccions va-

ria durant el buidatge del dipòsit (Figura 4). El purí 

de les últimes cubes és molt més ric en nitrogen i 

en fòsfor. 

Per tant, és imprescindible homogeneïtzar el pro-

ducte abans del buidatge per fer un bon ús de les 

dejeccions ramaderes com a adob. Els remena-

dors permeten millorar la uniformitat de la compo-

sició del producte que s’aplica al sòl (Foto 4).

El buidatge dels dipòsits d’emmagatzematge es 

pot fer per gravetat (caldrà disposar d’un desnivell 

a la solera) o bé per bombeig (imprescindible 

quan el dipòsit està soterrat). El bombeig millora 

l’homogeneïtat del valor fertilitzant del producte.
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01 Introducció

La utilització de dejeccions ramaderes o adobs 

orgànics de diferent procedència, aviram, porcí o 

boví, com a elements fertilitzants en l’agricultura 

és tan antic com la pròpia activitat agrícola.

L’aportació de matèria orgànica al sòl, juntament 

amb el subministrament de les unitats fertilitzants 

necessàries per al bon desenvolupament del 

cultiu, permet millorar els aspectes estructurals 

del sòl, incrementar la presència de la fauna 

útil i reduir el nivell d’utilització de fertilitzants 

d’origen químic.

Però l’abús i ús indiscriminat de distribucions 

de fems, sovint damunt les mateixes superfícies 

de conreu, poden originar greus problemes al 

medi ambient.

01.01 Codi de bones pràctiques agràries

Aquesta distribució de fems ha de complir els 

requeriments especificats en la Directiva 91/676/

CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa a la 

protecció de les aigües contra la contaminació 

produïda per nitrats d’origen agrícola, i transpo-

sada a la legislació espanyola mitjançant el RD 

261/1996, de 16 de febrer. 

En aquest Reial decret, al seu article 5, s’esta-

bleix que les comunitats autònomes elaboraran 

un codi de bones pràctiques agràries. 

A Catalunya,  aquest codi de bones pràctiques 

agràries en relació amb el nitrogen es troba 

publicat a l’Ordre de 22 d’octubre (DOGC núm. 

2761, de 9 de novembre de 1998). 

D’aquesta manera els agricultors poden posar 

en pràctica aquest codi amb la finalitat de reduir 

la contaminació de les aigües per nitrats d’origen 

agrari.

A l’apartat de Fertilització del portal RuralCat 

es poden consultar textos referents a bones 

pràctiques agràries, vegeu pàgina web: 

www.ruralcat.net.

01.02 Caracterització del fem

Es considera fem sòlid l’adob mineral d’origen 

orgànic amb contingut de matèria seca (MS) 

superior al 15%. Aquells fems que el seu 

contingut sigui inferior al 15% es denominen 

fems semilíquids i quan el valor de la MS és a 

l’entorn del 5% es parla de purí, fracció líquida 

de les dejeccions animals. Tant el fem com el purí 

es poden considerar com a residu orgànic.

02 Distribució del residu orgànic

La problemàtica mediambiental originada 

actualment és deguda, majoritàriament, a la 

distribució de residu orgànic líquid, originat de la 

unió de dejeccions sòlides i líquides, juntament 

amb aportacions de l’aigua necessària per a la 

neteja de les instal·lacions. Conseqüentment 

caldrà prendre les mesures oportunes per 

evitar els problemes que es deriven de la 

contaminació de l’aigua, emissió d’olors, 

problemes higiènics sanitaris i efectes en les 

característiques del sòl. 

Per tant, serà necessari determinar bé la dosi 

i escollir l’època adient per a la distribució del 

residu orgànic. 

El càlcul de la dosi a distribuir s’ha de fer 

d’acord amb les consideracions ambientals 

ja esmentades i en funció de les necessitats 

en elements nutrients del conreu. Aquests 

plantejaments són bàsics per aconseguir una 

bona gestió mediambiental i agronòmica. Vegeu 

la pàgina web:

http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/

altres/fulleto_dej.pdf

MAQUINÀRIA PER A L’APLICACIÓ DE 
LES DEJECCIONS RAMADERES
COM REGULAR PER MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ 
D’ADOBS ORGÀNICS A LA PARCEL·LA

Aspiració de purí a una cisterna. Foto: CMA. Càrrega de fem a l’escampador. Foto: CMA.
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03 Problemes derivats de la 
utilització de les màquines

La utilització de màquines per distribuir fem i purí 

origina una sèrie de problemes d’organització i 

operatius com:

· Reduïda utilització de les màquines, a 

causa de la discontinuïtat de les operacions 

de distribució i la seva concentració en 

determinats períodes de l’any.

· Elevada incidència del temps de transport en 

relació al total necessari per a la distribució.

· Difícil control de la dosi a distribuir.

· Compactació del terreny derivada de l’excés 

de pes de les màquines a plena càrrega i de 

la seva petita amplada de treball.

Respecte a la compactació del terreny és 

interessant esmentar que:

· Després d’una distribució de fem, en ter-

renys lleugers i mitjans és adient una passada  

d’arada.

· Seria interessant marcar en les parcel·les les 

rodades de trànsit (trànsit controlat).

· Cal reduir la pressió exercida del terreny, 

limitant la massa per eix a 5÷6 t i utilitzant 

pneumàtics amples i de baixa pressió.

· S’ha d’evitar l’aplicació si el terreny està 

humit.

· Si les aplicacions són de purí, cal separar les 

fases de transport i d’aplicació, utilitzant  màqui-

nes de dimensions més petites en el camp.

04 Màquines per distribuir fems  

Entre les màquines de distribució de dejeccions 

ramaderes que pertanyen al grup 05.2. Equips 

distribuïdors de fems, d’acord amb la classifica-

ció funcional de maquinària agrícola (ISO 3339/

09), cal esmentar els escampadors de fems, les 

escampadores de fems amuntegats, tancs o 

cisternes de purins i injectors de purins. 

Aquestes màquines han de complir la normativa 

de seguretat de maquinària agrícola (UNE-EN 

1553) i de màquines distribuïdores de fem 

(UNE-EN 690) i  cisternes escampadores de 

purí (UNE-EN 707), Taula 1.

Les màquines per a la distribució de fems han 

de portar la marca CE i el fabricant o distribuïdor 

facilitarà el certificat CE de conformitat i el 

manual d’instruccions, d’acord  amb la Directiva 

de Màquines 98/37/CE.

Les màquines per distribuir qualsevol tipus de 

residu orgànic tenen un problema en comú: 

l’alt desgast de les parts mòbils, a causa de la 

gran quantitat de productes a distribuir i de la 

capacitat corrosiva del fem i del purí. Per aquest 

motiu, aquestes màquines són fabricades amb 

materials resistents o adientment protegits (acer 

galvanitzat, vitrificat, acer inoxidable, vernís 

resistent als atacs químics).

04.01 Distribució de fem sòlid

Les característiques a sol·licitar a aquest grup 

de màquines de distribució de fem sòlid són:

· Accionament directe des del l loc de 

conducció amb sistemes hidràulics per a 

la distribució.

· Control de la dosi de distribució.

· Elevada capacitat de càrrega.

Els remolcs escampadors de fem sòlid són 

màquines agrícoles arrossegades, adaptades 

al transport del fem fins al camp i escampar-ho 

amb un cert grau d’uniformitat. Estan constituïts 

per les parts següents: xassís, caixa amb fons 

mòbil, sistema de distribució i transmissions per 

a l’accionament del fons mòbil i distribució.

La senyalització dels remolcs escampadors de 

fem ha d’estar assegurada de manera eficaç 

Norma Àmbit d’aplicació

UNE-EN 690:1995
Maquinària agrícola. 
Distribuïdors de fem. Seguretat.

UNE-EN 707:2000
Maquinària agrícola. 
Cisternes escampadores de purí. Seguretat.

UNE-EN 13080:2003
Maquinària agrícola. 
Distribuïdors de fem. Protecció mediambiental.
Requisits i mètodes d’assaig.

UNE-EN 13406:2003
Maquinària agrícola. 
Cisternes escampadores de purí i dispositius d’aplicació.
Requisits i mètodes d’assaig per la uniformitat de la distribució.

Taula 1. Normativa tècnica de les màquines de distribució de fems

Les màquines distribuïdores de dejeccions ramaderes estan fabricades amb material resistent i protegit contra la capacitat 
corrosiva del fem. Foto: CMA.

Les màquines distribuïdores 
de fem i de purí han de 
complir amb els requeriments 
de la Directiva de Màquines 
98/37/CE 
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com qualsevol altre remolc que circula per la 

carretera.

El sistema de distribució pot ser de descàrrega 

lateral o de descàrrega posterior. Actualment, pre-

dominen els remolcs escampadors de fem que 

porten rotors de descàrrega posterior, i que poden 

ser horitzontals o verticals. Els rotors horitzontals, 

en general, giren en el mateix sentit, mentre que 

els verticals ho fan en sentit contrari, un contra 

l’altre. Els rotors verticals poden assolir una am-

plada d’escampament de 2 a 4 vegades més que 

els horitzontals. El treball dels rotors d’escampar 

consisteix a atacar la massa de producte espen-

tejat pel fons mòbil, esmicolar i projectar.

Com a dispositius adaptables als escampadors de 

fem clàssics i amb què s’aconsegueixen millores 

de distribució, esmentem:

· La comporta de dosificació que permet regu-

lar el cabal del fem que passa als rotors. S’obre 

verticalment i es troba situada entre la massa 

del producte i els rotors d’escampat

· Els dispositius complementaris d’escampat 

o “taules d’escampat”, que se situen en la 

perllongació posterior del fons de la caixa del 

remolc i porten associada una porta o panell 

deflector que cobreix els rotors convencio-

nals.

· La coberta orientadora col·locada darrere 

dels rotors horitzontals fa de pantalla i permet 

projectar el fem esmicolat damunt els plats 

rotatius.

A continuació es faciliten alguns consells per 

evitar problemes d’obstruccions mitjançant la 

realització d’una càrrega amb cura del remolc:

· Carregar per davant en els equips de fons mò-

bil i per darrere en els de tauler empenyedor.

· Carregar en capes regulars i homogènies.

· No superar amb la càrrega el nivell de la barana 

superior del sistema escampador.

· Reduir l’altura de càrrega en la caixa per evitar 

la compactació del fem, si aquest presenta un 

alt contingut de palla.

· Igualar la superfície del fem en la caixa.

· Evitar l’entrada de pedres amb el fem.

· Comprovar el correcte funcionament dels sis-

temes de seguretat.

En el moment de distribuir el fem s’ha de tenir 

present:

· Mantenir constant el règim de la presa de força 

i la velocitat d’avanç es mantindran constants.

· Treballar de manera ininterrompuda, sense 

arribar a finalitzar completament el contingut 

de la caixa.

· Evitar escampar el fem contra el vent.

· Verificar la bona adherència en els elements 

de propulsió, ja que la variació de la velocitat 

d’avanç afecta la dosificació.

· Fer un gran solapament entre passades per 

aconseguir una uniformitat acceptable.

El sistema de distribució ha de garantir una bona 

uniformitat transversal del fem sòlid damunt el 

DOSSIERN14 321

Els remolcs escampadors de fem i les cisternes de purí han de complir la normativa de seguretat viària. Foto: CMA.

La distribució de purí 
localitzada en superfície 
i millor en profunditat 
afavorirà l’eliminació 
de les olors

Cisterna de purí amb sistema de distribució: localització en profunditat, mitjançant enterradors o injectors. Foto:CMA .
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terreny i és l’element que caracteritza la màqui-

na perquè determina la qualitat de l’operació i 

la possibilitat de l’adaptació als diferents tipus 

de fem.

En la incorporació de fem sòlid al terreny en con-

reus com fruiters, vinya, olivera, etc., pot resultar 

interessant la seva localització entre les línies de 

la plantació i a una profunditat adient, per no 

danyar les arrels en aquesta operació.

Per això, s’utilitzen remolcs escampadors de 

petita mida que disposen d’una rella central, 

prou ampla per permetre la descàrrega de fem 

en el solc que s’obri.

Pel que fa a la dosificació, aquesta serà propor-

cional a l’avanç de l’equip i, per tant, del fons 

mòbil del remolc. D’altra banda, s’aconsella la 

utilització de fem fet per evitar possibles obs-

truccions en la distribució.

04.02 Distribució de purí

Els tancs distribuïdors de purí, també ano-

menats cisternes de purí, són generalment 

arrossegats, encara que també se’n troba algun 

d’autopropulsat. 

Estan constituïts per:

· Xassís d’un, dos o tres eixos, amb un dipòsit 

d’acer galvanitzat en calent de 3.000 a 25.000 

L de capacitat. 

· Sistema de seguretat. 

· Sistema de bombeig (distribució pneumà-

tica, compressor o distribució mecànica, 

amb bombes volumètriques) i dels circuits 

pneumàtics i hidràulics per alimentar i trans-

metre l’energia necessària per a l’ompliment 

i la distribució.

· Circuit d’ompliment.

· Sistema de distribució o repartiment.

La senyalització de les cisternes de purí ha d’estar 

assegurada de manera eficaç com qualsevol altre 

remolc que circula per la carretera.

Els frens que porten les cisternes de purí, igual que 

en els escampadors de fem, solen ser d’acciona-

ment hidràulic assistit i les llances d’enganxall po-

den estar preparades amb sistemes d’amortir.

Les cisternes de purí porten, en general, un 

sistema de càrrega pneumàtica per depressió. 

L’energia pneumàtica és subministrada per un 

compressor rotatiu, de paletes, accionat per la 

presa de força del tractor. Un sistema de vàlvula 

de comporta permet connectar l’aspiració del 

compressor amb l’interior de la cisterna en la 

càrrega.

L’operador vigila el nivell d’ompliment de la cis-

terna durant la càrrega mitjançant un indicador 

d’ompliment. Aquest no ha de superar el 90% 

del volum total de la cisterna.

Classificació de les cisternes de purí segons la 

manera de distribuir el purí :

a) Distribució a eixam en tota la superfície. Es 

pot realitzar mitjançant un broquet o con des del 

qual el raig impacta en un plat. Segons la posició 

del con, la direcció de la fragmentació del purí pot 

ser cap amunt o cap avall. Quan és cap amunt, la 

força del vent  afavoreix la difusió de les olors i el 

raig pot ser desviat en relació al sentit d’avanç, 

mentre que cap avall,  el problema del vent no és 

tan significatiu però l’amplada útil de treball és més 

petit.

Qualsevol que sigui el principi, la distribució del 

dispositiu amb broquet únic és de mala qualitat i 

difícilment s’aconsegueix una dosi precisa. 

En resum, els inconvenients d’aquest sistema 

són:

· Manca de precisió en el repartiment transversal 

i en l’amplada d’escampar.

· Afavoreix l’emissió d’olors.

· Provoca la volatilització de l’amoníac (NH3).

La distribució mitjançant un canó deflector no 

és recomanable, ja que els inconvenients es-

mentats anteriorment amb aquest sistema 

encara es posen més de manifest.

Un altre sistema és la distribució  mitjançant 

una barra de distribució amb broquets que 

es basa en el principi de broquet únic, però les 

sortides són múltiples de 2 a 16. L’ample de 

treball d’un broquet és de 0,75 a 3 m, per tant 

l’amplada de treball estarà en funció del nom-

bre de broquets. Un bon compromís sembla 

ser 8 broquets per a 12 m, l’augment del nom-

DOSSIERN14322

Cisterna de purí amb sistema de distribució en tota la superfi cie 
mitjançant un con-plat. Foto: CMA.

Cisterna amb sistema d’injecció localitzat en superfície: barra amb allargadors o conduccions independents. Foto: E. Gil. 

Regular la maquinària 
d’aplicació de dejeccions 
ramaderes permetrà 
distribuir la dosi de fem 
i de purí correctament 
a la parcel·la
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bre de broquets augmenta els riscos d’obs-

trucció.

Aquest sistema ha de portar dispositius anti-

goteig que, a vegades, es combinen amb el 

dispositiu de plegat cap amunt de cada una 

de les conduccions secundàries que alimenten 

cada un dels broquets.

La utilització de les barres és aconsellada per 

a uns purins líquids en associació amb un 

repartidor-tallador,  amb ganivetes circulars, 

per impedir les obstruccions en les sortides 

individuals, de diàmetre entre 40 i 60 mm.

Les exigències mediambientals en la distribució 

de purí han provocat l’interès dels sistemes que 

utilitzen diversos broquets, redueixen l’altura de 

llançament i per tant l’emissió d’olors.

b) Localització en superfície mitjançant un 

sistema de barra en filera amb allargadores 

o conduccions independents. Aquest sistema 

està constituït per una estructura d’on pengen de 

20 a 80 tubs flexibles, en un ample de 6 a 24 m, la 

distància entre les sortides és de 25 a 30 cm. 

La utilització d’una barra amb conduccions 

penjades suposa també l’associació d’un 

repartidor-tallador. El principal avantatge de 

les mànegues penjades és dipositar el purí a 

pocs centímetres del sòl. Per tant, la reducció 

de les olors és significativa. A més l’absència 

d’esquitxades permet la distribució en conreus 

alts com cereals d’hivern, blat de moro, etc.

c) Localització en profunditat, mitjançant 

enterradors o injectors que es diferencien se-

gons la seva utilització, Taula 2. 

· Els enterradors per a conreus, abans de 

la sembra, efectuen sovint un treball d’arada 

del rostoll, al mateix temps que injecta el purí 

a una profunditat de 10 a 20 cm,. Aquest 

treball es realitza amb l’ajuda de relles, mun-

tades damunt de braços més o menys fle-

xibles amb puntaescarificadora o extirpado-

ra, tipus “cua d’oreneta”.

· Els enterradors per a pastures treballen a 

unes profunditats menys importants, entre 

3 i 5 cm. Permeten dipositar el purí directa-

ment en contacte amb el sistema d’arrels i 

no deixen darrere de la seva passada més 

que un lleuger solc, i s’utilitzen discs acana-

lats. Els solcs solen estar entre els 25 i 30 

cm. La potència de tracció és menys eleva-

da que d’un enterrador per a conreus. 

· Els enterradors mixtes o polivalents, per 

la seva concepció així com per la seva am-

plada i profunditat variables, poden actuar 

en terrenys nus o en pastures.

Aquests equips resolen, en part, els problemes 

lligats a la distribució de purins. El producte 

està directament revalorat pel seu enterrament 

i les pèrdues d’adob són mínimes. A més, 

cadascú d’ells presenta avantatges i inconve-

nients (Taula 3).

Taula 3. Avantatges i inconvenients de la localització en profunditat mitjançant enterra-
dors o injectors de purí.

Avantatges Inconvenients

No impregna la part aèria de les plantes. Major complexitat de la distribució.

Evita les emissions de nitrogen a 
l’atmosfera.

Major consum energètic de l’aplicació.

Es controla millor l’emissió de mals olors.
Possibles danys en les pastures per 
l’acció dels discs o relles de les botes.

No hi ha problemes d’escorrentia de 
purí pel sòl, no es contaminen les aigües 
superficials.

No es pot transitar pel terreny després 
de la distribució.

Permet distribuir el purí a prop de les 
zones urbanes.

Origina escolament no desitjat en els 
solcs d’enterrament, provocant el 
fenomen d’allisat.

Tipus d’enterradors 
o injectors de purí

Profunditat 
de treball 

Espaiament entre
els elements 

enterradors o injectors
Característiques

Per a pastures
Reduïda

de 4 a 10 cm
De 20 a 25 cm

Rella injectora estreta col·locada darrere d’un disc llis que 
talla verticalment el sòl. 
Roda posterior amb la finalitat de regular la profunditat i 
compactar el solc obert.

Per a sòls llaurats De 10 a 20 cm De 50 a 70 cm

El tipus d’element de preparació del sòl associat a 
l’injector dependrà de la quantitat de rostoll:

- Enterradors amb relles acompanyats o no d’algun 
atifell nivellador rotatiu.

- Enterradors amb disc i ganiveta simple amb o sense 
disc de tancament o rodes compactadores

- Enterradors amb dos discs

Polivalents (per pastures
i sòls llaurats)

De 10 a 20 cm De 40 a 70 cm

Enterradors de discs verticals (plans o còncavs / llisos o 
acanalats)
Cal tenir cura en la regulació en funció de la naturalesa 
particular del sòl d’escampament, en particular pastures 
en pendent.

Taula 2. Diferències entre els tipus d’enterradors o injectors de purí segons s’apliquin a pastures, a sòls llaurats o a ambdós.
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05 Regulacions a les màquines 
de distribuir fem i purí

Per fer una correcta distribució de fem s’han de 

considerar els paràmetres: dosi per hectàrea (ha), 

velocitat d’avanç, amplada de treball  i cabal.

a) Dosi per hectàrea, D

La dosi per hectàrea es calcularà d’acord amb 

el balanç de fertilitzants a aportar a la parcel·la 

de conreu. 

La determinació de la dosi de producte a 

distribuir en camp està condicionada a la 

velocitat d’avanç i a l’amplada de treball. 

Per tant, la dosi, D, en t/ha, ve determinada 

per la relació:

  

D (t/ha) = [q/(a·d)] ·10

on:

q = quantitat de fem, en kg

a = amplada de treball, en m

d = distància recorreguda fins a buidar la 

càrrega de fem establerta, en m

b) Velocitat d’avanç, v

Per saber la velocitat d’avanç teòrica cal consul-

tar les corbes de funcionament del tractor o bé 

preguntar al tractorista, per tal de fixar un règim 

del motor i una marxa del tractor.

A continuació, cal determinar la velocitat real del 

conjunt tractor més màquina de distribuir, deter-

minant el temps que tarda en recórrer una dis-

tància prefixada. Es recomana 100 m. 

La velocitat, v, en km/h, ve determinada per la 

relació: 

v = (km/h) = (e/t) · 3,6 

on: 

e = distància recorreguda, en m

t = temps, en s

c) Amplada de treball, a

El fabricant de la màquina distribuïdora de fem 

o de purí ha de facilitar l’amplada teòrica de 

treball en els seus catàlegs tècnics.

L’amplada de treball és la distància compresa 

entre el centre de dues passades adjacents. 

L’amplada de projecció és la distància com-

presa entre els extrems dret i esquerre d’una 

distribució transversal. Per tant, la determina-

ció correcta de la distància entre passades 

permetrà obtenir el solapament adient per a 

una distribució uniforme. Cal saber, doncs, 

l’amplada de projecció de la màquina. Aques-

ta pot coincidir o no amb l’amplada de treball. 

En el cas d’un escampador de fem no coinci-

deix, però, en el cas d’una cisterna de purí 

amb injectors localitzats en superfície o en 

profunditat si coincideixen.

El paràmetre coeficient de variació, CV, en 

percentatge, informa de la qualitat de la distri-

bució, és a dir del repartiment del fem a la 

parcel·la. D’aquesta manera per a un CV infe-

rior a 20% la distribució de cisternes de purí 

és satisfactòria (Taula 4) mentre que per als 

escampadors de fem és un CV inferior al 

30%. 

L’amplada de treball i l’amplada de projecció es 

poden determinar en el camp, adaptant el pro-

cediment establert a la norma UNE-EN 13080:

2002 per a escampadors de fem i a la UNE-EN 

13406: 2002, per a cisternes de purí.

Un altre mètode pràctic de determinació de 

l’amplada de treball està explicat a RuralCat, a 

la pàgina web: 

http://www.rura lcat.net/rura lcatNews/

resources/612723_10_calibracio_equips.pdf

Per tant, d’acord amb el manual d’instrucci-

ons adequarem el sistema de distribució per tal 

d’aconseguir l’amplada de treball correcta.

d) Cabal de fem, Q

El cabal, en kg/s, ve determinat per la relació:

 Q (kg/s) = (D · a · v) / 36

Escampador de fem amb descàrrega lateral, adient per localitzar el fem en una línia de plantació. Foto CMA.

Coeficient de 
Variació, CV

Avaluació de 
la distribució 
transversal

< 10 % Molt bona

10 – 15 % Bona

15 – 20% Satisfactòria

20 – 30 % Regular

> 30 % Insuficient

Taula 4. Escala d’avaluació de la precisió 
de distribució transversal en cisternes de 
purí. Font :FAT, Suïssa (1999).

Amb la distribució 
localitzada en profunditat 
mitjançant les cisternes 
de purí amb injectors 
s’aconsegueix evitar 
les pèrdues de nitrogen
a l’atmosfera
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on:

D = quantitat de fem a distribuir, en t/ha

a = amplada de treball, en m

v = velocitat d’avanç, en km/h

Ara, cal regular el sistema de dosificació de la 

màquina per tal d’obtenir el cabal determinat. 

Segons la tipologia de la màquina es procedirà 

d’una manera o altra d’acord amb el manual 

d’instruccions.

Com a resum, les fases per regular una mà-

quina de distribució de dejeccions ramaderes 

són:

· Determinar la velocitat d’avanç del conjunt 

tractor més màquina.

· Determinar l’amplada de treball

· Adequar el sistema de dosificació per obtenir 

el cabal determinat.

05.01 Exemple de regulació d’un 

escampador de fem

En primer lloc, s’identifica el conjunt tractor 

més màquina de distribuir: marca, model i 

característiques tècniques.

D’acord amb el balanç de fertilització i una 

prova de distribució de la màquina en camp 

es fixa la dosi: 18 t/ha

A cont inuació es determina la veloci-

tat d’avanç:

· Per a una distància de 100 m, el temps de 

recorregut del tractor més l’escampador de 

fem és 60 s.

Per tant, la velocitat és: 

v = (100/60) · 3,6 = 6,0 km/h

Es determina en camp l’amplada de treball:

· Realitzades les diferents passades, es pesa el 

fem recollit en les diferents caixes distribuïdes 

transversalment en la direcció d’avanç del 

conjunt tractor més màquina, i amb les dades 

s’elaboren les gràfiques i es determina l’am-

plada de treball: 10 m.

Per tant, el cabal teòric a subministrar serà:

Q = (18 · 10 · 6) / 36 = 30 kg/s

Aleshores caldrà ajustar el sistema de dosifi-

cació que porti l’escampador de fem per a 

aconseguir aquest cabal de 30 kg/s. 

· Una manera de determinar el cabal és pe-

sar l’escampador de fem amb la càrrega, 

després, durant un temps determinat, per 

exemple 3 min., es distribueix el fem per la 

Determinació de la uniformitat de distribució transversal d’un escampador de fem mitjançant caixes, d’acord amb Norma UNE-EN 13080:2003. Foto: CMA

Diagrama triangular de recollida de líquid de les caixes d’una cisterna amb con i plat. Foto: CMA.
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parcel·la d’acord amb la velocitat de treball i 

amb el previ ajust del sistema de dosificació 

i de distribució, i a continuació tornar-la a 

pesar. D’aquesta manera, per diferència es 

pot saber la quantitat que s’ha buidat, i com 

que se sap el temps invertit, es pot determinar 

el cabal emès. En conseqüència, cal ajustar 

el sistema de dosificació fins a aconseguir el 

cabal determinat.

El coneixement de l’amplada de treball ens 

ajudarà a corroborar en camp que s’està distri-

buint la dosi correcta.

És important recordar que les característiques 

del fem i del purí tenen una gran influència en el 

cabal de la màquina. Per això es recomana re-

alitzar una regulació prèvia per a cada tipus de 

fem i de purí.

06 Incorporació d’innovacions 
tecnològiques a les màquines 
de distribució de dejeccions 
ramaderes

Per solucionar la problemàtica que suposa 

mantenir exactament la dosi teòrica durant la 

distribució de fem o purí en camp, ja que la 

velocitat d’avanç es veu afectada  per les vari-

acions relacionades amb l’estat del terreny, els 

fabricants estan introduint sistemes electrònics 

per controlar-la. Per tant, presenten les soluci-

ons següents:

a) Incorporació de sensors

Un sensor determina el cabal de fem, mitjançant 

la mesura de la rotació de la bomba, i un altre, en-

registra la velocitat d’avanç mitjançant la mesura 

de la velocitat de rotació d’una roda motriu.

La informació és emmagatzemada i processa-

da electrònicament, i així en tot moment facilita 

al conductor la dosi aplicada en temps real.

Per tant, si la dosi sobrepassa el percentatge 

màxim de variació, el conductor pot modificar 

la dosi variant la velocitat d’avanç.

L’inconvenient d’aquest sistema és la variació 

que experimenta el cabal de la bomba en funció 

del contingut de fem en matèria seca.

b) Sistema de regulació del cabal propor-

cional a l’avanç (CPA) 

El paper dels sistemes CPA és de mantenir 

constant la dosi malgrat les variacions de la 

velocitat d’avanç, i actuar automàticament en la 

posició d’obertura de la vàlvula de distribució.

Quan la velocitat d’avanç tendeix a disminuir 

(patinatge o baixa el règim del motor o canvia 

la relació de velocitat), la vàlvula es tanca per 

reduir el cabal.

Un CPA pot portar incorporat:

· Vàlvula motoritzada, comandada per un 

servomotor o un vis elèctric

· Cabalímetre electromagnètic o d’ultrasons

· Sensor de velocitat d’avanç (de roda o de 

radar)

· Sensor de pressió

· Unitat de tractament de la informació

· Pantalla de visualització

En cisternes de purins, el sistema CPA permet 

assegurar una regulació de l’obertura de la 

vàlvula de sortida de la cisterna, en funció de 

la velocitat d’avanç i del cabal desitjat. En 

remolcs distribuïdors de fem sòlid, la col-

locació d’un sistema de cèl·lula de càrrega que 

pesa les quantitats que surten de l’equip i 

manté la dosi constant, permet actuar en 

mode CPA.

07 Conclusions

És molt important que els fabricants de la 

maquinària de distribució de fems facilitin en 

els seus catàlegs informació tècnica, derivada 

dels assaigs de les màquines, amb la finalitat de 

millorar la uniformitat de la distribució i controlar 

la dosi aplicada.

Per reduir la contaminació produïda pels nitrats 

d’origen agrari, s’han d’incorporar les noves 

tendències tecnològiques: sistemes electrò-

nics de regulació de cabal, dispositius GPS 

per establir mapes de distribució, sistemes 

de control hidràulics i electrònics, etc., amb la 

finalitat d’augmentar la precisió de la distribució 

de les dejeccions ramaderes.

També cal ser conscients de la importància 

de la regulació de la màquina i de la manera 

d’actuar per part de l’agricultor, amb la finalitat 

d’aconseguir un millor repartiment, una elimi-

nació de les olors, mitjançant l’enterrament 

del purí, i una reducció de l’aplicació de les 

quantitats de fem líquid.

I, finament, assenyalar que els remolcs o cis-

ternes distribuïdores de fem sòlid i líquid han 

de complir amb tots els requeriments tècnics 

exigits pel Reglament general de vehicles, en 

relació a la circulació viària. 
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Determinació del cabal de cada una de les sortides d’una 
cisterna de purins. Foto AAMS Iberica. 
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TRACTAMENT 
DE LES DEJECCIONS RAMADERES

Explotació bovina on les dejeccions del bestiar s’acumulen en un femer annex. Foto: D. Lozano. Bassa d’emmagatzematge de purins en una explotació porcina. Foto: A. Magrí.

01 Introducció

Agricultura i ramaderia han estat activitats com-

plementàries durant molts anys. En aquesta con-

juntura, les dejeccions del bestiar són un recurs 

valuós per tal d’adobar la terra alhora que la seva 

aplicació al sòl permet tancar el cicle de la matè-

ria. La profunda transformació experimentada pel 

sector agropecuari en les darreres dècades ha 

comportat l’aparició d’una ramaderia industrial 

deslligada de l’activitat agrícola. Amb la intensi-

ficació de la producció s’accentua la necessitat 

d’una correcta gestió de les dejeccions per tal 

d’evitar que aquestes esdevinguin un problema 

mediambiental. Encara que l’actuació a prioritzar 

continuï essent la seva utilització com a fertilit-

zant d’acord amb les necessitats dels cultius 

(vegeu Dossier Tècnic núm. 6), diversos factors 

poden fer recomanable un tractament.

La planificació de la gestió de les dejeccions 

cal realitzar-la en base a dues premisses: 1) la 

minimització de cabals en origen, 2) la correcta 

aplicació al sòl en funció del cultiu, l’espai i el 

temps. Satisfets aquests requeriments, pot 

donar-se el cas que el ramader no disposi de 

prou superfície accessible on fer l’aplicació, 

o que el transport a parcel·les llunyanes li 

representi un cost excessiu, o que necessiti 

adequar la seva capacitat d’emmagatzematge 

a les necessitats temporals dels cultius, o que li 

sobri una part del nitrogen que produeix, o que 

les males olors que genera creïn un problema 

addicional a resoldre, etc. És en aquest moment 

quan cal plantejar-se els tractaments.

Un tractament és una eina tecnològica que 

permet adequar la qualitat i la quantitat de les 

dejeccions a la demanda existent. Tal i com 

s’apunta en l’anterior paràgraf, el tipus de 

tractament a aplicar depèn de la problemàtica 

a resoldre, encara que el propòsit final sempre 

sigui el mateix: augmentar la capacitat de gestió, 

i per tant, la capacitat de presa de decisions. 

Així doncs, no hi ha una solució universal única 

aplicable en qualsevol circumstància.

A Catalunya, avui, els nitrats són considerats el 

compost més problemàtic. Com a conseqüèn-

cia de la seva elevada solubilitat, aquest ió pot 

ser rentat del sòl amb facilitat, i ser arrossegat 

fora de la zona accessible per a les arrels dels 

cultius, contribuint així a la contaminació d’ai-

gües subterrànies. És per aquesta raó que la 

legislació actual està molt focalitzada en aquest 

problema i els plans de gestió s’han de realitzar 

en base al balanç de nitrogen. El Manual del 

Codi de Bones Pràctiques Agràries en relació 

amb el Nitrogen (http://www.gencat.net/darp/

c/camp/nitrogen/doc/cnitro01.pdf) n’és la guia 

bàsica de treball. No es pot oblidar, però, que la 

legislació evolucionarà cap aconseguir el mínim 

impacte ambiental en relació a totes aquelles 

altres accions i compostos potencialment 

pertorbadors del medi: metalls pesants, fòsfor, 

emissions de gasos i males olors a l’atmosfera, 

consum d’energia, etc. És doncs necessari, per 

tal d’escollir el tractament més adequat, avaluar 

la problemàtica en la seva globalitat.

El marc legal actual i els documents base 

de modificació o ampliació d’aquest orienten 

la tendència general respecte a la gestió i el 

tractament dels residus orgànics. La Directiva 

Europea 91/156/EEC de residus, estableix les 

bases per a la gestió d’aquests, i les seves 

paraules clau són: reducció, reciclatge i reu-

tilització. La Directiva Europea 91/676/EEC, 

relativa a la protecció de les aigües contra la 

El tipus de tractament 
a aplicar depenen de 
la problemàtica a resoldre, 
encara que el propòsit final 
sempre sigui el mateix: 
augmentar la capacitat 
de gestió
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contaminació produïda per nitrats utilitzats en 

agricultura, estableix restriccions a l’ús d’adobs 

nitrogenats, entre els quals es troben els residus 

orgànics, en zones definides com a vulnerables, 

amb l’objectiu de lluitar contra la contaminació 

difusa. La Directiva Europea 96/61/EC relativa 

a la prevenció i control integrats de la conta-

minació, més coneguda com Directiva IPPC, 

estableix com a objectius la prevenció i reduc-

ció integrada de la contaminació (sòls, aigua i 

atmosfera) procedent d’una sèrie d’activitats, i 

introdueix els límits d’emissió segons les millors 

tècniques disponibles.

02 Característiques de 
les dejeccions ramaderes

No resulta senzill tipificar la composició de fems i 

purins. Molts factors hi influeixen: espècie animal, 

estat fisiològic, alimentació, sistema de maneig, 

gestió de l’agua, sistema de neteja, època de 

l’any, etc. Cal tenir present que la composició 

de les dejeccions pot condicionar l’èxit d’un 

tractament. A nivell d’exemple, la Taula 1 mostra 

un rang de valors típic per a la composició de 

purins de porc, els quals, a grans trets es ca-

racteritzen per:

· Contingut elevat en aigua, superant fàcilment 

el 90%. Aquest baix contingut en sòlids totals 

(ST) és el principal limitant per al seu transport. 

A nivell terminològic, el contingut en aigua 

d’unes dejeccions s’utilitza com a criteri per 

diferenciar entre fems i purins. 

· Contingut baix en matèria orgànica. Aquest 

paràmetre es mesura a partir dels sòlids vo-

làtils (SV) o bé de la demanda química d’oxi-

gen (DQO). La relació SV/ST indica la fracció 

dels sòlids assimilable a orgànica. Elevats 

temps d’emmagatzematge dels purins sota 

els engraellats de les naus suposa la volati-

lització de compostos orgànics volàtils, i això 

redueix la seva disponibilitat per a posteriors 

processos de tractament que requereixin de 

matèria orgànica biodegradable, com ara la 

producció de biogàs o la desnitrificació.

· Contingut alt en nitrogen amoniacal. El nitro-

gen amoniacal (N-NH4
+) representa al voltant 

del 75% del nitrogen total Kjeldahl (NTK = 

N-NH4
+ + Norgànic) contingut en els purins. 

Aquest fet junt amb la poca matèria orgà-

nica present situa als purins més propers 

a un fertilitzant mineral que a una esmena 

orgànica. Cal notar que, en el moment de la 

seva generació, les dejeccions ramaderes no 

contenen quantitats elevades de nitrats (N-

NO3
-). Aquest ió es forma amb posterioritat a 

l’aplicació, a partir de l’oxidació biològica de 

l’amoni en les capes superficials del sòl.

· Contingut apreciable en fòsfor i potassi, 

elements fertilitzants necessaris per als 

cultius.

· Contingut apreciable en metalls. En el cas 

d’aplicació al sòl, aquests metalls es van 

acumulant i poden arribar a ocasionar pro-

blemes de fitotoxicitat.

· Elevada capacitat tampó, segons indica la 

seva alcalinitat. Aquest fet afavoreix alguns 

processos de tractament, com per exem-

ple la nitrificació, però en dificulta altres, 

especialment aquells que requereixen una 

modificació del pH.

03 Processos i estratègies 
de tractament

Cal entendre com a procés de tractament 

aquells procediments que permeten aconseguir 

un objectiu concret. Aquests processos alhora 

podran combinar-se per tal de donar lloc a 

estratègies globals de tractament.

No hi ha cap tractament que faci desaparèixer 

completament els purins o els fems. Els 

únics components eliminables, mitjançant la 

seva transformació en compostos gasosos 

innocus pel medi ambient, són l’aigua, la 

matèria orgànica i el nitrogen, els quals 

poden convertir-se en vapor d’aigua, diòxid 

de carboni (CO2) i nitrogen molecular (N2). La 

resta de components tan sols es pot separar 

o concentrar.

Sense pretendre ser exhaustius, en la Taula 2 

s’enumeren alguns dels processos aplicables 

al tractament de les dejeccions del bestiar. Més 

informació sobre aquests processos pot trobar-

se a la web http://www.arc-cat.net/ca/altres/

purins/guia.html (Campos et al., 2004).

La combinació de processos pot portar a 

diverses estratègies de tractament. La solució 

idònia dependrà de cada problemàtica. Davant 

la necessitat d’aplicar un tractament, cal decidir 

si aquest s’ha de fer en la pròpia granja o bé, 

Paràmetre Unitats Mínim Màxim Mitjana

pH - 6,56 8,70 7,68

Alcalinitat total g CaCO3 kg-1 5,08 59,25 21,47

Sòlids totals g kg-1 13,68 169,00 62,16

Sòlids volàtils g kg-1 6,45 121,34 42,33

Demanda química d’oxigen g O2 kg-1 8,15 191,23 73,02

Nitrogen total Kjeldahl g N kg-1 2,03 10,24 5,98

Nitrogen amoniacal g N kg-1 1,65 7,99 4,54

Fòsfor g P kg-1 0,09 6,57 1,38

Potassi g K kg-1 1,61 7,82 4,83

Coure mg Cu kg-1 9 192 40

Zinc mg Zn kg-1 7 131 66

Taula 1. Composició, sobre matèria fresca, de purins de porc (Bonmatí, 2001).

En el moment de la seva 
generació, les dejeccions 
ramaderes no contenen 
quantitats elevades de 
nitrats. Aquest ió es forma 
amb posterioritat, a partir de 
l’oxidació biològica de l’amoni
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de manera col·lectiva, en una planta gestora 

de residus. La millor opció serà aquella que 

impliqui un menor cost, tenint en compte els 

costos totals de transport i tractament (inversió 

i explotació).

04 Solucions a un excedent 
de nitrogen

En cas que interessi donar solució a una situació 

d’excedent de nitrogen causat per dejeccions 

de tipologia assimilable a un líquid (purins), dues 

actuacions poden ser aconsellables: (04.01) eli-

minar mitjançant nitrificació-desnitrificació prèvia 

separació de fases o (04.02) concentrar per tal 

d’abaratir l’exportació cap a zones deficitàries. 

Els processos de concentració poden veure’s 

afavorits per una digestió anaeròbia prèvia. 

Si les dejeccions responsables de l’excedent 

fossin de tipologia sòlida (fems i gallinasses), 

la millor opció seria un tractament basat en 

el procés de (04.03) compostatge i posterior 

exportació del compost produït.

04.01 Eliminació de nitrogen

En un context de tendència a tancar cicles, 

cal prioritzar els processos de recuperació de 

nutrients per sobre dels d’eliminació. Tot i així, 

condicionants econòmics, de localització, o 

bé dificultats per tal de valorar els productes 

recuperats poden influir en la decisió del tipus 

de tractament a aplicar, i fer aconsellable 

eliminar enlloc de recuperar.

Procés Principals objectius Energia

Emmagatzematge
 femers, basses

Adequar la producció a la necessitat dels cultius
Regular entrades i sortides en instal·lacions de tractament

Incorporació d’additius
 adsorvents, fluïditzants,
 floculants, enzims,
 bacteris

Reduir emissions d’olors i gasos contaminants
Fluïdificar, evitant la formació de crostes i deposicions
Transformar part del nitrogen amoniacal en orgànic
Afavorir la separació de fases

Separació sòlid-líquid
 tamisos, centrífugues, premses

Propiciar línies diferents de tractament, transport o aplicació a les fraccions resultants Elèctrica

Compostatge
 piles estàtiques
 piles voltejades

Obtenir una esmena orgànica (compost)
Estabilitzar i higienitzar amb temperatura
Reduir pes i volum per a la descomposició de la matèria orgànica i l’evaporació d’humitat

Elèctrica
Mecànica

Digestió aeròbia Eliminar i estabilitzar la matèria orgànica Elèctrica

Digestió anaeròbia
Produir biogàs, font d’energia
Eliminar i estabilitzar la matèria orgànica
Higienitzar

Evaporació i assecatge
Reduir el volum
Recuperar els nutrients en la fase sòlida
Aprofitar l’energia tèrmica excedent d’una cogeneració

Tèrmica

Stripping i absorció Recuperar el nitrogen amoniacal
Tèrmica
Elèctrica

Nitrificació i desnitrificació
 sistema continu, discontinu

Eliminar nitrogen amoniacal i matèria orgànica de la fase líquida Elèctrica

Ultrafiltració i osmosi inversa
Reduir la conductivitat i la presència de materials solubles en la fase líquida
Higienitzar

Elèctrica

Ozonització Oxidació de compostos orgànics recalcitrants Elèctrica

Taula 2. Síntesi de processos aplicables en el tractament de les dejeccions ramaderes, principals objectius i requeriments energètics limitants.

Davant la necessitat 
d’aplicar un tractament, 
cal decidir si aquest s’ha 
de fer en la pròpia granja 
o bé, de manera col·lectiva, 
en una planta gestora 
de residus
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En un tractament dissenyat amb el propòsit 

d’eliminar nitrogen, l’objectiu bàsic radica en 

transformar el N-NH4
+ contingut en els purins 

a N2. La nitrificació-desnitrificació (NDN) és un 

procés biològic combinat que permet aquesta 

transformació. Durant la nitrificació, l’amoni és 

oxidat a nitrat (NO3
-) per microorganismes, 

en presència d’oxigen (condicions aeròbies) i 

carboni inorgànic.

NH4
+ + 2 HCO3

- + 2 O2
          NO3

- + 2 CO2 + 3 H2O

Durant la desnitrificació, el nitrat és reduït per 

uns altres microorganismes a nitrogen molecu-

lar en absència d’oxigen (condicions anòxiques) 

i presència de carboni orgànic, i es tranfereix 

finalment a l’atmosfera.

Mitjançant un tractament de NDN només s’ha 

de plantejar eliminar la part sobrera del nitro-

gen generat en una explotació. La quantificació 

d’aquesta fracció cal fer-la d’acord amb el cor-

responent pla de gestió. Si l’objectiu plantejat 

fos eliminar la màxima quantitat possible del 

nitrogen, en determinades situacions podria 

donar-se la paradoxa de necessitar adquirir 

fertilitzants minerals per tal de satisfer les ne-

cessitats dels propis cultius alhora que s’elimina 

nitrogen.

Prèvia a l’etapa de tractament biològic, una 

separació de les fases sòlida i líquida de les de-

jeccions permetrà la gestió diferencial d’ambdós 

corrents resultants. Les eficiències de separació 

aconseguides depenen de la tecnologia utilitzada 

(Ford i Fleming, 2002). Únicament la fracció lí-

quida serà susceptible d’un tractament de NDN. 

Aquella part del nitrogen que hagi estat separada 

en la fracció sòlida, així com el nitrogen acumu-

lat en els fangs generats durant el tractament, 

també hauran de ser considerats en el balanç 

d’aquest element. En aquest context, pretendre 

aconseguir una aigua completament depurada, 

tot i ser possible, pot resultar econòmicament 

inviable. En quant al consum d’energia, són ha-

bituals valors entre 10 i 25 kW·h per cada metre 

cúbic de purins tractat.

04.02 Recuperació de nitrogen

Diferents processos permeten concentrar el ni-

trogen present en les dejeccions ramaderes, i en 

fan possible la  recuperació. El producte concen-

trat s’ha de posar a disposició de gestors o altres 

agents amb capacitat per a valorar el producte 

en el mercat dels fertilitzants. Els processos de 

recuperació poden basar-se en principis físics, 

químics i/o tèrmics. Els principals són:

· Separació de les fraccions sòlida i líquida 

amb la possible addició d’algun agent que 

n’augmenti l’eficiència. La millora en la ges-

tió que permet aquest procés pot fer-lo 

també interessant en situacions en què no 

hi hagi un problema d’excedent.

· Precipitació de sals d’amoni en forma d’es-

truvita (MgNH4PO4·6H2O). La utilització de 

reactius químics permet afavorir fenòmens 

de precipitació, amb la recuperació simul-

tània de nitrogen i fòsfor. La despesa en 

reactius associada a aquest procés pot ser 

elevada.

· Recuperació d’una solució amoniacal mit-

jançant el procés combinat de stripping i 

absorció. El nitrogen amoniacal pot ser 

separat dels purins mitjançant arrossega-

ment amb un corrent gasós i posterior ab-

sorció en una solució àcida. El procés de 

stripping es veu afavorit per elevats valors 

de pH i temperatura.

· Evaporació (aplicable a líquids, amb una con-

centració final del 20-30% en ST) i assecatge 

(aplicable a sòlids, amb una concentració 

final que pot superar el 90% en ST).

Els tres últims processos de recuperació 

mencionats milloren amb una digestió ana-

eròbia prèvia, ja que aquest procés modifica 

les característiques de les dejeccions i a més 

pot aportar part de l’energia necessària per 

al tractament. De fet, la capacitat de produir 

energia pot ser motiu suficient com per fer in-

teressant una estratègia de tractament basada 

en aquesta tecnologia. Es tracta d’un procés 

biològic fermentatiu en què la matèria orgànica 

es descompon i transforma en una mescla de 

Vista superficial del reactor aerobi d’una instal·lació per a 
l’eliminació de nitrogen situada a Calldetenes (Osona). 
Foto: A. Magrí.

Vista general d’una planta de compostatge a Alguaire 
(Segrià). Foto: F. Solé.

Mitjançant un tractament 
d’NDN només s’ha de 
plantejar eliminar la part 
sobrera del nitrogen generat 
en una explotació. 
La quantificació d’aquesta 
fracció cal fer-la d’acord amb 
el corresponent pla de gestió

El compost és un material 
estable, lliure de patògens 
i llavors, que pot ser aplicat 
al sòl de forma beneficiosa 
per als cultius
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NO3
- + 1,25 Corg + 0,5 H2O         0,5 N2 + 1,25 CO2 + OH-

Vista d’una planta de tractament de purins basada en la 
combinació dels processos de digestió anaeròbia i evaporació, 
Juneda (les Garrigues). Foto: X. Flotats.
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gasos combustible formada majoritàriament 

per metà i diòxid de carboni, el biogàs, amb 

una potència calorífica inferior de l’ordre de 

22.000 KJ Nm-3. Aquest procés es caracterit-

za per desenvolupar-se en absència d’oxigen. 

En les últimes dècades, la digestió anaeròbia 

aplicada a purins s’ha mostrat com un procés 

tècnicament viable alhora que versàtil per tal 

d’adaptar-se a diferents condicions de treball 

(Burton i Turner, 2003). A nivell orientatiu, un 

metre cúbic de purins de porc pot generar uns 

15-20 Nm3 de biogàs. Produccions lleugera-

ment superiors poden ser assolides en el cas 

de tractar purins d’origen boví. La producció de 

biogàs pot veure’s incrementada si es planteja 

el tractament conjunt amb altres residus orgà-

nics (codigestió).

04.03 Compostatge

El compostatge consisteix en un procés biològic 

aerobi d’estabilització de la matèria orgànica. A 

l’inici del procés, la descomposició del substrat 

dóna lloc a un increment de la temperatura, 

i assoleix condicions termòfiles (entre 50 i 

70ºC). Aquesta generació de calor comporta 

l’evaporació de part de la humitat del residu. El 

procés requereix de l’aportació d’aire fins que la 

matèria orgànica biodegradable s’hagi exhau-

rit, moment en què la temperatura disminuirà 

i s’iniciarà l’etapa de maduració. El producte 

resultant (compost) és un material estable, lliure 

de patògens i llavors, i que pot ser aplicat al sòl 

de forma beneficiosa per als cultius.

La forma més simple i assequible d’operar con-

sisteix en la formació de piles d’uns 2 metres 

d’altura, que es voltegen i humitegen quan és 

convingut. Hi ha altres sistemes que permeten 

accelerar el procés, però a un major cost. Per 

tal que es pugui iniciar el procés, cal que es 

compleixin unes certes condicions d’humitat, 

estructura i composició.

· Humitat. Una manca d’aigua alenteix el pro-

cés, i dificulta la descomposició de la matèria 

orgànica. Si per contra hi ha un excés d’ai-

gua, l’oxigen no pot entrar dins els porus, i 

limita el creixement dels microorganismes. 

Es considera com a òptima una humitat 

inicial entre el 45 i 60%.

· Porositat. La porositat del material dificulta 

o afavoreix la transferència de l’oxigen, fet 

que afecta la descomposició de la matèria 

orgànica. Normalment caldrà mesclar els 

fems amb material vegetal (palla, restes de 

poda, escorça de pi, etc.) per tal d’aconse-

guir aquesta porositat.

· Relació C/N. Caldrà ajustar la relació entre el 

contingut en carboni i nitrogen del material a 

compostar dins el rang 25-35. Les dejecci-

ons ramaderes acostumen a contenir força 

nitrogen, de manera que serà convenient 

barrejar-les amb materials complementaris, 

rics en carboni però pobres en nitrogen.
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Els processos de 
recuperació es veuen 
millorats amb una digestió 
anaeròbia prèvia, ja que 
aquest procés modifica 
les característiques de les 
dejeccions i a més pot 
aportar part de l’energia 
necessària per al tractament

Planta de compostatge a l’engròs. Foto: ECA de l’Empordà.
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Des de fa uns quants anys l’ASFAC estudia 
i explota alternatives en l’alimentació ani-
mal. Quines han estat les fites més impor-
tants que heu aconseguit? 

La fita més significativa va ser la signatura l’any 
2002 d’un conveni entre els departaments de 
Medi Ambient, Agricultura i l’ASFAC, per pro-
moure l’optimització de la formulació dels pin-
sos destinats a l’alimentació animal. 

Això coincidia en el temps amb la preparació 
dels plans de dejeccions ramaderes que calia 
presentar. En algunes àrees van sorgir dificul-
tats per disposar de les terres que la normativa 
exigia i, per això, es van proposar uns criteris de 
reducció de la proteïna bruta a les dietes, per 
disminuir la càrrega de nitrogen dels purins i 
aplicar aquestes dejeccions com a fertilitzant 
amb uns criteris més favorables.

“Un dels principals actors en la minimitza-
ció de la càrrega contaminant dels purins 
és una bona gestió de l’alimentació.” 

En relació a les BPA, com contribueix 
l’ASFAC en la millora de l’estratègia ali-
mentària? 

Un dels principals actors en la minimització de 
la càrrega contaminant dels purins és una bona 
gestió de l’alimentació. 

Amb la promoció i difusió de les fórmules que 
productivament funcionen, amb el mínim nivell 
de proteïna i d’altres nutrients en cada estat fisi-
ològic de l’animal, es contribueix a les BPA, ja 
que així s’obtenen uns purins amb un menor 
nivell de nutrients en excés. 

Quines són les principals conseqüències 
de les millores que apliqueu als pinsos? 

Doncs, que els elements que l’animal no aprofi-
ta no es traslladaran a les dejeccions. Aquesta 
és una reducció molt directa per a determinats 
nutrients, i força immediata, encara que no es 
pot oblidar la resta de factors (maneig de pinso 
i d’aigua, instal·lacions, etc…) que juguen un 
paper fonamental en fer que la dejecció tingui 
uns nivells d’elements sobrers mínims. 

“El sector productor de pinsos es troba en 
un moment en què els criteris mediambi-
entals han pres molta importància i condi-
cionen les dietes que s’estan formulant.” 

Quin és, per a vosaltres, el model ideal de 
gestió de fertilització orgànica i mineral? 

Com en altres àmbits, l’aspiració és assolir un 
equilibri total. Aquest equilibri, en el cas de 
Catalunya, pot ser bastant complicat, ja que 
tenim una activitat ramadera molt important i la 
desenvolupem amb un dèficit en moltes de les 
primeres matèries per a l’alimentació, com en 
el cas de la proteïna que importem. 

No ens agrada parlar dels purins com a resi-
du, ja que considerem que són un subproduc-
te ideal per a la fertilització. Es tracta, doncs, 
de fer-ne una bona gestió i una bona aplicació 
per tal que esdevinguin un valuós fertilitzant 
per als sòls. 

Quins són els components i additius dels 
pinsos compostos que tenen més impacte 
en la reducció de nitrats i les BPA? 

Ja fa uns anys, es van començar a utilitzar 
enzims, com les fitases, per reduir l’impacte 
del fòsfor en el medi ambient. Aquesta pràcti-

ca està molt estesa i funciona bé. En el cas 
dels nitrats, es tracta de no fer dietes amb un 
excés de proteïna.

Moltes de les reduccions dels nivells màxims 
d’oligoelements que s’han legislat han tingut 
com a principal motiu la problemàtica mediam-
biental. Així doncs, el sector productor de pin-
sos es troba en un moment en què els criteris 
mediambientals han pres molta importància i 
condicionen les dietes que s’estan formulant. 

“Totes les iniciatives per millorar la situació 
respecte als excedents de nutrients en les 
dejeccions ramaderes són bones.” 

El Projecte Columel·la es va traduir amb la 
creació de GESFER. Com valoreu aquest 
tipus d’iniciatives de l’Administració? 

Totes les iniciatives per millorar la situació res-
pecte als excedents de nutrients en les dejecci-
ons ramaderes són bones. En aquest sentit, la 
creació d’organismes específics per estudiar 
aquesta qüestió serveix per avançar en conei-
xement, recerca, planificació i avaluació de 
mesures. Esperem que la recent creació del 
Consorci contribueixi a donar resposta a la pro-
blemàtica actual que els ramaders pateixen 
com a responsables directes en la gestió dels 
seus excedents.

Quins són els plans imminents d’ASFAC? 

En el camp dels purins, ens agradaria poder 
avaluar ara els resultats de l’aplicació del pro-
grama de reducció de la càrrega contaminant 
dels purins mitjançant l’alimentació animal. 
Aquesta avaluació, quatre anys després d’en-
gegar la mesura, ens pot permetre valorar en 
quin punt ens trobem i fer plans de futur per 
continuar avançant cap a la promoció de millo-
res en l’àmbit de la formulació dels pinsos. 

Així podrem contribuir a situar Catalunya en una 
posició millor quant a generació i composició 
de dejeccions que, sens dubte, revertirà en mi-
llores en la gestió, tractament i aplicació poste-
riors d’aquestes dejeccions. 

Enllaços  relacionats: www.asfac.org
Associació Catalana de Fabricants de Pinsos

Mònica Ros és enginyera agròno-
ma, té 34 anys i, des del novembre 
del 2000, dirigeix l’ASFAC (Asso-
ciació Catalana de Fabricants de 
Pinsos), una organització activa 
i dinàmica que compta amb 107 
membres als quals presta diver-
sitat de serveis i accions; fa un 
treball rigorós i els representa 
da vant l’administració pública i 
d’altres organismes. Parlem amb 
ella sobre la tasca i la influència 
de l’ASFAC en relació a les bones 
pràctiques agràries i el tractament 
de les dejeccions ramaderes.

“ELS PURINS SÓN UN SUBPRODUCTE IDEAL PER A LA FERTILITZACIÓ”

L’ENTREVISTA Mònica Ros i Batlle
Enginyera agrònoma, 
Directora d’ASFAC.

www.ruralcat.net
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PRESENTACIÓ

A Catalunya, el conreu de cereals té una 
llarga tradició. Des de sempre, ha estat 
molt important per a l’alimentació humana i, 
sobretot, animal. En aquests moments, podem 
dir que la producció de cereals de gra ocupa al 
voltant del 19% de la superfície de les nostres 
explotacions agràries.

Amb l’aplicació de la Política Agrària 
Comunitària (PAC), també ha esdevingut 
imprescindible la posada al dia de les tècniques 
del conreu de cereals, com del sector agrícola 
català en general.

Ha calgut innovar per respondre a la creixent 
demanda de qualitat i de traçabilitat, per suportar 
les tendències a la baixa dels preus dels cereals 
i a l’alça del preu del gasoil, i per adaptar-nos al 
fet que cada vegada hi hagi menys explotacions 
agrícoles, però més grans, dedicades als 
conreus extensius. La nova realitat ens condueix 
a fer un ús cada vegada més racional i eficient 
dels mitjans de producció. 

En aquest sentit, fer una bona elecció de les 
varietats de cereals adequades a l’hora de 
sembrar és primordial per ajustar les despeses 
i obtenir uns bons resultats. I és en aquest 
context on resulta fonamental la transferència 
de nous coneixements dels investigadors i 
tècnics als agricultors.

Les dades que ens aporta la Xarxa 
d’Experimentació de Varietats de Cereals 
d’Hivern de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) són determinants a 
l’hora de pensar a millorar la productivitat 
d’aquests conreus a les nostres terres. La 
tasca d’investigació i recerca que s’hi està 
duent a terme és una de les claus per afrontar 
una nova temporada. 

Per això, en aquesta època de l’any, resulta 
especialment interessant la publicació 
d’aquest quinzè DOSSIER TÈCNIC, dedicat 
a les varietats de cereals d’hivern. En aquest 
número es recullen els resultats obtinguts en 
els assajos de la Xarxa d’Experimentació de 
l’IRTA, durant la campanya 2005-2006. També 
hi trobareu les recomanacions de sembra de 
varietats de blat, ordi i triticale per a la propera 
campanya.

Per acabar, des de la Direcció General 
de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca ens plau difondre totes 
aquestes dades tècniques, que us poden 
ser útils per afrontar els nous reptes que es 
presenten i així, contribuir a millorar i fer més 
rendible l’activitat agrícola a Catalunya.
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Una correcta elecció de 
la varietat a sembrar té 
incidència sobre gran part 
de les tècniques culturals 
i de maneig del cultiu 
i constitueix un factor 
primordial en l’èxit de 
l’activitat productiva

LA XARXA D’EXPERIMENTACIÓ
DE VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN
A CATALUNYA

Parcel·la experimental del Programa de Millora Genètica de Cereals de l’IRTA. Gimenells (Segrià).
Foto:  J.A. Betbesé.

Parcel·les experimentals de blat tou de tardor i d’ordi de tardor i primavera, Vic. Foto: 
J. Salvia.
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01 Introducció

La millora genètica vegetal constitueix 

actualment una de les eines més importants 

per a l’increment de la productivitat del cereal 

d’hivern. Els constants avenços en els mètodes 

i tècniques emprats en els actuals programes 

de millora genètica i obtenció de noves varietats 

fan que l’aparició de nou material vegetal sigui 

cada cop més ràpida i nombrosa. Aquest gran 

nombre de varietats que van apareixent cada 

any al mercat de llavors de cereal i el relatiu 

desconeixement que se’n té, provoquen en molts 

casos una certa desinformació de l’agricultor a 

l’hora de prendre la decisió sobre les varietats 

de cereal d’hivern que ha de conrear.

El coneixement i l’experimentació de noves 

varietats en cultius extensius constitueixen avui 

dia una necessitat pel productor d’aquests 

cultius, ja que, a més de l’augment del 

rendiment, una correcta elecció de la varietat 

a sembrar té incidència sobre una gran part de 

les tècniques culturals i de maneig del conreu 

(desherbatge, adobat, tractaments fungicides, 

entre altres).  D’aquesta manera poden veure’s 

disminuïts determinats “inputs” o despeses que 

repercutiran en un increment del marge brut 

del conreu. D’altra banda, els condicionants 

externs propis de l’activitat, com ara la diversitat 

de condicions edafoclimàtiques, les diferents 

normes de la Política Agrària Comunitària, 

l’encariment de les matèries primeres, entre 

altres, fan que una correcta elecció varietal sigui 

un factor primordial en l’èxit de la producció 

agrícola extensiva.

Amb la finalitat de conèixer l’adaptació i 

comportament a Catalunya de les noves 

varietats que van apareixent al mercat, l’Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

porta a terme una Xarxa d’Experimentació de 

Varietats de Cereal d’Hivern en les principals 

comarques productores catalanes. L’objectiu 

d’aquesta Xarxa Experimental és el d’avaluar 

les característiques i comportament agronòmic 

i productiu d’aquest nou material vegetal per tal 

de poder oferir aquesta informació a agricultors 

i tècnics, i que els pugui resultar d’utilitat a 

l’hora de prendre decisions sobre les varietats 

a sembrar cada campanya.

02 Zones agroclimàtiques

L’adaptació de les varietats a les diferents 

zones de conreu es veu determinada de forma 

molt important per l’ambient. Dins el concepte 

ambient s’engloben aspectes tant dispars com 

la climatologia i les característiques del sòl, 

entre altres.

Per tal de poder singularitzar la informació a 

proporcionar a cada zona productora, aquestes 

s’han agrupat en sis zones agroclimàtiques 

en funció de les seves característiques 

La millora genètica vegetal 
constitueix actualment
una de les eines més 
importants per a l’increment 
de la productivitat del 
cereal d’hivern
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edafoclimatològiques i, principalment, del seu 

règim termopluviomètric que, en les nostres 

condicions, són els principals factors limitants 

de la productivitat (Figura 1). La distribució 

dels diferents camps d’assaig s’ha realitzat en 

base a aquestes zones agroclimàtiques, per tal 

que els resultats obtinguts en l’experimentació 

puguin ser representatius per a les diferents 

explotacions cerealistes situades en el seu 

àmbit d’influència.

Aquesta divisió en zones agroclimàtiques 

constitueix també la base per a la recomanació 

de varietats que s’efectua cada campanya.

Zona de Secans àrids i semiàrids. Ve 

definida per una pluviometria inferior a 400 mm

anuals i una altitud mitjana entre els 200 i

400 m. El cereal cultivat majoritàriament és 

l’ordi, en sòls no  gaire profunds i amb una 

baixa capacitat de retenció d’aigua. Comprèn 

comarques de gran importància cerealícola 

com ara el Segrià, les Garrigues, l’Urgell i part 

de la Noguera i la Segarra, a les comarques de 

Lleida, i la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, a les de 

Tarragona.

Zona de Secans semifrescals. Comprèn part 

de les comarques tarragonines així com part 

dels dos Pallars, la Noguera, l’Anoia, la Segarra 

i el Bages, com a principals zones cerealícoles. 

La precipitació mitjana anual es situa al voltant 

dels 600 mm i l’altitud oscil·la entre els 500 i els 

700 m. En aquesta zona es cultiva tant l’ordi 

com el blat.

Zona de Secans frescals. Inclou gran part 

de les comarques d’Osona, Bages, Berguedà, 

Solsonès, Alt Urgell i Pallars Jussà i Sobirà. 

Defineix aquesta zona una pluviometria 

anual igual o superior als 700 mm. Els sòls 

són majoritàriament fèrtils i profunds, amb 

una bona capacitat de retenció d’aigua. El 

cereal predominant és el blat, que assoleix 

habitualment bons rendiments.

Zona de Girona interior. Zona integrada per 

les comarques del Pla de l’Estany,  i part de 

les de l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès i 

la Selva. Es caracteritza per una pluviometria 

superior als 700 mm anuals i una altitud 

variable, encara que normalment superior als 

100 m. Els conreus de blat i ordi obtenen bons 

rendiments.

Zona de Girona litoral. Comprèn la totalitat del 

Baix Empordà, així com part de l’Alt Empordà, 

el Gironès i la Selva. La seva pluviometria 

oscil·la entre els 600 i els 700 mm, i són terres 

fèrtils de planura amb altituds inferiors als 100 

m i una climatologia de marcada influència 

marítima. A més de blat i ordi, en aquesta zona 

es concentra la major part de la superfície de 

triticale sembrada a Catalunya.

Zona de Regadius de Lleida. Comprèn les 

zones de regadiu de les comarques del Pla 

d’Urgell, el Segrià, la Noguera, l’Urgell i les 

Garrigues. El cereal majoritàriament cultivat és 

el blat, que pot assolir rendiments molt elevats.

0336

L’objectiu de la Xarxa 
d’Experimentació de 
Varietats de Cereal és el 
d’avaluar les característiques 
i comportament agronòmic 
i productiu del nou material 
vegetal de cereal d’hivern
a Catalunya

Camp d’assaig del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) Foto: J.A. Betbesé.

Figura 1. Zones Agroclimàtiques de Catalunya.

L’adaptació de les varietats a 
les diferents zones de conreu 
es veu determinada de forma 
molt important per l’ambient

Secans àrids i semiàrids

Secans semifrescals

Secans frescals

Secans de l’interior de Girona

Secans del litoral de Girona

336



VARIETATS DE CEREALS D’HIVERN

DOSSIERN15

03 Dispositiu experimental

Aquesta Xarxa d’Experimentació Varietal està 

integrada per assaigs d’ordi (Hordeum vulgare), 

blat (Triticum aestivum) i triticale (X. Triticosecale 

W.). El nombre total d’assaigs distribuïts per 

Catalunya és de 23, dels que 11 ho són de blat, 

10 d’ordi i 2 de triticale. La seva distribució en 

10 localitats diferents intenta representar les 

principals comarques cerealícoles catalanes 

(Figura 2), localitzant-hi normalment un mínim 

de dos camps experimentals per a les principals  

espècies i zones productores. En funció de 

l’alternativitat de les varietats a avaluar i de la  zona 

agroclimàtica, els assaigs són sembrats en tres 

èpoques diferents: sembres de tardor de blats, 

ordis i triticales (octubre-novembre), sembres 

d’hivern de blats i ordis (novembre-desembre) i 

sembra d’ordis de primavera (febrer). La Taula 1 

recull la distribució dels diferents camps d’assaig 

en funció de les zones agroclimàtiques, espècies 
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Ordi sembra 
tardor

Ordi sembra 
hivern

Ordi sembra 
primav.

Blat sembra 
tardor

Blat
sembra 
hivern

Blat
millorant

Triticale 
sembra 
tardor

Triticale 
sembra 
hivern

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS

Sant Martí de Maldà (l’Urgell) ·
L’Aranyó (la Segarra) ·

SECANS SEMIFRESCALS

Foradada (la Noguera) · ·
Calaf (l’Anoia) · ·

SECANS FRESCALS

Solsona (el Solsonès) · ·
Vic (Osona) · · ·

GIRONA INTERIOR

Sils (la Selva) · · ·
GIRONA LITORAL

La Tallada (el Baix Empordà) · · · ·
REGADIUS DE LLEIDA

El Palau d’A. (el Pla d’Urgell) · ·
Gimenells (el Segrià) · · ·

Total assaigs establerts 7 2 1 5 3 3 1 1

Total assaigs vàlids 7 2 1 5 3 3 1 1

Figura 2. Localització dels camps d’assaig.
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Taula 1. Distribució dels camps d’assaig. Campanya 2005 - 2006

1.- L’Aranyó
2.- Sant Martí de Maldà
3.- Foradada
4.- Calaf
5.- Solsona
6.- El Palau d’Anglesola
7.- Sils
8.- La Tallada d’Empordà
9.- Vic

10.- Gimenells
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assajades i èpoques de sembra. El nombre de 

varietats avaluades cada any és superior a 100, 

de les quals una quarta part aproximadament ho 

són per primer cop.

Els assaigs es porten a terme en microparcel·les 

amb les següents característiques:

· Parcel·la elemental: 1,2 m x 8 m = 9,6 m2.

· Disseny estadístic: Fila-columna latinitzat o 

α-lattice.

· Nombre de repeticions: 4.

· Dosi de sembra:

- 400 llavors / m2 (blats i ordis en sembra de 

tardor i d’hivern).

- 500 llavors / m2 (ordis en sembra de pri-

mavera i triticale)

La sembra i la recol·leció es porten a terme amb 

maquinària d’experimentació (microsembradora 

i microrecol·lectora d’assaigs).

El maneig agronòmic de les parcel·les és 

l’habitual en cadascuna de les zones pel 

conreu del blat i de l’ordi, tot intentant reproduir 

les mateixes condicions dels camps comercials 

de cada zona.

04 Divulgació dels resultats

L’IRTA realitza un gran esforç per tal de poder 

posar a l’abast de tècnics i agricultors la 

informació generada cada any per aquesta 

Xarxa Experimental de manera eficient i puntual 

abans de cada nova campanya de sembra. 

La publicació de resultats, caracterització i 

recomanació de varietats en aquest Dossier 

Tècnic del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca obeeix a aquest propòsit.

La consulta per Internet d’aquesta informació 

permet disposar de la mateixa de manera 

molt més puntual. En el web de l’IRTA es pot 

accedir des de primers d’agost de cada any als 

resultats dels camps d’assaig de la campanya, 

juntament amb l’actualització de les sèries de 

producció plurianuals per a cada espècie i zona 

agroclimàtica, així com a la recomanació de 

sembra de varietats per a la campanya següent 

també per a cada espècie i zona. Els webs del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

connectats al de l’IRTA permeten ampliar-ne 

les vies d’accés. Les adreces electròniques per 

accedir a aquesta informació són les següents:

· www.irta.es

· www.gencat.net/darp

· www.ruralcat.net

D’altra banda, a més de xerrades divulgatives 

que es porten a terme a tot Catalunya, l’IRTA i 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

organitzen durant cada campanya diverses visites 

als camps d’assaig i Jornades Tècniques per a 

agricultors i tècnics, en les quals es proporciona 

informació detallada sobre comportament  i 

caracterització varietals sobre el terreny.

La consulta per Internet 
permet disposar de manera 
puntual de la informació 
actualitzada generada per 
la Xarxa d’Experimentació 
Varietal
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VI Jornada Tècnica Intercomarcal sobre Cultius Herbacis. Calaf (Anoia). Foto: J.A. Betbesé.

 Microrecol·lectora d’assaigs Hege 125C. Foto: A. López Q.
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antoni.lopez@irta.es
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01 La campanya cerealícola
2005-2006

Algunes pluges generalitzades durant la 

segona quinzena del mes d’octubre van donar 

saó suficient per poder realitzar les labors 

de preparació del terreny per a la sembra 

en bones condicions. Les sembres més 

primerenques van tenir una naixença molt bona 

afavorides per la humitat del sòl i les elevades 

temperatures. Pluges més abundants cap a 

meitat de novembre van dificultar en algun cas 

les sembres més tardanes, acabant, però, de 

garantir humitat als sòls fins a sortida d’hivern.

L’hivern ha estat un dels més rigorosos dels 

últims anys a la major part de comarques 

interiors de Catalunya. Les temperatures 

han estat molt baixes durant tot el mes de 

desembre, amb mitjanes de 3 a 4ºC inferiors 

a les de la sèrie històrica plurianual en totes 

les zones cerealícoles (Figures 1 i 2), retardant 

enormement la naixença del cereal. A Solsona 

(Solsonès), per exemple, el període entre la 

sembra i la naixença ha estat superior als 2 

mesos. Aquest sever règim tèrmic hivernal ha 

comportat que a sortida d’hivern s’observés 

un retard vegetatiu molt important del cereal, 

amb plantes molt poc desenvolupades i 

pràcticament sense fillolar. 

A partir de la sortida d’hivern es va iniciar 

un període molt perllongat de temperatures 

anormalment elevades i amb una manca 

de pluges molt accentuada que han estat 

determinants en el comportament final de les 

varietats. Des de les precipitacions de mig 

novembre i fins a primers de maig, els registres 

pluviomètrics a la major part de zones han 

estat extremadament baixos. A les comarques 

de Ponent, la boira i la neu mantinguda sobre 

RESULTATS OBTINGUTS A LA XARXA 
D’EXPERIMENTACIÓ DE VARIETATS
DE L’IRTA A CATALUNYA DURANT
LA CAMPANYA 2005-2006

Les baixes temperatures 
patides durant l’hivern han 
retardat inusualment la 
naixença del cereal

Parcel·les experimentals de cereals d’hivern. Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell). Foto: A. López. Camp d’assaig. La Tallada d’Empordà. Foto: J. Salvia.

Figura 1. Zona de Secans Àrids i Semiàrids. Temperatura mitjana i pluviometria mensuals durant el cicle de conreu respecte a les 
mitjanes plurianuals de la zona. Campanya 2005-2006.
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Zona Agroclimàtica SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS SECANS SEMIFRESCALS

Localitat
L’ARANYÓ
(la Segarra)

ST. MARTÍ DE MALDÀ 
(l’Urgell)

CALAF
(l’Anoia)

FORADADA
(la Noguera)

Data de sembra 7 de novembre 7 de novembre 8 de novembre 20 de novembre

Data de collita 12 de juny 12 de juny 29 de juny 23 de juny

CULMA 3287 A 2418 A 5804 A 2938 ABC

MESETA 2598  BCD 1781 ABC 5918 A 2996 ABC

SUNRISE 2723 AB 859    BCD 5573 AB 2870 ABCDE

HISPANIC 2427  BCDEFGH 2025 AB 5337 ABC 3046 ABC

GILENA 2459  BCDEFG 2134 A 5276 ABC 2968 ABC

AINSA 2301  BCDEFGHI 1315 ABCD 5262 ABC 2707   CDEF

CIERZO 2588  BCDEF 1565 ABCD 4672 ABCD 3223 A

PEWTER 2558  BCDE 1723 ABC 5081 ABC 2681   CDEF

COUNTY 2487  BCDEF 1925 AB 5767 A 2552    DEF

REGALIA 1850      HIJ 1204 ABCD 4810 ABCD 2893 ABCDE

PONENTE 1938     FGHIJ 1138 ABCD 4808 ABCD 2861 ABCDE

GRAPHIC (T) 1994    DEFGHI 1502 ABCD 4677 ABCD 2537     EF

MAGENTA 1966     EFGHIJ 684    BCD 4700 ABCD 2733   CDEF

BOREALE 2187  BCDEFGHI 1721 ABC 3927   CD 2834  BCDE

JONATHAN 1358       J 657     CD 4198  BCD 2543    DEF

DOÑA PEPA 2161  BCDEFGHI 1481 ABCD 4033   CD 2798   CDE

SUNBEAM 1719       IJ 461      D 3370    D 2883 ABCDE

OTIRA 2685 ABC 2182 A 4550 ABCD 3060 ABC

EPONA 2152  BCDEFGHI 1252 ABCD 4853 ABC 2921 ABCD

ARLOIS 2053   CDEFGHI 1680 ABCD 5006 ABC 2694   CDEF

RAQUEL 5848 A 2884 ABCDE

ORDALIE 1852      GHIJ 2185 A 5109 ABC 2408     F

DEVORA 5254 ABC 2976 ABC

ARCHIPEL 2074   CDEFGHI 1878 ABC

SULTANE

BOOST

NATUREL 5057 ABC 3197 AB

NURE 2681 ABC 1851 ABC

GERMANIA 2416  BCDEFGH 1966 AB

GAELIC

VOLLEY

Mitjana de l’assaig 
(kg/ha)

2269 1567 4954 2842

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Coeficient de
variació (%)

9,60 15,15 11,11 5,04

p-valor 
varietat*localitat

Taula 1.  Varietats d’ordi en sembra de tardor. Resultats productius de la campanya 2005-06 (kg/ha al 13%  d’humitat).
Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test de Edwards & Berry  (α=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen significativament 
en la seva producció.
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SECANS FRESCALS GIRONA INTERIOR PRODUCCIÓ MITJANA

SOLSONA
(el Solsonès)

VIC
(Osona)

SILS
(la Selva)

24 de novembre 3 de novembre 4 de novembre Índex
productiu

(%)17 de juliol 23 de juny 22 de juny

6796 A 6367 ABC 4527 ABCDE 4654 A 121,9

6674 AB 6903 AB 4569 ABCDE 4510 AB 118,1

6706 AB 6388 ABC 5037 ABCD 4320 ABC 113,1

6038 ABCDE 5955   CDE 5395 AB 4275 ABCD 111,9

6143 ABCD 6273  BCDE 4312  BCDE 4255  BCDE 111,4

6402 ABC 6222  BCDE 5180 ABC 4227  BCDE 110,7

5765 ABCDEF 6381  BC 5449 A 4202  BCDEF 110,0

5746 ABCDEF 6599  BC 4481 ABCDE 4122  BCDEF 107,9

5067    DEF 6335 ABC 4524 ABCDE 4088   CDEF 107,0

6499 ABC 6016  BCDE 4312  BCDE 3906    DEFG 102,3

5702 ABCDEF 5822   CDE 4589 ABCDE 3862     EFG 101,1

5604  BCDEF 6163  BCDE 3960    DE 3819     FG 100,0

6475 ABC 6330 ABC 3956    DE 3818     FG 100,0

4995    DEF 5396    DE 4458 ABCDE 3669      GH 96,1

6018 ABCDE 6568 ABC 4387  BCDE 3653      GH 95,7

4576     F 5383     E 4757 ABCDE 3576      GH 93,6

4716     F 6013  BCDE 4066  BCDE 3345      H 87,6

4923     EF 5941   CDE

5461   CDEF 5787   CDE

3867     E

6412 ABC 6301  BCD

4559 ABCDE

3978   CDE

6399 ABC 7188 A

6073 ABCDE 6067  BCDE

4554 ABCDE

4265  BCDE

5872 6200 4508 4008

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

6,35 4,22 5,85 11,42

< 0,0001
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els camps per les baixes temperatures han 

proporcionat humitat en les capes superiors 

del sòl fins a finals de febrer.

Fins a meitat de març, el desenvolupament 

vegetatiu del cereal mostrava un retard d’un 

mes apoximadament respecte al que és habitual 

a la major part de zones. El notable i anormal 

increment de les temperatures a partir d’aquesta 

data ha fet incrementar la velocitat de creixement 

del cereal en les zones menys fredes, recuperant 

per moments aquest retard vegetatiu.

Els registres pluviomètrics han suposat, en el 

període comprés entre febrer i maig, només 

el 22, 37 i 29% de la pluja habitual, en els 

Secans Àrids i Semiàrids, Frescals i Girona 

Interior, respectivament. La repercussió en 

el conreu del cereal s’ha traduït en un estrès 

hídric que ha incidit en el potencial productiu 

de les varietats, una menor alçada de les 

plantes, incidència molt escassa de problemes 

per ajagut, i menys afectació per malalties 

fúngiques de forma global en el conjunt de les 

localitats d’assaig. 

Tot i que aquestes incidències climàtiques 

s’han observat de forma general, en totes 

les zones agroclimàtiques s’han presentat 

certes particularitats. En els Secans Àrids 

i Semiàrids, els rendiments finals obtinguts 

només han representat entre un 30 i un 

40% de les produccions mitjanes habituals a 

causa de la intensa sequera i de forts atacs 

locals de cendrosa que han afectat de forma 

important les varietats més sensibles. Pel que 

fa als Secans Semifrescals la reducció de la 

producció s’ha estimat només del 25% o 

menys, gràcies a  lleugeres pluges caigudes 

erràticament a finals d’abril i principis de 

maig que van ajudar a reduir l’estrès hídric 

de blats i ordis i, en definitiva, a definir una 

producció que, finalment, ha estat millor 

del què s’esperava en aquestes zones. El 

cicle més llarg dels conreus localitzats a la 

zona de Secans Frescals va permetre que 

aprofitessin molt bé les pluges caigudes a 

la zona a primers i mitjan maig, essent les 

produccions finals molt semblants a les 

habituals a la zona.

El pes específic del gra a la major part de 

zones ha estat en general alt gràcies a 

l’escassa presència de malalties i a l’absència 

d’ajagut

A les comarques gironines, concretament 

a la zona del Litoral de Girona, també s’ha 

enregistrat una pluja puntual al mes de maig, 

la qual va afavorir les varietats de cicle més 

llarg respecte a les cicle més curt. El baix 

nivell d’afectació de malalties foliars, habituals 

en aquesta zona agroclimàtica, i l’absència 

d’ajagut, van proporcionar les condicions 

adequades per a un correcte ompliment del 

gra, afavorint pesos específics alts. Per contra, 

en la zona Interior de Girona, l’absència de 

pluges fins i tot al final del període vegetatiu, 

va comportar uns rendiments inferiors als 

esperats, amb una disminució mitjana d’un 

25% aproximadament sobre els rendiments 

productius habituals.

Les altes temperatures sofertes a la major part 

de zones agroclimàtiques des de mitjan març i, 

sobretot, les patides durant la segona quinzena 

de maig, superiors als 35ºC segons les zones, 

han acabat d’assecar molt ràpidament el gra, 

provocant alhora un avançament d’uns 15 dies 

en la recol·lecció.

02 Varietats d’ordi en sembra de 
tardor

La Taula 1 (pàgina anterior) mostra els resultats 

productius obtinguts en els diferents camps 

d’assaig de varietats d’ordi en sembra de 

tardor.  La columna dreta de la taula ordena 

les varietats en funció del seu rendiment mitjà 

mostrat en el conjunt de camps en què han 

estat assajades.

Entre les noves varietats avaluades, en 

el conjunt de tots els camps, destaca 

el comportament productiu de Meseta, 

juntament amb varietats de comportament ja 

conegut com Culma, Sunrise i Hispanic. Cal 

destacar la incidència d’atacs de cendrosa en 

els assaigs de Sant Martí de Maldà i l’Aranyó 

que, juntament amb la climatologia adversa, ha 

pogut incidir en uns baixos rendiments finals. 

També s’ha observat un nivell d’atac elevat 

d’helmintosporiosi reticular en el conjunt de 

les localitats. En aquesta campanya no s’ha 

observat incidència destacable d’ajagut en cap 

dels camps d’assaig.

Figura 2. Zona de Girona Litoral. Temperatura mitjana i pluviometria mensuals durant el cicle de conreu respecte a les mitjanes 
plurianuals de la zona. Campanya 2005-2006.
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A l’inici de la primavera, 
l’estadi del cereal mostrava 
un retard aproximat d’un mes 
respecte al que és habitual a 
la major part de zones

Des de mig novembre i fi ns a 
primers de maig, els registres 
pluviomètrics a la major 
part de zones han estat 
extremadament baixos
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Zona 
Agroclimàtica

GIRONA LITORAL SECANS FRESCALS REGADIUS DE LLEIDA

PRODUCCIÓ MITJANA

Localitat
LA TALLADA 
D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)

VIC
(Osona)

GIMENELLS
(el Segrià)

Data de sembra 29 de novembre 16 de febrer 18 de novembre
Índex

productiu
(%)

Data de collita 20 de juny 17 de juliol 30 de juny

GUSTAV 7774 AB 5644 AB 9818 A 7773 A 118,5

HENLEY 7678 AB 5678 AB 9586 AB 7589 AB 115,7

MARNIE 8014 A 5549 AB 9132 ABCDE 7571 AB 115,4

MANDOLIN 7755 AB 5508 AB 9159 ABCDE 7460 ABC 113,7

CLAMOR 8182 A 5883 A 8207   CDEFGH 7457 ABC 113,6

BRAEMAR 7259 AB 5539 AB 9563 AB 7429 ABC 113,2

96054-518 7734 AB 6082 A 8513  BCDEFGH 7420 ABC 113,1

AURIGA 7177 AB 5440 AB 9257 ABCD 7272 ABCD 110,8

CLASS 7649 AB 5476 AB 8850 ABCDEF 7269 ABCD 110,8

CULMA 7513 AB 5133 AB 9001 ABCDEF 7189 ABCD 109,6

COUNTY 7430 AB 5092 AB 8900 ABCDEF 7125 ABCD 108,6

LINDEN 7194 AB 5056 AB 8719 ABCDEF 7032 ABCD 107,2

BELGRANO 7130 AB 5319 AB 8543  BCDEFGH 6967 ABCD 106,2

RAQUEL 7252 AB 5354 AB 7989    DEFGH 6879  BCD 104,8

GOMERA 6547 AB 5377 AB 8518  BCDEFGH 6817  BCD 103,9

SCARLETT 6664 AB 4783  B 8624 ABCDEFG 6645   CD 101,3

CATRIONA 6538 AB 5200 AB 7886     EFGH 6636   CD 101,1

GRAPHIC (T) 6549 AB 5081 AB 7817     FGH 6562    D 100,0

MAAREN 6693 AB 5045 AB 7350      H 6436    D 98,1

BERANGERE 5757  B 5785 AB

CALGARY 5698 AB 8663 ABCDEFG

QUINTA 6589 AB

ORALIA 6459 AB

PRESTIGE 9342 ABC

OTIRA 7460      GH

Mitjana de l’assaig 
(kg/ha)

7161 5400 8677 7133

p-valor varietat 0,0040 0,0036 < 0,0001 < 0,0001

Coeficient de
variació (%)

10,08 6,14 5,02 6,86

p-valor 
varietat*localitat

0,0058

Taula 2.  Varietats d’ordi en sembra d’hivern i primavera.  Resultats productius de la campanya 2005-06 (kg/ha al 13% d’humitat).
Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  Varietats amb la mateixa lletra no difereixen significativament 
en la seva producció.
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03 Varietats d’ordi en sembra 
d’hivern i primavera

La Taula 2 (pàgina anterior) mostra els resultats 

productius obtinguts en els diferents camps 

d’assaig de varietats d’ordi en sembra d’hivern 

i primavera.  La columna dreta de la taula 

ordena les varietats en funció del seu rendiment 

mitjà mostrat en el conjunt de camps en què 

han estat assajades.

Tot i la climatologia adversa de la primavera, 

els rendiments han estat superiors als esperats 

en les zones del Litoral de Girona i de Secans 

Frescals. Les noves varietats avaluades 

Gustav, Henley i Marnie, s’han mostrat entre 

les més productives en el conjunt dels assaigs. 

El testimoni Graphic ha estat superat per un 

nombrós grup de varietats a la zona Litoral de 

Girona i als Secans Frescals, tot i que sense 

significació en la diferència. Per contra, aquesta 

sí que ha estat significativa a la zona de Regadius 

de Lleida. Pel que fa a la incidència de malalties 

foliars, cal destacar l’atac d’helmintosporiosi 

reticular als Regadius de Lleida i de rovell 

bru al Litoral de Girona. Les característiques 

climatològiques de la campanya han provocat 

l’absència dels habituals problemes d’ajagut 

en aquests assaigs, afavorint en general que el 

pes específic del gra hagi estat alt, en especial 

al Litoral de Girona.

04 Varietats de blat en sembra
de tardor

S’han mostrat diferències significatives entre 

varietats a les cinc localitats d’assaig (Taula 3). 

La interacció varietat per localitat s’ha mostrat 

també significativa, és a dir, alguna varietat, 

com és el cas per exemple de Botticelli, s’ha 

presentat poc estable amb un comportament 

desigual en funció de la localitat  Destaquen els 

rendiments productius obtinguts per les noves 

varietats Andelos i Rodrigo, i per Andalou. Les 

localitats dels Secans Semifrescals i Girona 

Interior s’han vist afectades per una primavera 

amb pràctica absència de pluges i temperatures 

superiors a les habituals. No s’han observat 

incidències destacables de malalties foliars, 

tret d’un lleuger atac de rovell bru cap a final de 

cicle a Girona Interior i de cendrosa als Secans 

Frescals. Aquesta absència de malalties i 

també d’ajagut ha afavorit en general un pes 

específic elevat del gra, especialment a la zona 

de Secans Semifrescals.

05 Varietats de blat en sembra 
d’hivern

La Taula 4 mostra els resultats productius 

obtinguts en els diferents camps d’assaig de 

varietats de blat en sembra d’hivern.  De forma 

similar a la del blat de tardor, l’anàlisi estadítica 

detecta interacció significativa de varietats amb 

les localitats, com en el cas de la nova varietat 

Anapo, que s’ha comportat productivament 

millor en els Regadius de Lleida respecte a 

Girona Litoral. En aquesta zona, les varietats 

de cicle més llarg Sarina i Odiel han obtingut un 

bon comportament productiu final afavorides 

per la pluja tardana del mes de maig. Aquesta 

circumstància ha perjudicat alhora les varietats 

de cicle més curt, com podrien ser Jerezano i 

Vejer. Cal esmentar l’atac de cendrosa en els 

Regadius de Lleida i l’absència de patologies 

destacables al Litoral de Girona. En ambdues 

zones agroclimàtiques el pes específic final del 

gra ha estat molt bo.

06 Varietats de triticale

Les diferències de producció detectades 

entre varietats han estat significatives (Taula 

5). Senatrit ha mostrat un comportament 

productiu desigual en les dues localitats 

d’assaig, degut probablement a l’atac de 

rovell bru que ha patit a la zona de Girona 

Litoral. Normalment, les varietats de cicle 

curt presenten en aquesta zona una millor 

adaptació en acabar el seu cicle vegetatiu 

més aviat. Aquest any, però, la pluja de mitjans 

de maig ha fet que les varietats de cicle més 

llarg, com Tricolor, hagin obtingut un millor 

comportament productiu final. 
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El pes específi c del gra a 
totes les zones interiors ha 
estat en general alt gràcies 
a l’escassa presència de 
malalties i a l’absència 
d’ajagut

Parcel·les experimentals d’ordi, blat i triticale, La Tallada d’Empordà. Foto: J. Salvia.

Atac sever de cendrosa fi ns a nivell d’espiga en plantes de 
blat. Foto: J. Salvia.
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Zona 
Agroclimàtica

SECANS SEMIFRESCALS SECANS FRESCALS
GIRONA 

INTERIOR

PRODUCCIÓ MITJANA

Localitat
CALAF
(l’Anoia)

FORADADA
(Noguera)

SOLSONA
(el Solsonès)

VIC
(Osona)

SILS
(la Selva)

Data de sembra 8 de novembre 20 de novembre 24 de novembre 3 de novembre 4 de novembre
Índex

productiu
(%)

Data de collita 23 de juny 23 de juny 17 de juliol 23 de juny 22 de juny

ANDELOS 5422 A 3304 A 7502 AB 7227 ABC 4930 AB 5715 A 116,9

RODRIGO 4542 ABCD 3176 ABC 7050 ABC 7919 AB 5351 A 5623 A 115,1

ANDALOU 5112 AB 3177 ABC 7805 A 7123 ABC 4926 AB 5608 A 114,8

KUMBERRI 4767 ABCD 2986 ABCD 6868 ABC 7093 ABC 5323 A 5367 AB 109,8

BASTIDE 4639 ABCD 2953 ABCD 6678 ABC 7629 ABC 4806 AB 5343 AB 109,3

SUBTIL 4222 ABCD 3036 ABCD 6914 ABC 7205 ABC 5184 AB 5274 AB 107,9

ISENGRAIN 4051  BCD 2835 ABCDE 7220 AB 7179 ABC 4911 AB 5257 AB 107,6

TROCADERO 4653 ABCD 3013 ABCD 6528 ABC 6860  BC 5339 A 5237 AB 107,2

PISTOLERO 4597 ABCD 2985 ABCD 5753 ABC 7096 ABC 5400 A 5219 AB 106,8

ROISSAC 4460 ABCD 2990 ABCD 6842 ABC 6412  BC 5137 AB 5213 AB 106,7

BOTTICELLI 5068 AB 3192 AB 5450  BC 6955 ABC 5279 A 5209 AB 106,6

PALEDOR 4409 ABCD 2767   CDE 6726 ABC 6896 ABC 4808 AB 5122 AB 104,8

BOKARO 4530 ABCD 2902 ABCDE 5989 ABC 6796  BC 5080 AB 5097 AB 104,3

MARIUS 4784 ABCD 2763   CDE 6140 ABC 6894 ABC 4731 AB 5092 AB 104,2

AUBUSSON 4243 ABCD 2909 ABCDE 6681 ABC 7205 ABC 4626 AB 5091 AB 104,2

EQUILIBRE 4220 ABCD 2814  BCDE 6600 ABC 6876  BC 4658 AB 5040 AB 103,1

EPIDOC 4314 ABCD 2812  BCDE 5785 ABC 7151 ABC 4815 AB 4927  B 100,8

TRIMAX 3810   CD 2533     E 5996 ABC 6851  BC 5091 AB 4920  B 100,7

SOISSONS (T) 4354 ABCD 2622    DE 5946 ABC 6806  BC 4525 AB 4887  B 100,0

ATTLASS 3637    D 2625    DE 6830 ABC 6383  BC 4469 AB 4813  B 98,5

CRAKLIN 4829 ABC 3040 ABCD 6668 ABC 7088 ABC

ABATE 4587 ABCD 2930 ABCDE 5401  BC 5794   C

APACHE 5788 ABC 6593  BC 4102  B

PLETHORE 4948   C 6294  BC 4839 AB

BOLOGNA 4016  BCD 2735    DE 4397 AB

ETECHO 4692 ABCD 2939 ABCDE

KALANGO 8799 A 5017 AB

PROVINCIALE 6074  BC 5499 A

Mitjana de l’assaig 
(kg/ha)

4480 2910 6320 6926 4877 5203

p-valor varietat 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 0,0004 < 0,0001 < 0,0001

Coeficient de
variació (%)

8,17 4,95 11,39 8,84 8,46 10,60

p-valor 
varietat*localitat

0,0073

Taula 3.  Varietats de blat en sembra de tardor. Resultats productius de la campanya 2005-06.  Resultats productius de la campanya 
2005-06 (kg/ha al 13% d’humitat).
Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen 
significativament en la seva producció.
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Zona 
Agroclimàtica

GIRONA LITORAL REGADIUS DE LLEIDA

PRODUCCIÓ MITJANA

Localitat
LA TALLADA 
D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)

GIMENELLS
(el Segrià)

PALAU D’ANGLESOLA
(el Pla d’Urgell)

Data de sembra 29 de novembre 18 de novembre 25 de novembre
Índex

productiu
(%)

Data de collita 20 de juny 30 de juny 30 de juny

SARINA (T) 6300 AB 7786 ABCDE 9819 ABC 7983 A 108,9

ODIEL 5915 ABC 8424 ABC 9589 ABCD 7959 A 108,6

ANAPO 4405    D 8661 A 9931 AB 7663 A 104,5

BANJO 5531 ABCD 7238  BCDEFGH 10121 A 7619 A 103,9

MANE NICK 5572 ABCD 7614 ABCDEF 9556 ABCD 7588 A 103,5

ARTUR NICK 4991  BCD 8248 ABCD 9145 ABCD 7522 A 102,6

PERICO 5432 ABCD 7144   CDEFGH 9571 ABCD 7380 AB 100,7

BANCAL 4781   CD 8218 ABCD 9039 ABCD 7366 AB 100,5

ALBORAN 5032  BCD 7467 ABCDEFG 9507 ABCD 7345 AB 100,2

LUBRICAN 4825   CD 7722 ABCDEF 9216 ABCD 7262 ABC 99,1

CARISMA 5524 ABCD 6839     EFGH 9493 ABCD 7238 ABCD 98,7

GALEON (T) 5017  BCD 6824     EFGH 8044    D 6680  BCD 91,1

ECIJA 4560    D 6617     EFGH 8391  BCD 6571   CDE 89,6

GAZUL 4370    D 6983    DEFGH 8103   CD 6497    DE 88,6

JEREZANO 4506    D 6225      GH 8653 ABCD 6399     E 87,3

VEJER 4517    D 5938      H 8528 ABCD 6347     E 86,6

KILOPONDIO 8471 AB 9685 ABCD

CALIFA SUR 7410 ABCDEFG 8965 ABCD

BONPAIN 7275  BCDEFG 8907 ABCD

ANZA 6475     EFGH 8948 ABCD

ALABANZA 6461     FGH 8625 ABCD

DOLLAR 6673 A

GREINA 5197  BCD

Mitjana de l’assaig 
(kg/ha)

5203 9168 9168 7214

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Coeficient de
variació (%)

8,05 6,10 6,13 6,71

p-valor 
varietat*localitat

< 0,0001

Taula 4.  Varietats de blat en sembra d’hivern. Resultats productius de la campanya 2005-06 (kg/ha al 13% d’humitat).
Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen significativament 
en la seva producció.
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Zona Agroclimàtica GIRONA LITORAL GIRONA INTERIOR

PRODUCCIÓ MITJANA

Localitat
LA TALLADA D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)
SILS

(la Selva)

Data de sembra 29 de novembre 4 de novembre
Índex

productiu
(%)

Data de collita 20 de juny 22 de juny

TRICOLOR 8641 AB 5223 AB 6936 A 123,8

TITANIA 7701 ABC 4961 AB 6431 AB 114,8

BIENVENU 7550 ABC 5049 AB 6305 ABC 112,6

MISIONERO 6662   CD 5139 AB 5826  BC 104,0

MIDELO 6905   CD 4259  B 5715  BC 102,0

SENATRIT (T) 5646    D 5702 A 5601   C 100,0

TIS20 9079 A

TREMPLIN 8552 AB

TRITICON 8105 ABC

HETI 414 7501  BC

Mitjana de l’assaig (kg/ha) 7634 5055 6136

p-valor varietat < 0,0001 0,0001 < 0,0001

Coeficient de
variació (%)

5,07 8,78 8,37

p-valor varietat*localitat < 0,0001

Taula 5.  Varietats de triticale. Resultats productius de la campanya 2005-06 (kg/ha al 13% d’humitat).
Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05). Varietats amb la mateixa lletra no difereixen significativament 
en la seva producció.
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Jornada de cereals d’hivern i proteaginoses. La Tallada d’Empordà (Baix Empordà). Foto: A. Roselló.
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ASPECTES A CONSIDERAR EN L’ELECCIÓ
DE LA VARIETAT A SEMBRAR

Parcel·la experimental d’ordi amb ajagut. Foto: J.Serra. Camp d’ordi amb ajagut. Foto: J. Serra.

01 Introducció

El comportament productiu de les varietats 

de cereal d’hivern varia en funció de les 

característiques de l’ambient on es conrea. 

Dins del concepte d’ambient s’ha d’incloure 

aspectes culturals (data de sembra, fertilització, 

protecció fitosanitària, entre altres) i climatològics 

(resistència al fred, tolerància a l’estrès hídric, 

entre altres). Així, tant important com el potencial 

productiu d’una varietat, ho és també la seva 

capacitat d’adaptació a les diferents condicions 

de conreu. Molt poques mostren una adaptació 

a totes les zones productores; en aquest sentit, 

cal mencionar l’ordi de primavera Graphic, que 

durant uns quants anys ha estat recomanada en 

totes les zones; tant de sembra típica de tardor 

com d’hivern; tant àrides com frescals; tant 

fredes com més temperades. 

Alguns d’aquests paràmetres ambientals són 

difícils de preveure, principalment els que són 

deguts a efectes temporals, com per exemple 

l’any. Normalment el comportament productiu 

d’una varietat varia entre anys, fins i tot dins 

una mateixa localitat. Aquest fet dificulta molt 

les recomanacions i n’augmenta la probabilitat 

d’error. Per això, és necessari avaluar les 

varietats durant un nombre suficient d’anys 

abans de la seva recomanació. En el cas de 

la Xarxa d’Avaluació de Varietats de Cereal 

d’Hivern a Catalunya no es recomanen fins que 

s’han assajat un mínim de tres anys.

Altres condicionants ambientals són més 

coneguts o previsibles, com per exemple la 

localitat de conreu. Normalment es poden 

establir agrupacions de localitats en zones 

productives de característiques similars de sòl, 

clima, entre altres, que permeten considerar 

que el comportament de les varietats en el seu 

interior és similar, i en conseqüència s’hi pot 

realitzar una recomanació única. A Catalunya 

s’han agrupat les zones productores en sis 

zones agroclimàtiques (Secans Àrids i Semiàrids, 

Secans Semifrescals, Secans Frescals, Secans 

de l’Interior de Girona, Secans del Litoral de 

Girona i Regadius de Lleida) en base a criteris 

geogràfics i de règim tèrmic i pluviomètric, que 

són la base de les recomanacions.

Un exemple seria la comparació entre el 

comportament de les varietats d’ordi d’hivern 

Hispanic i Sunrise. La primera ha superat 

Sunrise en la zona dels Secans Àrids i 

Semiàrids en cinc dels sis darrers anys que 

s’han avaluat (Figura 1). Per contra, en la 

zona dels Secans Frescals és Sunrise que 

ha superat Hispanic en les sis campanyes 

que s’han comparat. Evidentment, es fa 
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Figura 1. Producció de les varietats d’ordi d’hivern HISPANIC i SUNRISE, en les zones dels Secans Àrids i Semiàrids i dels Secans 
Frescals, les campanyes 1999-2000 a 2005-2006.

348



VARIETATS DE CEREALS D’HIVERN

DOSSIERN15349

difícil afirmar de forma global quina de les 

dues varietats és la millor, en tot cas la més 

indicada per als Secans Àrids i Semiàrids seria 

Hispanic, mentre que per als Secans Frescals 

Sunrise.

Tot i això, és clar que dins una mateixa 

zona agroclimàtica hi ha diferències de 

fertilitat entre les parcel·les, condicions 

climatològiques diferents segons l’any, entre 

altres; que fan que en el moment de l’elecció 

de les varietats s’hagin de considerar altres 

aspectes com el cicle, el comportament en 

front de les principals malalties i accidents, 

entre altres. Alguns d’aquests aspectes són 

els que es tractaran amb més profunditat en 

aquest article.

En ocasions la qualitat pot ser un factor decisori 

per l’elecció de les varietats, principalment 

perquè pot implicar un diferencial de preu a tenir 

en compte. La utilització majoritària del cereal 

és per a la fabricació de pinso, però hi ha altres 

sortides que a vegades poden representar un 

preu de venda més elevat; en el cas de l’ordi cal 

destacar les varietats d’alta qualitat cervesera i 

en el cas del blat principalment les més aptes 

per a la panificació. 

02 El cicle

El cicle de les varietats indica el període de temps 

necessari entre dos estadis concrets; moltes 

vegades es considera entre sembra i espigat o 

entre sembra i maduresa fisiològica. Del cicle en 

depèn en bona part l’adaptació de les varietats 

a les diferents zones de conreu; així no és 

convenient sembrar varietats d’espigat molt 

precoç en zones amb un risc molt elevat de 

gelades tardanes; o tampoc varietats amb 

una data de maduresa tardana, si hi ha el risc 

que coincideixi amb unes temperatures massa 

elevades; entre altres aspectes.

Entre les varietats d’ordi d’hivern, que tenen una 

clara parada hivernal, les d’espigat més tardà 

(Ainsa i Sunrise) han mostrat un comportament 

productiu comparativament pitjor que les que 

presenten un espigat i una data de maduresa 

més precoç (Hispanic, Germania, entre altres), 

en la zona dels Secans Àrids i Semiàrids (Figura 

2). Les temperatures elevades, que normalment 
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es donen en aquesta zona durant el període 

d’ompliment del gra, limiten el potencial de 

producció de les varietats d’ordi d’hivern de 

cicle més llarg. Per contra, les varietats d’espigat 

més tardà estan entre les més productives en la 

zona dels Secans Frescals, on la limitació de la 

productivitat és més deguda a aspectes com la 

sensibilitat a l’ajagut o malalties, que a la data 

de maduresa. 

Un cas destacable és el d’algunes varietats 

d’ordi de primavera (Culma, County, entre 

altres varietats), que fins i tot en sembres 

precoces (octubre i novembre) presenten un 

bon comportament productiu, en totes les 

zones. Aquestes es mostren poc sensibles 

al fotoperíode i la seva data d’espigat és 

variable segons el règim tèrmic de les 

diferents zones de conreu. Així, entre les 

varietats d’ordi d’hivern sempre s’observa el 

mateix ordre de precocitat en totes les zones 

(Hispanic, Arlois, Gilena i Cierzo, sempre són 

més precoces que Sunrise i Ainsa), tal com 

s’observa en la Figura 3. No passa el mateix 

quan es comparen varietats d’ordi d’hivern 

amb les d’ordi de primavera. Així, en les 

zones d’hiverns més freds, com per exemple 

els Secans Semifrescals, totes les varietats 

d’ordi de primavera (Graphic, Culma i County) 

es situen entre les que tenen un espigat més 

tardà, fins i tot més que Sunrise; per contra, 

en zones de menor altitud, on els hiverns 

poden ser més moderats, com per exemple 

els Secans de l’Interior de Girona, algunes de 

les varietats d’ordi de primavera, principalment 

Graphic i Culma, són clarament més precoces 

que Sunrise. Aquest comportament és degut 

al fet que no mostren una parada hivernal 

clara, i fins i tot durant l’hivern, si es donen 
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Figura 4. Comparació d’una parcel·la amb material vegetal de primavera, amb port erecte, respecte a una parcel·la de material vegetal d’hivern, amb port rastrer. Foto: J. Salvia.

Figura 6. Índex productiu de la varietat MARIUS, en comparació amb SOISSONS, en funció del nivell d’atac de rovell bru.
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temperatures suaus, poden continuar el seu 

creixement vegetatiu, cosa que pot tenir com 

a conseqüència un avançament de la data 

d’encanyat i d’espigat. En les zones que es 

poden donar a la vegada hiverns suaus i un risc 

de gelades tardanes elevat és recomanable 

evitar la sembra massa precoç de les varietats 

d’ordi de primavera per escapar de possibles 

danys de fred.

La coincidència del període de formació del gra 

amb temperatures elevades pot condicionar 

l’ompliment del gra, obtenint-se un gra més 

migrat i un pes específic a vegades baix. 

En les zones on es poden donar aquestes 

condicions, com per exemple el Litoral de 

Girona, principalment en condicions intensives 

de cultiu, la precocitat de les varietats sempre 

és un valor afegit. En la Figura 5 es pot observar 

com les varietats d’espigat més precoç són les 

que normalment donen un pes específic més 

elevat i per contra les d’espigat més tardà el 

donen a vegades molt baix, com per exemple 

és el cas d’Scarlett.

03 Susceptibilitat a malalties

L’atac de malalties, principalment foliars, pot 

condicionar el potencial productiu de moltes 

varietats, fins i tot dins una mateixa zona 

agroclimàtica. Un exemple de la importància 

d’aquestes el podem observar en la Zona de 

l’Interior de Girona, pel rovell bru, comparant el 

comportament de les varietats Soissons (molt 

susceptible) i Marius (mitjanament susceptible) 

(Figura 6). Així, s’observa que els anys amb 

forta presència de rovell bru (1996, 1997, 

2001, 2003 i 2006) les produccions de Marius 

són més elevades que les de Soissons, per 

la seva menor susceptibilitat. Pel contrari, la 

major part dels anys amb un atac baix de la 

malaltia les produccions de Soissons són més 

elevades.

La presència d’aquestes malalties varia molt 

entre parcel·les segons la susceptibilitat de la 

varietat, les característiques climatològiques de 

l’any, les pràctiques culturals, entre altres.

En algunes malalties com la cendrosa, el rovell 

bru o el rovell groc s’observen diferències 

molt clares de susceptibilitat entre varietats. 

En altres com l’helmintosporiosi reticular en 

ordi o la septoriosi en blat tou és més difícil 

quantificar aquestes diferències entre varietats, 

ja que pràcticament totes es comporten com a 

susceptibles. 

Figura 7. Atac de rincosporiosis en plantes d’ordi. Foto: J. Salvia.

Figura 8. Susceptibilitat a cendrosa de les varietats de blat tou d’hivern.
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Si prenem com exemple el blat tou, les 

varietats mostren una diferent susceptibilitat 

a la cendrosa i al rovell bru, tant en el blat 

d’hivern com de primavera. En el cas de 

la cendrosa, les varietats de blat d’hivern 

més susceptibles han estat Marius, Etecho, 

Bastide, entre altres varietats (Figura 8); 

mentre que en el blat de primavera han estat 

Alabanza, Anza, Califa Sur, entre altres (Figura 

9). En el cas del rovell bru, les varietats de blat 

d’hivern més susceptibles han estat Soissons 

i Isengrain (Figura 10), mentre que en el blat de 

primavera Califa Sur, Anza, Odiel, entre altres 

varietats (Figura 11).

La freqüència de l’aparició de cada malaltia 

és diferent en cada zona agroclimàtica, 

principalment segons les seves condicions 

climatològiques. Així, en el cas de la cendrosa, 

en base a les dades dels assaigs realitzats en 

les dotze darreres campanyes i considerant 

la varietat Marius, que es pot considerar com 

a susceptible davant aquesta malaltia, s’ha 

observat una major freqüència d’atacs severs 

en els Secans Frescals i Semifrescals que en 

l’Interior de Girona (Figura 12).

També en el blat tou de cicle llarg, però en el 

cas del rovell bru i prenent com a referència la 

varietat Soissons, que cal considerar-la com 

a molt susceptible davant aquesta malaltia, 

s’observa que la zona on són més habituals 

els seus danys és en l’Interior de Girona (Figura 

13). En aquesta zona quatre anys de cada 

deu s’han observat atacs molt severs, mentre 

que en els Secans Frescals aproximadament 

un de cada deu i en els Secans Semifrescals 

cap. En aquestes dues darreres zones es pot 

pensar en conrear varietats encara que siguin 

susceptibles al rovell bru; per contra, en la 

Zona de l’Interior de Girona la susceptibilitat 

a aquesta malaltia és un criteri fonamental a 

l’hora d’elegir la varietat a cultivar.

04 Susceptibilitat a l’ajagut

L’ajagut és un accident més freqüent en l’ordi 

que en el blat tou, principalment en les zones 

més fèrtils i amb major capacitat de producció. 

Tot i que moltes pràctiques culturals poden 

contribuir a incrementar els problemes d’ajagut 

(densitat de sembra, fertilització nitrogenada, 

entre altres) són conegudes les diferències de 

sensibilitat entre varietats. En aquest sentit, en 

aquelles situacions més intensives de conreu, 

amb una major fertilitat de les parcel·les, etc., 

pot ser convenient escollir varietats que mostrin 

resistència front aquesta problemàtica.

La sensibilitat d’una varietat a l’ajagut pot ser 

conseqüència de la seva altura, capacitat 

de fillament, entre altres. En la Figura 14 i en 

la Figura 15 es pot observar la sensibilitat 

a l’ajagut de les varietats d’ordi d’hivern i de 

primavera, respectivament. Entre les varietats 

d’ordi d’hivern les que s’han mostrat com més 

sensibles han estat Hispanic, Devora, Sunrise, 

entre altres; mentre que entre les de primavera 

Raquel, Otira, Scarlett, entre altres. Cal tenir 

present que normalment les varietats de sis 

rengles són més sensibles a l’ajagut que les de 

dos rengles.

Figura 10. Susceptibilitat a rovell bru de les varietats de blat tou d’hivern.
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05 Qualitat farinera del blat tou

Un dels mercats més importants del blat tou és 

per a la producció de farina per a la panificació. 

No totes les varietats tenen la mateixa aptitud 

per a aquest ús, essent importants aspectes 

com el pes hectolítric, el contingut en proteïna 

o la qualitat del gluten. Per tal del classificar les 

varietats en base a la seva qualitat farinera és 

habitual utilitzar els paràmetres alveogràfics, 

principalment la W (força) i la relació P/L 

(equilibri). Normalment, les varietats més 

apreciades són les que presenten valors 

de força elevats, superiors a 300 (són els 

anomenats blats millorants); les que presenten 

valors de la relació P/L inferiors a 0,5 (amb una 

elevada extensibilitat); o bé les que presentant 

valors de força mitjans a alts, entre 150 i 300, 

i tenen simultàniament valors de la relació P/L 

inferiors a 0,8.

Entre les varietats de blat de cicle llarg 

pràcticament no es troben blats millorants, 

sinó que normalment presenten valors de força 

inferiors. Una excepció seria Bologna, tal com 

mostra la Figura 16. Algunes varietats són 

Figura 13. Percentatge d’incidència de rovell bru en el blat de cicle llarg SOISSONS en funció de la zona de conreu durant les darreres 12 campanyes (1995-06).
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Figura 12. Percentatge d’incidència de cendrosa en el blat de cicle llarg MARIUS en funció de la zona de conreu durant les darreres 12 campanyes (1995-06).
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Figura 14. Sensibilitat a l’ajagut de les varietats d’ordi d’hivern.
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apreciades per la seva alta extensibilitat, amb 

valors molt baixos de la relació P/L, com és el 

cas principalment de Marius.  Malgrat això, la 

major part de les varietats assajades presenten 

valors de la W compresos entre 150 i 300 i 

entre aquestes les més interessants són les 

que tenen els valors més baixos de la relació P/

L, com és el cas de Bokaro o Soissons. Malgrat 

això, moltes varietats tenen poc interès cara a 

la panificació, principalment per donar farines 

amb una forta tendència cap a la tenacitat, 

com és el cas per exemple de Subtil, Indor, 

Kumberri, entre altres.

Algunes de les varietats de blat tou de cicle 

curt presenten habitualment valors de força 

superiors a 300 i es poden considerar com a 

millorants, com és el cas de Califa Sur, Mane 

Nick, Gazul, entre altres (Figura 17); fet que 

a vegades en pot representar un preu més 

elevat de venda. També poden ser apreciades 

varietats com Dollar, Artur Nick, Odiel I Sarina, 

pels seus valors d’extensibilitat.

La qualitat d’una varietat depèn en gran mesura 

de la seva genètica, però també es pot veure 

influenciada per paràmetres ambientals i 

culturals. Així, per exemple, el contingut en 

proteïna del gra està altament relacionat amb la 

fertilització nitrogenada. Això fa que a vegades 

s’observi una gran variabilitat en la qualitat de 

diferents partides d’una mateixa varietat. En 

la Figura 18 es poden observar els valors de 

la W i de la relació P/L en la varietat Soissons 

corresponents a diferents assaigs. La qualitat 

mitjana de Soissons ve definida per uns 

valors de força mitjans a alts i una relació P/L 

normalment equilibrada, però tot i així hi ha una 

gran variabilitat segons les condicions de conreu 

tant en els valors de W com de la relació P/L.

Figura 15 Sensibilitat a l’ajagut de les varietats d’ordi de primavera.

Ajagut (%)

COUNTY

CULMA

GOMERA

PRESTIGE

MANDOLIN

LINDEN

CALGARY

GRAPHIC

SCARLETT

OTIRA

RAQUEL

20 40 60 7525 30 50 7035 5545 65

Figura 16. Paràmetres alveogràfi cs (W i relació P/L) de les varietats de blat tou de cicle llarg.
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Figura 18. Paràmetres alveogràfi cs (W i relació P/L) corresponents a la varietat de blat tou Soissons, obtinguts en diferents 
assaigs.
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01 Introducció

El comportament productiu d’una varietat al 

llarg de diverses campanyes és la principal 

referència de la seva millor o pitjor adaptació 

a una determinada zona. La probabilitat que 

aquesta definició sigui més exacta augmenta, 

òbviament, a mesura que la sèrie de dades de 

què es disposa pugui ser més gran. Tanmateix, 

els cicles de vida comercial de la majoria de 

varietats és actualment força més curta que 

anys enrere i això dificulta enormement poder 

disposar d’una sèrie prou llarga d’avaluacions de 

producció a les diferents zones agroclimàtiques 

que permeti dur a terme amb seguretat la 

determinació de la seva adaptabilitat.

La recomanació de varietats de cereal d’hivern 

per a la propera campanya 2006-07 que es 

proposa en les pàgines següents es basa en 

l’anàlisi del comportament productiu de les 

varietats assajades a cada zona durant els 

darrers tres i quatre anys. Tot i ser aquest el 

principal criteri seguit, s’han tingut també en 

compte aspectes de tipus agronòmic, propis 

de cada varietat, que les fan especialment 

RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE CEREAL 
D’HIVERN PER A LA CAMPANYA 2006-07

Parcel·les experimentals de cereals d’hivern en els Regadius de Lleida. Foto: A. López. Parcel·la experimental de blat, ordi i triticale. Sils (la Selva). Foto: J. Salvia.

Les varietats d’ordi 
alternatives sensibles a 
rincosporiosi i sembrades 
a la tardor poden tenir un 
important risc d’infecció per 
aquesta malaltia fúngica
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interessants o no en una determinada zona. 

Per exemple, la recomanació d’una varietat de 

blat o ordi amb un elevat potencial productiu, 

però amb una marcada sensibilitat a una 

determinada malaltia fúngica, pot desaconsellar 

la seva recomanació en aquelles zones en les 

quals la probabilitat de tenir infeccions severes 

o freqüents sigui elevada.

A continuació, s’exposen, per a cada espècie, 

època de sembra i zona agroclimàtica, els 

índexs productius de les varietats que s’hi 

ha assajat durant els últims 4 anys, així com 

la recomanació de varietats per a la propera 

campanya 2006-2007 i una breu caracterització 

de les varietats recomanades en cada cas.

02 Varietats d’ordi en sembra de 
tardor

La referència a sembres de tardor obeeix a 

les sembres tradicionals de la major part de 

secans de Catalunya, que es duen a terme 

de mitjans d’octubre a finals de novembre. 

Les varietats tradicionalment sembrades en 

aquesta època són d’hivern, és a dir, amb 

parada vegetativa hivernal, i de cicle més  o 

menys llarg en funció de les zones. D’uns 

anys ençà, però, hi ha la pràctica freqüent de 

sembrar també en aquesta època material 

vegetal alternatiu o de primavera que intenta 

aprofitar l’elevat potencial productiu d’algunes 

d’aquestes varietats amb una major durada del 

seu cicle de cultiu. En aquests casos, cal tenir 

molt present que la major part de varietats de 

primavera són força sensibles a rincosporiosi 

i que, en condicions de tardors, hiverns o 

primaveres humides, el risc d’infecció per 

aquesta malaltia fúngica és elevat. Un atac fort 

de rincosporiosi sol comportar un descens en 

la producció final i en el pes específic del gra.

Les Taules 1 a 4 mostren el resum del 

comportament productiu plurianual de les 

varietats d’ordi en sembra de tardor assajades 

en aquesta campanya 2005-06 a les zones 

de Secans Àrids-Semiàrids, Semifrescals, 

Frescals i de l’Interior de Girona. Les taules 

recullen mitjanes dels índexs productius de 

cada varietat respecte al testimoni Graphic, al 

llarg de les 2, 3 i 4 últimes campanyes.

Cal destacar un millor comportament 

productiu general de les varietats de cicle més 

curt en les zones de Secans Àrids i Semiàrids 

i Semifrescals, en les quals les característiques 

climatològiques pròpies d’aquestes zones 

poden afectar negativament amb major 

probabilitat el material vegetal de cicle més 

llarg. L’excepció seria Otira que, tot i ser una 

varietat alternativa de cicle més aviat llarg, 

està mostrant un excel·lent comportament en 

aquestes dues zones. 

També cal esmentar l’excel·lent adaptabilitat  

que segueix mostrant Sunrise. Tot i ser una 

varietat que ja fa deu anys que es cultiva al 

nostre país, segueix oferint un bon nivell 

productiu i estabilitat a totes les zones.

D’entre el nou material assajat, cal destacar 

també els elevats nivells de productivitat 

i adaptabilitat de Culma, Cierzo I Gilena 

apareixent per primer cop com a recomanades 

en gairebé totes les zones agroclimàtiques 

després de 3 anys d’avaluació.

Tot i ser varietats 
relativament antigues,
els testimonis Hispanic i 
Sunrise segueixen oferint
un bon nivell productiu

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS ORDI (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(nombre d’assaigs)

4 anys
(8)

3 anys
(6)

2 anys
(4)

1 any
(2)

OTIRA 116,7 117,2 118,5 140,0

HISPANIC 109,8 103,9 107,7 128,3

GERMANIA 107,2 105,3 107,7 127,1

ORDALIE 106,6 107,8 111,3 119,2

ARLOIS 105,2 103,8 107,4 107,5

SUNRISE 100,7 97,5 104,3 96,9

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ARCHIPEL 120,1 119,2 114,5

COUNTY 115,3 117,2 126,5

AINSA 106,7 101,8 101,5

CULMA 141,5 162,9

GILENA 127,8 132,7

NURE 124,1 128,9

CIERZO 120,6 114,6

MAGENTA 84,3 72,1

MESETA 124,5

PEWTER 122,3

BOREALE 112,2

DOÑA PEPA 103,5

EPONA 95,7

REGALIA 86,5

PONENTE 86,5

SUNBEAM 58,5

JONATHAN 56,0

ÍNDEX 100 (kg/ha) 3719 3686 3582 1748

(T) Varietat testimoni.

Taula 1.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Àrids i Semiàrids.

356



VARIETATS DE CEREALS D’HIVERN

DOSSIERN15357

Les varietats d’ordi recomanades per a la 

propera campanya en sembres de tardor 

a la zona de Secans Àrids i Semiàrids són: 

Otira, Hispanic, Germania, Ordalie, Arlois, 

Archipel, County I Ainsa. En la zona de Secans 

Semifrescals, les varietats recomanades són 

Otira, Naturel, Hispanic, Devora, Sunrise, 

Culma, Gilena I Cierzo, mentre que a la de 

Secans Frescals ho són Sultane, Ainsa, 

County, Graphic, Sunrise, Culma, Cierzo I 

Gilena. Per últim, a la zona de Girona Interior, 

County, Devora, Ainsa, Sunrise, Gaelic, Cierzo 

I Culma serien les varietats recomanades per 

aquesta propera sembra.

Tot seguit s’ofereix una breu caracterització 

varietal d’aquest material vegetal que és fruit 

de les diferents avaluacions i observacions 

realitzades en els diferents camps d’assaig al 

llarg d’aquests anys.

Ainsa
Varietat d’ordi d’hivern d’origen alemany, 

amb espiga de dos rengles i cicle de mitjà a 

tardà. La seva sanitat és, en conjunt, bona, 

no obstant sembla lleugerament sensible a 

rovell. Tot i que el seu millor comportament 

s’ha enregistrat a l’Interior de Girona (+10%/

Graphic), és una varietat que mostra una 

gran adaptabilitat i bons rendiments a totes 

les zones agroclimàtiques en sembra de 

tardor (Empresa comercialitzadora: RAGT 

Génétique).

Archipel
Varietat francesa recomanada per primer 

cop a la zona de Secans Àrids i Semiàrids, 

en la qual el seu cicle precoç fa que els seus 

resultats siguin força atractius (+20,1%/

Graphic) en els darrers 3 anys. La seva 

sanitat és, en principi, molt bona, mostrant-

se com a resistent a cendrosa, rincosporiosi 

i rovell. Presenta també una bona resistència 

a l’ajagut i el pes específic del gra és 

també molt bo (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

Arlois
Varietat francesa mig alternativa assajada 

durant els darrers 4 anys en sembra de 

tardor i recomanada per a la zona de Secans 

Àrids i Semiàrids, en els quals ha millorat en 

un 5,2% els resultats de la varietat testimoni 

Graphic. La seva bona adaptació a aquesta 

zona és conseqüència amb tota probabilitat 

del seu cicle molt curt. Tot i ser una varietat 

relativament alta, es comporta com a bastant 

resistent davant l’ajagut. La seva capacitat 

d’afillament és baixa. No ha mostrat fins ara 

problemes sanitaris destacables, i té en el seu 

elevat pes específic del gra una de les seves 

virtuts (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

 

Cierzo
Varietat espanyola (coobtenció IRTA) de 6 

rengles i de cicle precoç. De totes les varietats 

d’ordi de 6 rengles que s’han assajat, és 

la que està mostrant millor adaptació i 

comportament productiu a la pràctica 

totalitat de les zones. És de talla mitjana a 

alta i lleugerament sensible a l’ajagut. Té 

un elevat potencial productiu i rusticitat, no 

mostrant de moment problemes sanitaris 

destacables i sí una elevada resistència a 

rovell. Amb 3 anys d’assaig, el seu millor 

A la zona de Secans Àrids 
i Semiàrids, les varietats 
d’ordi amb millors resultats 
productius mitjans són, 
en general, les de cicle
més curt

SECANS SEMIFRESCALS ORDI (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(nombre d’assaigs)

4 anys
(8)

3 anys
(6)

2 anys
(4)

1 any
(2)

OTIRA 113,5 116,0 120,7 105,5

NATUREL 113,2 115,6 121,1 114,4

HISPANIC 111,4 117,6 129,5 116,2

DEVORA 110,1 109,6 118,0 114,1

SUNRISE 108,9 111,5 117,0 117,0

ARLOIS 105,2 102,4 104,4 106,7

ORDALIE 104,2 100,1 97,3 104,2

COUNTY 104,0 101,9 97,8 115,3

AINSA 103,5 100,8 99,4 110,5

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

CULMA 124,1 124,8 121,2

GILENA 108,5 106,6 114,3

CIERZO 108,5 102,4 109,4

MAGENTA 105,7 106,5 103,0

EPONA 99,6 107,8

MESETA 123,6

RAQUEL 121,0

PEWTER 107,6

REGALIA 106,8

PONENTE 106,3

DOÑA PEPA 94,7

BOREALE 93,7

JONATHAN 93,4

SUNBEAM 86,7

ÍNDEX 100 (kg/ha) 4299 3466 2464 3607
(T) Varietat testimoni.

Taula 2.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Semifrescals.
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comportament mitjà s’ha enregistrat fins ara 

a la zona de Girona Interior on ha superat la 

productivitat de Graphic en un 31%. (Empresa 

comercialitzadora: Limagrain Ibérica, SA).

County
(Vegeu caracterització en ordis sembra d’hivern 

i primavera).

Culma
(Vegeu caracterització en ordis sembra d’hivern 

i primavera).

Devora
Obtenció francesa d’hivern, de cicle curt, 

sensible a l’ajagut, però amb una molt 

bona sanitat, en la qual destaquen la 

seva resistència a rincosporiosi i a rovell.

El seu millor comportament al llarg de les 4 

darreres campanyes ha estat a les zones de 

Secans Semifrescals i Girona Interior, on ha 

superat Graphic en un 10%, aproximadament 

(Empresa comercialitzadora: Llavors Batlle, 

SA).

Gaelic
És una varietat d’ordi francesa de dos rengles 

que mostra el seu millor comportament 

a la zona Interior de Girona. Tot i ésser 

considerada una varietat d’hivern, presenta 

una certa alternativitat, fet que cal considerar 

en el moment de la seva sembra. La seva 

talla és de mitjana a baixa i és mitjanament 

sensible a l’ajagut. Es tracta d’una varietat 

sense greus problemes sanitaris, i es 

comporta especialment bé enfront el rovell. 

El seu gra és de bon pes específic (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Agrusa).

Germania
Varietat d’origen alemany conreada majorità-

riament des de fa molts anys a la zona de 

Secans Àrids i Semiàrids de Catalunya on 

continua mostrant-s’hi com una varietat 

especialment adaptada degut, amb tota 

probabilitat, al seu cicle molt precoç. És 

sensible a l’ajagut i a cendrosa, essent en 

canvi resistent a rincosporiosi (Empresa 

comercialitzadora: Limagrain Ibérica, S.A.)

Gilena
Obtenció holandesa d’hivern, de cicle 

precoç, amb una excel·lent sanitat i un bon 

pes específic del gra. Està mostrant un molt 

bon comportament productiu a totes les 

zones, tot i que sembla adaptar-se millor a 

les de Secans Àrids i Semiàrids, Semifrescals 

i Girona Interior (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

Graphic
És probablement la varietat que ha mostrat 

fins fa uns anys una millor adaptació global a 

totes les zones de conreu de Catalunya en tot 

tipus de sembres, si bé en els darrers anys els 

seus bons resultats estan disminuint de forma 

paral·lela a la seva creixent susceptibilitat a 

malalties foliars, particularment rincosporiosi. 

En sembres de tardor està recomanada a 

la zona de Secans Frescals. És una varietat 

anglesa de tipus primavera o alternatiu, amb 

espiga de dos rengles i un espigat mitjà a 

precoç. Presenta una talla entre mitjana i baixa 

que li confereix una acceptable resistència a 

l’ajagut. (Empresa comercialitzadora: RAGT 

Génétique).

Culma està mostrant una 
gran adaptabilitat, obtenint 
molt bons resultats en 
sembres de tardor a totes 
les zones

SECANS FRESCALS ORDI (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(nombre d’assaigs)

4 anys
(7)

3 anys
(5)

2 anys
(3)

1 any
(2)

SULTANE 105,4 106,3 107,2 115,5

AINSA 105,2 102,9 103,7 107,3

COUNTY 103,3 101,4 93,2 96,9

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

SUNRISE 100,0 99,7 100,3 111,3

OTIRA 95,9 97,2 91,7 92,3

HISPANIC 92,6 92,1 90,0 101,9

CULMA 105,4 106,2 111,9

CIERZO 104,6 100,5 103,2

GILENA 100,0 99,8 105,5

MAGENTA 97,9 99,3 108,8

PEWTER 105,2 104,9

RAQUEL 104,8 108,0

REGALIA 99,3 106,4

EPONA 94,8 95,6

PONENTE 88,7 97,9

MESETA 115,4

JONATHAN 107,0

BOOST 103,2

SUNBEAM 91,2

BOREALE 88,3

DOÑA PEPA 84,6

ÍNDEX 100 (kg/ha) 6177 5835 5375 5884

Taula 3.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Frescals.

(T) Varietat testimoni.
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Hispanic
Presenta un bon comportament, en comparació 

amb les altres varietats, principalment en 

els terrenys menys fèrtils. És una varietat 

tradicionalment recomanada en els Secans 

Àrids-Semiàrids i Semifrescals on, en el 

conjunt dels darrers 4 anys, ha tingut un índex 

productiu mitjà respecte a Graphic superior 

en un 9,8% i 11,4%, respectivament. És una 

varietat francesa d’hivern, amb espiga de dos 

rengles i una certa alternativitat, cosa que li 

permet endarrerir relativament sense problemes 

la seva data de sembra. És d’espigat molt 

precoç, el que la fa especialment interessant a 

les zones de maduració primerenca, com ara 

la de Secans Àrids-Semiàrids. Presenta una 

marcada sensibilitat a l’ajagut i a la cendrosa 

mostrant-se, per contra, relativament resistent a 

rincosporiosi. En condicions d’alta fertilitat, que 

és on són més habituals aquests problemes, el 

seu comportament productiu és pitjor respecte 

al d’altres varietats. En ocasions, el seu gra 

pot resultar difícil de desarestar (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

Naturel
Varietat francesa de tipus hivernal i d’espigat 

entre mitjà i tardà, que ha mostrat el seu millor 

comportament en els Secans Semifrescals, 

en els que supera el rendiment de Graphic 

en un 13,2%, durant els darrers 4 anys. 

Presenta una planta de talla mitjana que és 

lleugerament sensible a l’ajagut. Es comporta 

acceptablement enfront les principals malalties 

foliars existents en les nostres comarques i el 

seu gra sol ser de bon pes específic. Una de 

les seves característiques més destacables és 

la d’ésser l’única varietat entre les assajades 

amb resistència a virosi (Barley Yellow Dwarf 

Virus) (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

Ordalie
Juntament amb Cierzo, és l’única varietat amb 

espiga de sis rengles entre les recomanades. 

Presenta una bona adaptació a la major part 

de les zones en sembra de tardor, tot i que 

els millors resultats després de 4 anys d’assaig 

els ha assolit en la zona de Secans Àrids i 

Semiàrids, en la qual és varietat recomanada. 

És una varietat francesa d’hivern amb un 

espigat precoç. Es comporta com a bastant 

sensible a la cendrosa, mostrant-se, però, 

força resistent a rincosporiosi. La seva talla 

alta la fa relativament sensible a l’ajagut. El seu 

gra acostuma a ser de pes específic mitjà a 

baix, inferior al de la majoria de les varietats 

de dos rengles (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Batlle, SA).

Otira
Aquesta varietat és una obtenció danesa 

de primavera, amb espiga de 2 rengles 

i una talla força baixa, que li atorga una 

certa resistència a l’ajagut. El seu cicle és 

relativament tardà, comportant-se com a 

bastant resistent a cendrosa, però clarament 

sensible a rincosporiosi, que pot incidir 

en una disminució del seu pes específic. 

Els seus resultats en aquestes 4 darreres 

campanyes han estat força interessants en 

sembra de tardor a les zones de Secans Àrids 

i Semiàrids i Semifrescals, on ha superat els 

rendiments de Graphic en un 16,7% i 13,5%, 

respectivament (Empresa comercialitzadora: 

Disagri Semillas, SL).

Sultane
És una altra varietat danesa de tipus 

primavera, d’espigat tardà, que mostra el 

seu millor comportament en la zona de 

Secans Frescals, en la qual ha superat la 

productivitat de Graphic en un 5,4% durant 

els darrers 4 anys. Per contra, en les zones 

més seques és on la seva adaptació és pitjor 

degut, sens dubte, al seu cicle llarg. Presenta 

una bona resistència a l’ajagut i a la cendrosa, 

però és molt sensible a la rincosporiosi i el 

rovell bru, fet que condiciona molts anys un 

millor pes específic del seu gra. (Empresa 

comercialitzadora: Agrar Semillas, SA).

GIRONA INTERIOR ORDI (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(nombre d’assaigs)

4 anys
(4)

3 anys
(3)

2 anys
(2)

1 any
(1)

COUNTY 111,3 116,3 116,0 114,2

DEVORA 110,6 116,6 110,2 115,1

AINSA 110,0 106,9 119,3 130,8

SUNRISE 109,5 113,8 113,6 127,2

GAELIC 108,3 114,3 113,7 115,0

ARCHIPEL 100,7 107,3 107,5 100,4

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

VOLLEY 100,0 106,6 109,5 107,7

CIERZO 131,0 138,3 137,6

CULMA 117,7 122,4 114,3

MAGENTA 109,8 108,3 99,9

GILENA 109,8 114,5 108,9

PONENTE 128,2 115,9

REGALIA 123,7 108,9

ARLOIS 119,0 97,6

PEWTER 117,2 113,2

HISPANIC 115,3 136,2

DOÑA PEPA 120,1

MESETA 115,4

BOREALE 112,6

JONATHAN 110,8

SUNBEAM 102,7

 

ÍNDEX 100 (kg/ha) 4612 4355 4214 3960

Taula 4.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra de 
tardor assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Girona Interior.

(T) Varietat testimoni.
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02 Varietats d’ordi en sembra 
d’hivern i primavera

Les sembres d’hivern acostumen a dur-se 

a terme entre mitjans de novembre i finals 

de desembre, mentre que les sembres de 

primavera ho són a sortida d’hivern, des de 

finals de gener i durant tot el mes de febrer. En 

ambdós casos, el material vegetal a sembrar 

ha de ser alternatiu, és a dir, amb varietats 

tradicionalment anomenades “de primavera”.

Les Taules 5 i 6 mostren el resum del 

comportament productiu plurianual de les 

varietats d’ordi en sembra d’hivern assajades 

en aquesta campanya 2005-06 a la zona Litotal 

de Girona i de Regadius de Lleida. Les taules 

recullen mitjanes dels índexs productius de 

cada varietat respecte al testimoni Graphic, al 

llarg de les 2, 3 i 4 últimes campanyes. De igual 

manera, la Taula 7 mostra aquesta informació 

per a les varietats d’ordi en sembra de primavera 

assajades a la zona de Secans Frescals.

De l’observació de les Taules 5 i 6 destaca 

un grup de varietats que mostra un molt bon 

comportament en el conjunt dels 4 darrers anys 

en ambdues zones: Es tracta de County, Culma 

I Linden. Són varietats de cicle mitjà a tardà i 

talla baixa i, algunes d’elles, amb resistència 

marcada a l’ajagut que és un dels principals 

problemes de les varietats d’ordi en aquestes 

sembres. D’entre les noves varietats amb 3 

anys d’assaig sembla destacar especialment 

MANDOLIN en ambdues zones.

Pel que fa a les sembres de primavera, Calgary i 

Berangere són les varietats que destaquen més 

clarament, mostrant en comú un cicle precoç i 

un molt bon pes específic del gra. De manera 

similar a les dues zones abans esmentades, 

Mandolin també apareix aquí com a interessant 

després de 3 anys d’assaig.

Les varietats recomanades per a la propera 

campanya a la zona de Girona Litoral en 

sembres d’hivern són: County, Culma, Linden, 

Quinta, Gomera i Mandolin, mentre que a 

la zona de Regadius de Lleida són: County, 

Culma, Calgary, Prestige, Linden i Mandolin. 

En sembres de primavera Calgary, Berangere, 

Culma, Mandolin i Raquel serien les varietats 

més recomanables ara mateix. Tot seguit es 

caracteritza breument aquest material vegetal.

Berangere
Aquesta varietat és la que ha mostrat al llarg 

dels anys una millor adaptació de forma 

continuada a les sembres de primavera, 

superant en un 11,1% de mitjana els 

rendiments de Graphic.  Les espigues són de 

dos rengles amb un gra de calibre molt gros. És 

una varietat alternativa francesa d’espigat molt 

precoç i amb una talla alta que la fa bastant 

sensible a l’ajagut, fet que pot constituir una de 

les seves principals limitacions. És susceptible 

a cendrosa, comportant-se bastant bé davant 

la rincosporiosi i el rovell. Destaca pel seu 

pes específic del gra molt elevat (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

Calgary
És una varietat francesa alternativa de cicle 

precoç, que mostra un excel·lent potencial 

productiu tant en sembres de primavera, com 

en sembres d’hivern. La seva sensibilitat, però, 

a rincosporiosi fa que no sigui tan recomanable 

a la zona Litoral de Girona. Tot i ser de talla més 

aviat baixa, és relativament sensible a l’ajagut. 

El pes específic del gra és força bo (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

County
Varietat alternativa d’origen anglès, amb un 

elevat potencial productiu. L’espiga és de 2 

rengles i el seu cicle clarament tardà. És de talla 

baixa i sensible a rincosporiosi, per la qual cosa 

en pot tenir fort risc d’infecció en sembres de 

tardor. Després de 4 anys d’assaigs, és varietat 

recomanada a Girona Litoral (+19,7%/Graphic) 

i Regadius de Lleida (+11,6%/Graphic) en 

sembres d’hivern, i a Girona Interior (+11,3%/

Graphic) i Secans Frescals (+3,3%/Graphic) 

en sembres de tardor. És una de les varietats 

apreciades per la indústria cervesera a 

GIRONA LITORAL ORDI (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(4)

3 anys
(3)

2 anys
(2)

1 any
(1)

COUNTY 119,7 116,2 118,7 113,5

CULMA 109,5 111,9 117,2 114,7

LINDEN 108,6 108,8 113,2 109,8

QUINTA 106,4 105,6 111,8 100,6

GOMERA 104,8 106,1 111,5 100,0

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

SCARLETT 92,3 92,6 101,4 101,8

BERANGERE 88,1 95,3 91,4 87,9

MANDOLIN 101,9 111,9 118,4

RAQUEL 93,8 98,1 110,7

MARNIE 126,7 122,4

BRAEMAR 117,4 110,8

CLAMOR 114,2 124,9

MAAREN 105,6 102,2

BELGRANO 103,1 108,9

ORALIA 102,1 98,6

CATRIONA 100,8 99,8

GUSTAV 118,7

96054-518 118,1

HENLEY 117,2

CLASS 116,8

AURIGA 109,6

ÍNDEX 100 (kg/ha) 6220 6097 6532 6549

Taula 5.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra d’hivern assajades 
durant les 4 darreres campanyes a la zona Litoral de Girona.

(T) Varietat testimoni.
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Espanya, cosa que pot suposar un increment 

del marge brut en la seva producció (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Agrusa).

Culma
És una varietat alternativa, d’origen belga, amb 

un potencial productiu molt elevat i resultats 

excel·lents a totes les zones, tant en sembres 

d’hivern i primavera com en sembres de tardor. 

Aquest magnífic comportament a la totalitat de 

zones reflecteix una enorme adaptabilitat, virtut 

pròpia de varietats excepcionals i poc freqüent 

en aquest tipus de material. Tot i tenir una talla 

baixa, no és molt resistent a l’ajagut. Des d’un 

punt de vista sanitari, és bastant resistent a 

cendrosa, però molt sensible a rincosporiosi, 

fet que cal recordar a l’hora de plantejar-ne 

la sembra precoç (octubre-novembre). El pes 

específic del gra sol ser bo. Els seus millors 

resultats s’han obtingut fins ara a la zona 

de Secans Semifrescals on ha superat el 

testimoni Graphic en un 24,1% com a mitjana 

de les 3 darreres campanyes  (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

Gomera
Varietat alternativa de dos rengles d’origen 

suec, recomanada a la zona de Girona Litoral 

després de 4 anys d’assaig. En aquest període, 

els seus rendiments han superat els de Graphic 

en un 4,8% amb un cicle similar, mostrant-

se resistent a rovell i relativament resistent 

a cendrosa. Per contra, sembla sensible a 

rincosporiosi. La seva talla bastant baixa li 

atorga una certa resistència a l’ajagut. El pes 

específic del gra és habitualment bo (Empresa 

comercialitzadora: Limagrain Ibérica, SA).

Linden
Varietat recomanada a les zones de Regadius 

de Lleida i Girona Litoral després de 4 

campanyes d’assaig. En aquest període ha 

mostrat una productivitat superior en un 6,0% 

i 8,6%, respectivament, a la de Graphic. Es 

tracta d’una varietat d’origen anglès, de talla 

mitjana a baixa. Cal destacar-ne la seva bona 

sanitat. Habitualment mostra nivells força baixos 

d’infecció per cendrosa i és una de les poques 

varietats d’ordi de primavera que fins ara s’ha 

mostrat resistent a rincosporiosi tot i que, per 

contra, també es mostra sensible a rovell. 

(Empresa comercialitzadora: Llavors Batlle, SA).

County, Culma i 
Linden mostren un bon 
comportament productiu en 
sembres d’hivern tant a la 
zona Litoral de Girona com 
a la de Regadius de Lleida

REGADIUS DE LLEIDA ORDI (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(4)

3 anys
(3)

2 anys
(2)

1 any
(1)

COUNTY 111,6 109,4 112,3 113,9

CULMA 109,7 110,6 112,4 115,2

CALGARY 108,4 108,2 110,9 110,8

PRESTIGE 106,1 108,5 111,9 119,5

LINDEN 106,0 104,6 107,7 111,5

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

SCARLETT 98,0 97,9 105,0 110,3

MANDOLIN 106,8 114,2 117,2

RAQUEL 99,1 106,9 102,2

MARNIE 113,4 116,8

BELGRANO 113,2 109,3

CLAMOR 106,7 105,0

BRAEMAR 106,2 122,3

CATRIONA 99,8 100,9

MAAREN 96,4 94,0

GUSTAV 125,6

HENLEY 122,6

AURIGA 118,4

CLASS 113,2

GOMERA 109,0

96054-518 108,9

OTIRA 95,4

ÍNDEX 100 (kg/ha) 9303 9355 8755 7817

Taula 6.  Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra d’hivern assajades 
durant les 4 darreres campanyes a la zona de Regadius de Lleida.

(T) Varietat testimoni.
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Mandolin
Aquesta varietat és recomanada per primer cop 

després de 3 anys d’assaig a totes les zones 

en sembres d’hivern i primavera. És d’origen 

anglès, alternativa, de talla baixa i bona sanitat 

en conjunt. A la zona de Regadius de Lleida 

és on, de moment, ha mostrat els seus millors 

resultats, superant Graphic en un 6,8% de 

mitjana (Empresa comercialitzadora: Agrosa 

Semillas, SA).

Prestige
Obtenció anglesa de primavera, de talla  bastant 

baixa i espiga de 2 rengles, que ha mostrat la 

seva millor adaptació en sembres d’hivern a 

la zona de Regadius de Lleida, on ha superat 

Graphic en un 6,1% de mitjana en els últims 4 

anys. Tot i que es mostra mitjanament resistent a 

cendrosa, és clarament sensible a rincosporiosi, 

el que fa que el seus rendiment i pes específic 

del gra se’n ressenteixin en zones com la del 

Litoral de Girona. En sembres de primavera, 

en què la sensibilitat a rincosporiosi no sol 

ser limitant, els seus rendiments són millors. 

Aquesta varietat és una de les més apreciades 

per la indústria cervesera espanyola, cosa que 

pot suposar un valor afegit a tenir en compte 

a l’hora de la seva comercialització (Empresa 

comercialitzadora: RAGT Génétique).

Raquel
Varietat danesa recomanada per primer cop en 

sembres de primavera, en les quals, en els 3 

darrers anys, es situa al mateix nivell productiu 

que Graphic. És un material alternatiu, de cicle 

tardà, que sembla oferir una certa resistència a 

cendrosa, però també una certa susceptibilitat 

a rincosporiosi. Tot i la seva talla baixa, ha 

mostrat també sensibilitat a l’ajagut (Empresa 

comercialitzadora: Disagri Semillas, S.L.).

 

SECANS FRESCALS ORDI (Sembra de primavera)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 anys
(5)

3 anys
(3)

2 anys
(2)

1 any
(1)

CALGARY 115,4 109,8 117,4 112,2

BERANGERE 111,1 113,7 120,9 113,9

CULMA 104,7 99,4 100,4 101,0

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

LINDEN 99,1 95,9 100,5 99,5

SCARLETT 98,0 95,7 101,9 94,1

COUNTY 97,4 97,9 97,6 100,2

GOMERA 95,0 93,2 98,8 105,8

MANDOLIN 102,8 113,8 108,5

RAQUEL 100,9 109,8 105,4

CLAMOR 117,3 105,8

CATRIONA 111,7 102,3

MARNIE 107,9 109,2

MAAREN 105,4 99,5

BRAEMAR 103,7 109,0

96054-518 119,7

HENLEY 111,8

GUSTAV 111,1

CLASS 107,7

AURIGA 107,1

BELGRANO 104,7

ÍNDEX 100 (kg/ha) 4921 4347 3755 5081

(T) Varietat testimoni.

Taula 7. Índexs productius plurianuals de les varietats d’ordi en sembra de primavera 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Frescals.

Camps de cereal en la zona agroclimàtica dels Secans Semifrescals. Foto: J. Serra.
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RECOMANACIÓ DE VARIETATS D’ORDI PER A LA CAMPANYA 2006-2007

Secans àrids i semiàrids

Secans semifrescals

Secans frescals

Secans de l’interior de Girona

Secans del litoral de Girona

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

OTIRA

HISPANIC

GERMANIA

ORDALIE

ARLOIS

Varietats assajades
durant 3 anys

ARCHIPEL

COUNTY

AINSA

GIRONA LITORAL
(Sembra d’hivern)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

COUNTY

CULMA

LINDEN

QUINTA

GOMERA

Varietats assajades
durant 3 anys

MANDOLIN

SECANS FRESCALS
(Sembra de primavera)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

CALGARY

BERANGERE

CULMA

Varietats assajades
durant 3 anys

MANDOLIN

RAQUEL

SECANS SEMIFRESCALS
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

OTIRA

NATUREL

HISPANIC

DEVORA

SUNRISE

Varietats assajades
durant 3 anys

CULMA

GILENA

CIERZO

REGADIUS DE LLEIDA
(Sembra d’hivern)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

COUNTY

CULMA

CALGARY

PRESTIGE

LINDEN

Varietats assajades
durant 3 anys

MANDOLÍN

GIRONA INTERIOR
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

COUNTY

DEVORA

AINSA

SUNRISE

GAELIC

Varietats assajades
durant 3 anys

CIERZO

CULMA

SECANS FRESCALS
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

SULTANE

AINSA

COUNTY

GRAPHIC

SUNRISE

Varietats assajades
durant 3 anys

CULMA

CIERZO

GILENA
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03 Varietats de blat en sembra de 
tardor

La major part del blat de secà sembrat a 

Catalunya ho és en sembres de tardor, entre 

octubre i mig novembre. El material vegetal 

a utilitzar preferentment en aquests casos és 

de tipus hivernal, i la major part de varietats 

actualment comercialitzades és d’origen 

francès. Aquest material es caracteritza per 

tenir una parada vegetativa més o menys 

aparent durant el període de temperatures 

més baixes.

En les Taules 8 a 10 es pot observar el resum 

del comportament productiu plurianual de les 

varietats de blat en sembra de tardor assajades 

en aquesta campanya 2005-06 a les zones de 

Secans Semifrescals, Frescals i de l’Interior de 

Girona. Les taules recullen les mitjanes dels 

índexs productius de cada varietat respecte 

al testimoni Soissons, al llarg de les 2, 3 i 4 

últimes campanyes.

Sembla definir-se un any més l’existència d’un 

grup de varietats amb bona adaptabilitat i 

comportament en les tres zones d’assaig, amb 

resultats individuals més o menys bons en funció 

del seu cicle i de la zona agroclimàtica. Aquest 

grup de varietats estaria integrat per Bokaro, 

Craklin, Isengrain, Kumberri, Subtil i Trocadero. 

D’entre les varietats més novedoses, destaquen 

Andalou, Bastide i Roissac a totes les zones. 

Totes aquestes varietats serien recomanades 

per a la propera campanya, a més d’Etecho 

a la zona de Secans Semifrescals i Kalango i 

Plethore a l’Interior de Girona.

Andalou
Varietat recomanada per primer cop després 

de 3 anys d’assaig a les zones de Secans 

Frescals i de l’Interior de Girona, amb 

produccions mitjanes respectives de 18,1% i 

12,7% respecte a Soissons. És un blat sense 

aresta, de cicle llarg, tot i que uns dies més 

precoç que Soissons, i que no ha mostrat fins 

ara problemes sanitaris destacables (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

Bastide
Recomanada a les zones de Secans 

Semifrescals i Frescals després dels seus 

primers 3 anys d’assaig. Es tracta d’un blat 

sense aresta, no gaire alt i de cicle tardà, més 

o menys similar al de Soissons. A partir de les 

avaluacions realitzades en aquests anys sembla 

mostrar una certa sensibilitat a cendrosa i 

Bokaro podria resultar
una varietat de blat 
interessant per la seva 
productivitat,  bon pes 
específi c i l’equilibri
de la seva farina

SECANS SEMIFRESCALS BLAT (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(7)

3 anys
(5)

2 anys
(3)

1 any
(2)

BOKARO 122,1 124,4 126,2 107,6

KUMBERRI 119,4 122,1 119,2 111,8

ETECHO 114,9 115,4 116,7 109,9

ISENGRAIN 114,0 113,8 109,7 100,5

TROCADERO 112,3 110,4 107,2 111,0

CRAKLIN 112,2 114,6 121,0 113,5

SUBTIL 110,9 109,5 106,9 106,5

MARIUS 103,8 103,2 102,0 107,5

BOLOGNA 103,6 104,2 103,7 98,1

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ROISSAC 111,3 108,5 108,7

BASTIDE 111,2 111,8 109,8

ANDALOU 120.2 119.2

BOTTICELLI 119.7 119.2

AUBUSSON 115,0 104,3

PISTOLERO 109,5 108,3

ABATE 105,3 108,7

ANDELOS 125,3

RODRIGO 112,7

PALEDOR 103,7

EPIDOC 103,1

EQUILIBRE 102,0

TRIMAX 92,3

ATTLASS 91,8

ÍNDEX 100 (kg/ha) 3911 3250 2589 3488

Taula 8.  Índexs productius plurianuals de les varietats de blat en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Semifrescals.

(T) Varietat testimoni.

Etecho és una varietat 
de blat recomanada 
repetidament en sembres 
de tardor a la zona
de Secans Semifrescals,
a la qual s’adapta 
especialment bé
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septoriosi (Empresa comercialitzadora: Agrar 

Semillas, SA).

Bokaro
Blat francès arestat recomanat a totes les 

zones en sembra de tardor. Pell seu cicle mitjà, 

uns dies més curt que Soissons, el seu millor 

comportament es dóna a la zona de Secans 

Semifrescals, on supera el seu rendiment mitjà 

de les 4 darrers campanyes en un 22,1%. És 

de talla més aviat baixa i mostra una certa 

sensibilitat a cendrosa, rovell bru i rovell groc. 

Podria resultar una varietat interessant per a la 

indústria farinera pel seu bon pes específic del 

gra i l’equilibri P/L de la seva farina (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

Craklin
En els últims 4 anys d’assaigs, aquesta varietat 

d’origen francès ha mostrat una excel·lent 

adaptació a les zones de Secans Semifrescals 

i Frescals, on ha millorat la mitjana dels 

rendiments de Soissons en un 12,2% i 16,9%, 

respectivament. Es tracta d’una varietat 

clarament hivernal, sense aresta, i de cicle 

similar o lleugerament inferior al de Soissons. 

Bona part del seu èxit radica en una excel·lent 

capacitat d’afillament. El seu comportament 

enfront les malalties foliars més comunes en les 

nostres condicions és força satisfactori, tret del 

mal de peu, al qual es mostra sensible. El pes 

específic del gra no sol ser especialment bo, 

però la extensibilitat de la seva farina el podria 

fer atractiu per a la indústria farinera. No sembla 

sensible al clortoluron, però en alguna ocasió ha 

mostrat una lleugera sensibilitat a l’isoproturon 

(Empresa comercialitzadora: Agrifolga).

Etecho
És una varietat d’hivern recomanada 

repetidament en sembres de tardor a la zona 

de Secans Semifrescals a la qual, pel seu 

potencial i cicle mitjà, s’adapta particularment 

bé.  És una varietat arestada, amb una bona 

capacitat d’afillament i que presenta com a punt 

feble una marcada sensibilitat a la cendrosa, 

mentre que es mostra relativament resistent 

a l’ajagut. En determinades circumstàncies, 

pot arribar a patir danys potencials per 

fitotoxicitat com a conseqüència de l’aplicació 

d’herbicides que contenen clortoluron en la 

seva formulació (Empresa comercialitzadora: 

Agrària Estany, SL).

Isengrain
És una de les varietats que sembla adaptar-

se millor des de fa alguns anys a les sembres 

de tardor, a totes les zones catalanes. En els 

4 darrers anys, el seu índex productiu mitjà en 

aquestes zones supera al de Solssons entre 

un 12% i un 15%. Aquesta varietat francesa té 

les espigues amb aresta i és de talla mitjana. 

És clarament una varietat hivernal d’espigat 

tardà. No sembla tenir problemes en ser tractat 

amb desherbants a base de clortoluron i té 

un bon comportament davant les principals 

malalties foliars essent, però, sensible al mal de 

peu i al rovell. El seu pes específic del gra és 

elevat. Sembla tenir un excel·lent potencial de 

producció que es manifestaria més clarament 

en les zones de rendiments potencials més 

SECANS FRESCALS BLAT (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(7)

3 anys
(5)

2 anys
(4)

1 any
(2)

TROCADERO 117,0 117,3 102,6 105,3

CRAKLIN 116,9 119,8 108,6 108,1

SUBTIL 115,4 115,2 107,8 111,1

ISENGRAIN 115,3 119,3 110,1 113,5

BOKARO 114,6 115,4 103,5 100,3

KUMBERRI 113,1 112,3 107,7 109,9

APACHE 110,8 111,4 90,0 97,1

MARIUS 106,2 108,1 97,9 102,3

PLETHORE 103,6 105,5 90,6 87,8

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ANDALOU 118,1 113,4 118,0

BASTIDE 117,1 103,9 112,2

ROISSAC 113,1 107,3 104,6

AUBUSSON 106,0 109,1

BOTTICELLI 103,3 96,9

PISTOLERO 100,3 100,5

ATTLASS 91,2 104,3

ABATE 90,7 88,0

RODRIGO 117,5

ANDELOS 116,2

PALEDOR 107,2

EQUILIBRE 106,0

EPIDOC 101,2

TRIMAX 100,8

ÍNDEX 100 (kg/ha) 5928 5952 5894 6376

Taula 9.  Índexs productius plurianuals de les varietats de blat en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Secans Frescals.

(T) Varietat testimoni.

Isengrain és una de les 
varietats de blat que 
sembla adaptar-se millor 
des de fa alguns anys a 
totes les zones catalanes 
en sembres de tardor
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elevats (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

Kalango
És un blat amb aresta, de talla lleugerament 

baixa, i amb un cicle tardà, uns dies 

inferior, però, al de Soissons. El seu millor 

comportament s’ha observat a les comarques 

de l’Interior de Girona on ha superat en un 

10% els rendiments mitjans de Soissons dels 

darrers 4 anys. La seva sanitat és bona tret de 

la seva sensibilitat a rovell i el pes específic del 

gra sol ser molt bo (Empresa comercialitzadora: 

Disagri Semillas, SL).

Kumberri
Varietat francesa d’hivern, sense aresta, de talla 

més aviat baixa i amb una gran adaptabilitat 

i excel·lent comportament productiu a totes 

les zones en sembra de tardor, en les qual és 

varietat recomanada. És de cicle mitjà a tardà i, 

en principi, no sembla tenir problemes sanitaris 

destacables. (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Batlle, SA).

Plethore
És una altra obtenció francesa de tipus 

hivernal, amb cicle inferior en uns dies al 

de Soissons.  És una varietat especialment 

recomanada en la zona de Girona Interior on, 

després de 4 anys, supera els rendiments 

mitjans de Soissons en un 13,8%. Té l’espiga 

arestada, molt bona capacitat de fillolament, 

una talla bastant alta i una certa sensibilitat 

a cendrosa. El pes específic del gra és bo 

(Empresa comercialitzadora: Agrar Semillas, 

SA).

Roissac
Varietat recomanada per primer cop en totes 

les zones agroclimàtiques en sembres de 

tardor, on supera els rendiments mitjans de 

Soissons dels 3 últims anys d’un 11% a un 

GIRONA INTERIOR BLAT (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(4)

3 anys
(3)

2 anys
(2)

1 any 
(1)

KUMBERRI 118,5 112,1 111,6 117,7

TROCADERO 118,3 114,0 114,1 118,0

BOKARO 115,4 115,4 108,4 112,3

PLETHORE 113,8 109,8 106,5 106,9

SUBTIL 112,3 109,1 106,8 114,6

ISENGRAIN 112,3 118,3 111,0 108,9

KALANGO 110,0 108,5 102,8 110,9

PROVINCIALE 109,3 111,5 114,4 121,5

MARIUS 108,9 106,0 105,8 104,6

BOLOGNA 108,5 109,6 104,3 97,2

APACHE 104,2 102,8 96,7 90,7

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ROISSAC 113,5 114,0 113,5

ANDALOU 112,7 106,0 108,9

BASTIDE 106,4 103,4 106,2

BOTTICELLI 119,5 116,7

AUBUSSON 108,2 102,2

PISTOLERO 102,6 119,3

RODRIGO 118,3

TRIMAX 112,5

ANDELOS 109,0

EPIDOC 106,4

PALEDOR 106,3

EQUILIBRE 102,9

ATTLASS 98,8

ÍNDEX 100 (kg/ha) 5076 5316 5034 4525

Taula 10.  Índexs productius plurianuals de les varietats de blat en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Girona Interior.

(T) Varietat testimoni.

Kumberri és una varietat 
de blat amb una gran 
adaptabilitat i excel·lent 
comportament productiu
a totes les zones en
sembra de tardor

Detall d’espigues de blat. Foto: J.Serra.
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13%. És un blat sense aresta, de cicle llarg, 

sense sensibilitats destacables a les principals 

malalties foliars, tret d’una baixa resistència a 

septoriosi i amb un pes específic del gra més 

aviat baix (Empresa comercialitzadora: Agrosa 

Semillas, SA).

Subtil
Blat d’hivern de cicle llarg que està mostrant 

un bon comportament a totes les zones en 

sembres de tardor. Com a mitjana dels darrers 

4 anys, ha superat Soissons entre un 10,9% 

i un 15,4%. Es tracta d’un blat amb bona 

capacitat de fillolament, de cicle tardà, sense 

aresta, de talla baixa i amb una certa sensibilitat 

a cendrosa (Empresa comercialitzadora: 

Koipesol Semillas, SA).

Trocadero
És una de les noves varietats que està mostrant 

una millor adaptabilitat i potencial productiu a 

totes les zones en sembres de tardor. Els seus 

rendiments mitjans en els últims 4 anys superen 

els de Soissons d’un 12,3% a un 18,3%. És 

un blat sense aresta, de cicle mitjà, inferior a 

Soissons, amb bona capacitat de fillolament i 

bona sanitat en conjunt, tot i que és sensible 

front el rovell bru (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Batlle, SA).

04 Varietats de blat en sembra 
d’hivern

L’observació del comportament productiu 

plurianual de les varietats de blat en sembres 

d’hivern (novembre-desembre) (Taules 11 i 

12) posa de manifest la superació clara de la 

varietat Anza, tradicional fins fa uns anys en 

aquest tipus de sembres. Després de més de 

30 anys de conreu a Espanya, el potencial de 

producció d’aquesta excel·lent varietat s’ha vist 

progressivament superat per nous materials en 

aquests últims anys. Aquest procés s’ha reflet 

igualment en els camps d’assaig, tant de la 

zona Litoral de Girona com de Regadius de 

Lleida. La necessitat d’actualitzar la varietat 

testimoni o de referència en ambdues zones ha 

portat a substituir Anza per Galeon (Zona de 

Girona Litoral) i per Sarina (Zona de Regadius 

de Lleida). 

Les varietats de blat normalment utilitzades 

en sembres d’hivern són de tipus alternatiu o 

de primavera, que permeten la seva sembra 

tardana i de cicle majoritàriament curt, ben 

adaptat a les característiques climàtiques 

d’aquestes zones de conreu.

Les varietats de blat recomanades en sembres 

d’hivern en les dues zones agroclimàtiques 

són: Artur Nick, Odiel i Sarina. Bonpain ho és 

també a la zona de Regadius de Lleida, mentre 

que Dollar, Galeon, Greina i Perico ho són a les 

comarques litorals de Girona.

TROCADERO és una
de les noves varietats
que està mostrant una 
millor adaptabilitat
i potencial productiu
a totes les zones
en sembres de tardor

GIRONA LITORAL BLAT (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

5 anys
(5)

4 anys
(4)

2 anys
(2)

1 any
(1)

DOLLAR 105,5 105,1 113,6 133,0

SARINA 103,5 103,9 114,5 125,6

PERICO 100,9 100,6 102,5 108,3

GALEON (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ARTUR NICK 97,2 98,3 95,3 99,5

BANCAL 96,7 96,7 96,4 95,3

ODIEL 103,0 110,5 117,9

GREINA 101,0 102,3 103,6

MANE NICK 94,3 103,5 111,1

GAZUL 91,0 85,7 87,1

BANJO 107,9 110,3

LUBRICAN 93,0 96,2

ANAPO 90,4 87,8

ECIJA 88,0 90,9

CARISMA 110,1

ALBORAN 100,3

VEJER 90,0

JEREZANO 89,8

ÍNDEX 100 (kg/ha) 7543 7542 6961 4976

Taula 11.  Índexs productius plurianuals de les varietats de blat en sembra d’hivern 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Girona Litoral.

(T) Varietat testimoni.

Atac de carbó en espigues d’ordi. Foto: J. Serra.
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Artur Nick
Obtenció espanyola de cicle molt precoç. És 

relativament alta, però no es mostra, de moment, 

com a especialment sensible a l’ajagut. No 

sembla tenir problemes sanitaris destacables, 

mostrant-se especialment resistent als rovells. 

El gra té un bon pes específic i l’extensibilitat 

de la seva farina el fa força atractiu per a la 

indústria farinera (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Agrusa).

Bonpain
Varietat francesa assajada durant bastants 

anys a la zona de Regadius de Lleida, en la 

qual mostra una especial adaptació i bon 

comportament productiu. És de talla mitjana a 

alta, mostrant-se com a susceptible a rovells. El 

seu cicle és mitjà, essent la seva data d’espigat 

relativament tardana entre les varietats 

alternatives de tipus millorant. Produeix un gra 

d’un pes específic alt amb un alt contingut de 

proteïna que possibilita la fabricació de farina 

d’una elevada força (W), especialment atractiva 

i valorada per aquesta indústria (Empresa 

comercialitzadora: SA Marisa).

Dollar
És una de les varietats que s’ha assajat 

durant més anys en aquest tipus de sembra, 

situant-se entre les recomanades durant 

moltes campanyes. Actualment, ho segueix 

essent a la zona Litoral de Girona, en la qual 

el seu rendiment mitjà ha estat superior al de 

Galeon en un 5,5% durant els darrers 4 anys. 

Aquesta varietat anglesa es caracteritza per 

un elevat potencial de producció, encara que 

és irregular quan les condicions no li són del 

tot favorables. Presenta l’espiga amb aresta, 

i és una de les varietats d’espigat més tardà 

entre les alternatives. Manifesta un excel·lent 

comportament enfront la major part de 

malalties foliars, mostrant-se resistent davant 

la cendrosa, septoria i rovells. Té una molt 

bona capacitat d’afillament i produeix un gra 

de pes específic elevat. És interessant per a 

la panificació, principalment per l’extensibilitat 

de la seva farina (Empresa comercialitzadora: 

Servicentre Guitart, SL).

Tot i ser una varietat antiga, 
Dollar continua oferint
molt bons nivells productius 
i de qualitat a la zona 
Litoral de Girona

Sarina mostra el seu millor 
potencial de producció a la 
zona de Regadius de Lleida

REGADIUS DE LLEIDA BLAT (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig
(Nombre d’assaigs)

4 anys
(8)

3 anys
(6)

2 anys
(4)

1 any
(2)

ARTUR NICK 103,6 99,3 96,0 98,8

ODIEL 100,3 99,2 96,8 102,3

SARINA (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

BONPAIN 99,2 101,3 103,0 91,9

BANCAL 95,3 96,8 93,5 98,0

CALIFA SUR 94,1 92,7 88,7 93,0

PERICO 93,7 92,3 89,9 94,9

MANE NICK 93,5 95,0 92,1 97,5

GALEON 91,7 89,3 83,5 84,5

ALABANZA 90,8 90,1 86,3 85,7

ANZA 89,6 89,5 87,5 90,9

GAZUL 84,3 87,5 85,2 85,7

KILOPONDIO 94,4 95,5 103,1

BANJO 105,6 98,6

ANAPO 101,0 105,6

LUBRICAN 90,1 96,2

ECIJA 79,0 85,2

ALBORAN 96,4

CARISMA 92,8

JEREZANO 84,5

VEJER 82,2

ÍNDEX 100 (kg/ha) 8795 8826 8479 8803

Taula 12. Índexs productius plurianuals de les varietats de blat en sembra d’hivern 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona de Regadius de Lleida.

(T) Varietat testimoni.

Jornada de Tècnica sobre de cereals i colza, Sils (La Selva). Foto: G. Capellades.
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RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE BLAT PER A LA CAMPANYA 2006-2007

Secans àrids i semiàrids

Secans semifrescals

Secans frescals

Secans de l’interior de Girona

Secans del litoral de Girona

SECANS SEMIFRESCALS
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

BOKARO

KUMBERRI

ETECHO

ISENGRAIN

TROCADERO

CRAKLIN

SUBTIL

Varietats assajades
durant 3 anys

ROISSAC

BASTIDE

GIRONA INTERIOR
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

KUMBERRI

TROCADERO

BOKARO

PLETHORE

SUBTIL

ISENGRAIN

KALANGO

Varietats assajades
durant 3 anys

ROISSAC

ANDALOU

GIRONA LITORAL
(Sembra d’hivern)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

DOLLAR

SARINA

ODIEL

GREINA (*)

PERICO (*)

GALEON

ARTUR NICK

(*) Varietat de blat millorant.

SECANS FRESCALS
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

TROCADERO

CRAKLIN

SUBTIL

ISENGRAIN

BOKARO

KUMBERRI

Varietats assajades
durant 3 anys

ANDALOU

BASTIDE

ROISSAC

REGADIUS DE LLEIDA
(Sembra d’hivern)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

ARTUR NICK

ODIEL

SARINA

BONPAIN (*)

(*) Varietat de blat millorant.
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Galeon
Des d’aquesta campanya és la varietat 

testimoni o de referència a la zona de Girona 

Litoral, on ve mostrant una bona adaptació i 

comportament productiu en els darrers anys. 

És una varietat espanyola de cicle precoç, 

amb bona capacitat de fillolament i amb 

una apreciable resistència a l’ajagut que és 

deguda, en part, a la seva talla baixa. Sembla 

bastant resistent a rovell bru, però no tant al 

rovell groc. El pes específic del gra és força 

bo (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

Greina
Varietat millorant o d’alta qualitat farinera 

d’origen suís i de cicle precoç. Presenta una 

bona resistència a cendrosa i rovell bru, però 

una certa sensibilitat a septoriosi. El seu 

gra és de molt bon pes específic (Empresa 

comercialitzadora: Indacsa Semillas, SA).

Odiel
És una varietat d’origen espanyol, recomanada 

per primer cop en ambdues zones 

agroclimàtiques. El seu cicle és precoç i té una 

talla baixa que afavoreix una bona resistència 

a l’ajagut. En conjunt la seva sanitat és bona 

tret d’una clara sensibilitat a rovell bru. El 

bon pes específic del seu gra i l’equilibri P/

L de la seva farina el pot fer interessant per 

a la indústria (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

Perico
És una altra obtenció espanyola de cicle mitjà, 

amb bona resistència a rovells i elevada capacitat 

de fillolament. El pes específic del gra és molt bo 

i és una varietat millorant o d’alta qualitat farinera 

(Empresa comercialitzadora: Agrifolga).

Sarina
És una varietat d’origen holandès que mostra 

el seu millor potencial de producció a la zona 

de Regadius de Lleida, en la qual esdevé des 

d’aquesta campanya varietat de referència o 

testimoni. El seu elevat potencial es desenvolupa 

principalment en els terrenys més fèrtils. El seu 

cicle a espigat es mitjà, desenvolupant una 

considerable massa foliar durant els primers 

estadis. És l’única varietat alternativa entre 

les assajades que presenta l’espiga sense 

GIRONA INTERIOR TRICALE (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes d’assaig (Nombre d’assaigs)

6 anys
(6)

4 anys
(4)

3 anys
(3)

1 any
(1)

TITANIA 109,5 98,5 91,0 87,0

SENATRIT (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

MISIONERO 86,9 93,4 87,2 90,1

BIENVENU 97,5 94,0 88,6

TRICOLOR 93,8 91,6

MIDELO 74,7

ÍNDEX 100 (kg/ha) 5285 5359 5314 5702

Taula 13.  Índexs productius plurianuals de les varietats de triticale en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campanyes a la zona Interior de Girona.

(T) Varietat testimoni.

Assaig de l’Aranyó durant l’hivern 2005-06. Foto: J. Salvia.
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aresta  i es comporta com a mitjanament 

sensible a l’ajagut, conseqüència de la seva 

talla relativament elevada. Presenta una bona 

capacitat de fillolament. És bastant resistent a 

cendrosa i mostra sensibilitat marcada al rovell 

bru. Pel que fa a la seva qualitat farinera, es 

caracteritza per una relació equilibrada entre 

l’extensibilitat i la tenacitat de la seva farina, 

la qual cosa la pot fer ésser ocasionalment 

més valorada (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

05 Varietats de triticale en sembra 
de tardor

La major part del triticale sembrat a Catalunya 

ho és a les comarques gironines. La zona Interior 

de Girona és on s’ha localitzat tradicionalment 

l’assaig d’avaluació varietal d’aquesta espècie, 

en sembres de tardor. La Taula 12 mostra les 

dades de comportament plurianual de les 

diferents varietats assajades en aquesta zona. 

Des de fa dues campanyes, s’ha establert 

també un camp d’avaluació de varietats en 

sembra d’hivern a la zona Litoral de Girona 

del qual, a partir de la propera campanya, 

se’n podrà analitzar també el comportament 

productiu al llarg dels darrers 3 anys.

La caracterització de les varietats de triticale 

recomanades per a la propera campanya és la 

següent:

Bienvenu
Varietat francesa de cicle curt, mig alternativa, 

de bona sanitat i pes específic, que ha obtingut 

rendiments mitjans inferiors en un 2,5% als de 

Senatrit en les últimes 4 campanyes (Empresa 

comercialitzadora: Agrusa).

Senatrit
És una varietat espanyola alternativa de tipus 

substituït (semblant al blat) amb un cicle a 

espigat molt precoç. Ofereix una bona sanitat 

en conjunt, tret d’una marcada sensibilitat 

al rovell bru. Habitualment dóna bons pesos 

específics del gra, en comparació amb la 

resta de varietats (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

Titania
Aquesta és una varietat obtinguda per l’Irta 

a Catalunya, de tipus complet (tipus sègol), 

alternatiu i de cicle precoç. Té una talla alta 

i una bona sanitat, especialment enfront 

del rovell bru. Després de 6 campanyes, és 

varietat recomanada a la zona de Girona 

Interior, en la que ha superat els rendiments 

mitjans de Senatrit en un 9,5% (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Batlle, SA)

Tricolor
Varietat francesa recomanada per primer cop 

a la zona Interior de Girona. És un triticale 

d’hivern de cicle llarg i bona sanitat, amb bona 

resistència a l’ajagut malgrat la seva talla alta 

(Empresa comercialitzadora: SA Marisa)

Salvia i Fuentes, Jordi
IRTA Mas Badia
jordi.salvia@irta.es

Serra i Gironella, Joan
IRTA Mas Badia
joan.serra@irta.es
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López i Querol, Antoni
IRTA Lleida
antoni.lopez@irta.es

RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE TRITICALE PER A LA CAMPANYA 2006-2007

GIRONA INTERIOR
(Sembra de tardor)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

TITANIA

SENATRIT

BIENVENU

Varietats assajades
durant 3 anys

TRICOLOR
Secans àrids i semiàrids

Secans semifrescals

Secans frescals

Secans de l’interior de Girona

Secans del litoral de Girona
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PRESENTACIÓ

Em complau de presentar un DOSSIER TÈC-
NIC que desenvoluparan uns grans experts, 
en què destaca la importància de l’ordi per al 
sector cerveser espanyol.

Efectivament, l’ordi és la principal matèria pri-
mera d’origen agrari en la fabricació de cerve-
sa. Per a la seva incorporació com a ingredient 
a la cervesa ha de patir una primera transfor-
mació anomenada “malteig”, que consisteix a 
sotmetre els grans d’ordi a germinació i ulterior 
dessecació i torrefacció en condicions tecno-
lògicament adequades. Les característiques 
finals del malt són determinants per a la pro-
ducció d’una cervesa de qualitat.

L’any passat, el sector cerveser espanyol va 
consumir unes 650.000 tones d’ordi, pràctica-
ment totes de producció nacional, que repre-
senta una superfície conreada d’unes 320.000 
hectàrees, això és, unes 440.000 tones de 
malt. 

Aquest ordi es transforma en 8 malteries 
ubicades a Madrid, Múrcia, Sevilla, Navarra, 
Lleida, Saragossa, Albacete i Orense. Per tal 
de fomentar el conreu d’ordis productius i de 
qualitat cervesera i la millora i el desenvolupa-

ment del medi agrari, entre d’altres finalitats, 
les seves empreses propietàries van constituir 
a finals de l’any 2001 l’associació “Malteros de 
España”.

D’aleshores ençà, s’han dut a terme diverses 
actuacions que confirmen la vocació agrarista 
del sector. Per exemple, s’ha potenciat la Xar-
xa d’assaigs on es pot provar l’adequació de 
les noves varietats d’ordi a les característiques 
de la nostra agricultura, cercant uns bons ren-
diments agrícoles a costos raonables, facilitat 
de conreu i resistència a les malalties, alhora 
que se’n comprova el bon comportament en 
malteria. També, des de l’any 2002, abans de 
cada període de sembra, s’edita una fitxa amb 
les varietats recomanades (varietats preferi-
des, d’ús específic i en desenvolupament), així 
com les especificacions de qualitat més ade-
quades per tal d’orientar els agricultors sobre 
les necessitats de la indústria i les possibles 
sortides comercials de les seves collites. I, 
des del mateix any, cada primavera es duu a 
terme un Curs d’identificació varietal, en col-
laboració amb l’Escola Superior de Cervesa i 
Malt de Madrid (Universitat Politècnica).

Totes aquestes actuacions es desenvolupen 
en el marc de diferents convenis signats pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

És destacable, també, la tasca realitzada per 
millorar la integració vertical des del camp a 
la indústria cervesera mitjançant l’elaboració 
i implantació de la Guia de bones pràctiques 
d’emmagatzematge i transport, així com de la 
Guia d’aplicació de sistemes de traçabilitat per 
a la seguretat alimentària i bones pràctiques 
d’higiene en la producció, conservació, em-
magatzematge i transport de cereals destinats 
a ser transformats en malt.

Traducció del castellà: J. I. Elias.
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EL SECTOR
DE L’ORDI CERVESER A LA UE

Camp d’ordi. Foto: A. Itoiz. Recol·lecció d’ordi. Foto: USDA.
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01 Introducció

La major part de l’ordi que es cultiva arreu 

del món s’utilitza per a l’alimentació animal, 

però en certes zones, com és la UE, té una 

importància rellevant la utilització de  varietats 

específiques d’aquest cereal per a l’elabora-

ció de malt per fabricar cervesa, fet que con-

fereix un valor afegit considerable a aquest 

cultiu.

02 Aspectes qualitatius

El fabricant de cervesa demana al malt unes 

característiques que fonamentalment depenen 

del tipus d’ordi emprat per a la seva elaboració 

a les malteries, i és per això que el sector de 

les llavors certificades de cereals ha desen-

volupat varietats d’ordi adients per a aquesta 

activitat industrial.

Atès que la cervesa és un producte de con-

sum humà, el procés d’elaboració està sot-

mès a estrictes controls que garanteixen la 

seva qualitat; comença per l’elecció de les 

matèries primeres més adequades, entre les 

quals el malt és una de les que tenen més pes 

sobre les característiques organolèptiques del 

producte acabat. Per això, és molt important 

treballar a la malteria amb els millors ordis que 

es poden adquirir al  mercat de cereals, com-

pensant econòmicament les exigències de 

qualitat específiques.

La European Brewery Convention (EBC) és 

una organització professional de la indústria 

cervesera que aglutina vint països europeus i 

que entre d’altres objectius té el d’aconseguir 

que els agricultors produeixin ordis de màxi-

ma qualitat cervesera. Per això, informa els 

que obtenen noves varietats de quines són 

les prioritats qualitatives exigides i comprova 

posteriorment, mitjançant una extensa xarxa 

d’assajos agronòmics per tota Europa, qui-

nes són les que poden entrar en les llistes de 

varietats preferides pel sector. A la vegada, 

cada país membre disposa de mitjans per 

escollir, entre totes les varietats considerades 

cerveseres per l’EBC, aquelles que s’adap-

ten millor als sòls i a la climatologia pròpia; 

a l’Estat espanyol les organitzacions sectori-

als Malteros de España i Cerveceros de Es-

paña són les que s’encarreguen d’aquestes

comeses. 

  
En aquesta tasca estan implicats agents pú-

blics i privats d’alt nivell científic i tecnològic: 

departaments tècnics de les indústries mal-

teres i  cerveseres, especialistes en la millo-

ra de la genètica vegetal, xarxes d’assajos 

agronòmics, laboratoris de control de quali-

tat i publicacions especialitzades a difondre  

la informació generada. I el resultat de tot 

això és un avenç continuat en l’obtenció de 

profits tecnològics i econòmics, tant per al 

sector agrícola com per a la indústria malte-

ra/cervesera.

03 Magnituds quantitatives

La producció anual de cervesa a tot el món 

se situa prop dels 1.600 milions d’hectolitres, 

per als quals es requereixen uns 19 milions de 

tones de malt obtingut a partir d’aproximada-

ment 24 milions de tones d’ordi. Aquesta xifra 

pot representar el 15% de la producció global 

d’ordi en un any de collita normal. 

Dins la zona UE-15 la capacitat de producció 

anual de malt per cervesa és de 7,4 milions de 

tones (un 39% del total mundial), per a la qual 

s’utilitzen prop de 9 milions de tones d’ordi, 

que representen un 20% de la collita d’un any 

agrícola estàndard. Aquestes xifres i proporci-

ons respecte a les globals evidencien la impor-

tància de la indústria maltera europea, ja que 

a més del consum propi és exportadora neta 

Atès que la cervesa
és un producte de consum 
humà, el procés d’elaboració 
està sotmès a estrictes
controls que garanteixen
la seva qualitat
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de malt a països emergents d’altres continents 

on la fabricació de cervesa està en creixement 

constant.

L’ampliació de la UE fins a 25 membres po-

tenciarà el cultiu d’ordi cerveser, atès que al-

guns dels nous socis són grans productors 

de cereals i alhora també són grans produc-

tors de cervesa (Polònia, R. Txeca, Romania, 

Hongria).

04 Conclusions

L’alt nivell tecnològic assolit per la indústria 

cervesera i maltera europea, sumat a la  seva 

estructura de grans grups empresarials, li ha 

permès dotar-se d’uns protocols molt rigo-

rosos d’actuació industrial que no solament 

preveuen les fases de producció pròpiament 

dita, sinó que abracen estadis complemen-

taris, com és el cas de les matèries primeres 

utilitzades.

Produir ordi cerveser a Europa és una opció 

que s’aprofita del valor afegit que incorpora 

a aquest cereal la indústria que la utilitza, ja 

que transfereix a l’agricultor una bona part 

d’aquest benefici en forma d’un preu de venda 

significativament superior que el de l’ordi per 

a alimentació animal. Davant la globalització 

dels mercats, l’agricultor dels països del pri-

mer món pot fer que la seva explotació con-

tinuï sent rendible si s’especialitza a obtenir 

productes de valor, i indubtablement cultivar 

ordi destinat a malteria pot ajudar a fer viable 

una part important de l’agricultura extensiva 

europea. 

05 Autor

Dins la zona UE-15
la capacitat de producció 
anual de malt per a cervesa 
és de 7,4 milions de tones 
(un 39% del total mundial), 
per a la qual s’utilitzen prop 
de 9 milions de tones d’ordi, 
que representen un 20% de 
la collita d’un any agrícola 
estàndard

Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.

Indubtablement, cultivar ordi 
destinat a malteria pot ajudar 
a fer viable una part important 
de l’agricultura extensiva 
europea

Crous Millet, Enric
Director General. grup DAMM (Barcelona)
ecrous@damm.es

Foto: USDA.         Dins la UE, Espanya se situa com a tercer país productor de cervesa.             Foto: M. File.
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01 Introducció

La paraula cervesa deriva del terme celtollatí 

cerevisiae, i el Diccionari de la Real Acadèmia 

de la Llengua Espanyola la defineix com “Begu-

da alcohòlica feta amb grans germinats d’ordi o 

altres cereals fermentats en aigua aromatitzats 

amb llúpol, boix, càssia, etc”.

La primera cervesa, anomenada sikaru a l’antiga 

Mesopotàmia, es data del 4.000 aC. També es 

diu que els egipcis ja en coneixien una fórmula 

bàsica. En la mitologia egípcia se li atorga al déu 

Osiris l’ensenyament de la seva fabricació, de 

caràcter medicinal i sagrat, obtinguda per la fer-

mentació de gra. Més endavant, en l’Edat mit-

jana, aquesta es fabricava en els monestirs on 

els monjos que disposaven de coneixements 

intentaven innovar i obtenir millors varietats.

El consum de cervesa a Espanya durant l’any 

2004 va arribar als 29,3 milions d’hectolitres, 

amb un consum mitjà per càpita d’uns 74,7 litres 

anuals. Quant a la producció, els 30.667.000 

hectolitres produïts durant el mateix any situ-

aven Espanya com el tercer país productor de 

cervesa de la Unió Europea, per darrere d’Ale-

manya i el Regne Unit, i novè en el món.

La indústria cervesera genera 8.500 ocupacions

directes i 150.000 de forma indirecta (agricultu-

ra, hostaleria, alimentació). Així mateix, va des-

tinar 21.541 milions a inversions productives, 

tecnologies netes, millora de la qualitat de les 

aigües residuals; 601 milions en formació pro-

fessional i 2.057 milions en activitats esportives 

i culturals. 

02 Fabricació de la cervesa 

02.01 Matèries primeres

Per a la fabricació de la cervesa cal tenir en 

compte uns ingredients que fan possible arri-

bar a un resultat òptim. Cadascun d’ells té una 

funció imprescindible i fan que la producció de 

cervesa sigui una realitat. 

En primer lloc el malt, que és l’ordi remullat, 

germinat, assecat i torrat que s’obté en el pro-

cés de maltejat.

La indústria cervesera utilitza grans quantitats 

d’aigua. D’una banda, el procés de maltejat 

utilitza aigua en el remull de l’ordi (omplir tines, 

neteja, transport de l’ordi remullat a les caixes), 

en la humectació de l’aire amb el qual s’aireja 

el llit d’ordi en germinació i per una altra, l’aigua 

per fabricar el propi producte, no oblidem que 

l’aigua constitueix el 94-95% del pes de la cer-

vesa. A més, es requereix gran quantitat d’ai-

gua en la línia d’embotellament, en les instal-

lacions de neteja i desinfecció, en les calderes 

de vapor, etc. 

El llúpol proporciona a la cervesa un gust 

amarg característic. En cerveseria s’entén per 

llúpol les flors femenines de l’Humulus lupulus. 

En el procés cerveser també intervenen llevats del 

gènere Saccharomyces: el Saccharomyces cere-

visiae per a la fermentació alta i el Saccharomy-

ces uvarum per a la fermentació baixa. 

02.02 Procés de maltejat

La finalitat del maltejat és transformar l’ordi en 

un producte ric en enzims i fàcilment atacable 

MALTERIA I CERVESERIA

Ompliment de la caixa de germinació. Foto: SA DAMM. Caixa de germinació. Foto: SA DAMM.

La primera cervesa, 
anomenada sikaru a l’antiga 
Mesopotàmia, es data del 
4.000 aC. També es diu que 
els egipcis ja en coneixien 
una fórmula bàsica

El consum de cervesa a 
Espanya durant l’any 2004 
va arribar als 29.3 milions 
d’hectolitres, amb un 
consum mitjà per càpita 
d’uns 74,7 litres anuals
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per aquestes. Així, serà possible convertir l’ordi 

en un substrat assimilable pels llevats. 

Un bon maltejat és aquell en què els grans d’or-

di han arribat a un adequat poder enzimàtic i 

han estat transformats en igual mesura. 

El remull és l’etapa del procés de maltejat per 

la qual es comunica al gra la humitat necessà-

ria per a la germinació. El gra, una vegada ha 

arribat a un mínim d’humitat, inicia la respiració 

desprenent carbònic i calor.

Per evitar els processos fermentatius, s’ha 

d’evacuar l’anhídrid carbònic generat i aportar 

l’oxigen necessari per a la respiració. Per impe-

dir el desenvolupament de microorganismes, la 

temperatura ha d’estar ajustada i permetre una 

adequada absorció d’aigua. 

A més, l’aigua actua com a dissolvent d’alguns 

compostos del gra, principalment de la pellofa: 

polifenols i resines amargues. 

Una vegada finalitzat el remull s’inicia la fase de 

germinació, per això l’ordi és transportat a les 

caixes de germinació, on se li subministra l’oxi-

gen necessari i la temperatura adequada. 

En aquestes condicions es produeixen una sè-

rie de modificacions morfològiques, químiques 

i biològiques que donaran lloc al malt. Les 

transformacions més importants són l’aparició 

de la plúmula i les arrels, la segregació d’en-

zims i la dissolució de les parets cel·lulars de 

l’endosperma. Les més importants són les 

responsables del trencament de les cel·les que 

tanca el midó (hemicel·luloses), de la transfor-

mació de midó en sucres fermentables (amila-

ses), i de la dissolució de matèries nitrogena-

des (proteases). 

Els processos de degradació de sucres són 

exotèrmics, fet que provoca que l’ordi tendeixi 

a augmentar la seva temperatura, per aquest 

motiu és necessari controlar-la. 

Les arrels que apareixen durant la germinació 

tendeixen a entrellaçar-se i a endurir el llit de 

gra. Per evitar-ho, es realitzen periòdicament 

remoguts de l’ordi en germinació. El procés de 

desagregació es desenvolupa al llarg de 120 

hores, aproximadament.

Quan el malt ha arribat al grau de germinació 

adequat es realitza l’assecat de l’ordi germi-

nat (malt verd) i posteriorment un torrat a tem-

peratura suau (80ºC). Per aquest procés es fa 

circular aire calent a través de l’ordi germinat 

fins que s’arriba a un 4,5% d’humitat en el gra, 

en el qual no només es redueix la humitat, sinó 

que es produeixen modificacions en color, sa-

bor i aroma del malt. 

L’assecat es realitza, per tant, amb dues fina-

litats:

· Aturar la germinació.

· Comunicar al malt el color, l’aroma i el sabor 

adequats al tipus de cervesa que s’està ela-

borant; més o menys fosca, amb aromes i 

sabors a torrat...

L’evolució del gust en el període d’assecat és 

complex i es deu a reaccions a alta temperatura 

entre compostos del desdoblament enzimàtic.

El desdoblament enzimàtic s’inicia en la ger-

minació i continua activament en les primeres 

etapes de l’assecat, sempre que la temperatu-

ra sigui moderada i la humitat sigui encara alta. 

En aquest moment es formaran aminoàcids i 

sucres simples, i quan en aquesta mateixa eta-

pa de l’assecat s’arribi a altes temperatures es 

produiran les transformacions en melanoïdines 

El llúpol proporciona a la 
cervesa un gust amarg 
característic. En cerveseria 
s’entén per llúpol les fl ors 
femenines de l’Humulus 
lupulus 

Un bon maltejat és aquell 
en què els grans d’ordi 
han arribat a un adequat 
poder enzimàtic i han estat 
transformats en igual mesura

Sala de brassatge. Foto: SA DAMM.

Obtenció de most al laboratori. Foto: SA DAMM.
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i fins i tot, si la temperatura és molt alta, es pro-

duirà la caramel·lització dels sucres.

El malt sec conté arreletes i algunes impureses, 

a més està molt calent. Les arreletes són molt hi-

groscòpiques i quan absorbeixen una mica d’hu-

mitat agafen elasticitat i resulten difícils d’eliminar. 

Per això, just assecat el malt ha de ser desgermi-

nat. Aquest es fa per fricció en equips rotatoris. 

Finalment, el malt es neteja eliminant grans vi-

tris o restes de pedres. Normalment s’utilitzen 

les taules densimètriques o desxinadores.

02.03 Procés de fabricació de cervesa

Una vegada s’ha realitzat el procés de maltejat, 

comença l’obtenció de la cervesa com a subs-

tància que després serà posada a la venda per 

al consum del clients. 

El procés de fabricació s’inicia amb el bras-

satge, on es tritura el gra de malt i se li redu-

eix la grandària perquè siguin accessibles els 

substrats sobre els quals actuaran els enzims. 

Aquest pot realitzar-se tant per via seca com 

per via humida. 

En aquesta etapa es remulla o aplica vapor al 

gra perquè la pellofa es faci més resistent per 

poder fer després una millor filtració. El resultat 

d’aquesta, després de moldre-la, és unes fari-

netes que són conduïdes al macerador. 

Els objectius de la maceració són dissoldre 

les substàncies del triturat que siguin solubles 

en aigua (aproximadament el 15%) i dissoldre 

per acció enzimàtica els substrats del triturat 

atacables pels enzims del malt. 

Aquesta activitat enzimàtica és una continuació 

de la qual es va iniciar en germinació i assecat. 

La diferència radica que en aquesta etapa es fa 

en dissolució aquosa. 

La maceració requereix un empastament de 

la farina amb l’aigua i un manteniment de la 

barreja a la temperatura òptima de cadascuna 

dels enzims l’actuació enzimàtica dels quals cal 

afavorir.

Aconseguit el most cerveser, es filtra per se-

parar el bagàs, compost per les pellofes jun-

tament amb restes de gra no triturat i midó no 

modificat. Normalment s’utilitzen filtres premsa 

o equips específics per a la indústria cervesera: 

“filtre cuba” i el “strainmaster”. 

Separat el bagàs, es procedeix a l’ebullició del 

most entre una hora i mitja i dues hores, en pre-

sència del llúpol, amb la qual s’aconsegueixen 

diferents coses: 

· Esterilització del most, ja que els microorga-

nismes presents no aguanten aquestes tem-

peratures.

· Extracció de substàncies amargues del llúpol 

que donaran el clàssic sabor a la cervesa.

· Part de l’aigua s’evapora, i s’aconsegueix així 

la densitat adequada per al most.

· Les proteïnes no estables al calor coagulen.

Posteriorment, es clarifica en els tancs Whir-

pool i es refreda fins a la temperatura de sem-

bra, al voltant de 20ºC per a la fermentació alta i 

entre 7 i 12ºC per a les fermentacions baixes. 

Per altra banda, el most haurà de ser enri-

quit en oxigen perquè la fermentació sigui 

possible. Els llevats necessiten entre 4 i 14 ml 

d’oxigen, segons el cep i el contingut de lípids 

insaturats. 

La cervesa és una beguda alcohòlica que ad-

quireix l’alcohol mitjançant la fermentació dels 

sucres del malt o altres cereals.

Al most refrigerat i airejat se li afegeixen llevats i 

s’introdueix en un tanc d’inici en el qual roman 

un curt espai de temps. A continuació, es trans-

vasa a un dipòsit de fermentació on els sucres 

seran fermentats pels llevats. Com a resultat de 

la fermentació s’obtindrà un gas, l’anhídrid car-

bònic i un producte líquid fermentat que rep el 

nom de cervesa verda, que serà transformada 

El procés de fabricació 
s’inicia amb el brassatge, 
on es tritura el gra de malt 
i se li redueix  la grandària 
perquè siguin accessibles 
els substrats sobre els quals 
actuaran els enzims

La cervesa és una beguda 
alcohòlica que adquireix 
l’alcohol mitjançant la 
fermentació dels sucres del 
malt o altres cereals

Tina de remull. Foto: SA DAMM.

Grans d’ordi en germinació. Foto: SA DAMM.
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posteriorment en cervesa després d’una sèrie 

de tractaments post-fermentatius. 

La cervesa just fermentada és un producte amb 

sabor aspre i bastant desagradable. Abans de 

ser envasada cal que es desenvolupin una sèrie 

de modificacions en la seva composició i que si-

gui sotmesa a uns tractaments de clarificació, fil-

trat i estabilització. L’etapa de transformació de la 

cervesa verda en cervesa acabada es denomina 

guarda o maduració. Els fins que es perseguei-

xen podem resumir-los en els punts següents: 

· Autoclarificació de la cervesa per la precipi-

tació dels llevats i les partícules amorfes que 

l’enterboleixen.

· Saturació de la cervesa fins al nivell d’anhídrid 

carbònic desitjat. 

· Afinament del gust. 

· Precipitació de tèrbols que apareixen al re-

fredar. 

· Proporcionar a la cervesa caràcter reductor 

mantenint-la a l’abric de l’aire per evitar qual-

sevol contacte amb l’oxigen.

El període de maduració varia d’un a sis mesos 

segons els tipus de cervesa. 

Encara que durant la guarda la cervesa experi-

menta una autoclarificació, el grau de claredat 

assolit no és suficient per considerar-lo defini-

tiu. La cervesa és un producte que es presenta 

al consumidor amb una lluentor cristal·lina que 

només s’aconsegueix mitjançant específiques 

tècniques de filtració.

Per tant, per raons d’acceptabilitat per part 

del consumidor i per normes legislatives, s’im-

posen al productor de cervesa estàndard una 

claredat que requereix no només l’eliminació 

dels tèrbols presents sinó també l’eliminació de 

substàncies que puguin produir terbolesa du-

rant la conservació i distribució. 

Per això, la filtració final de la cervesa hauria 

d’ésser al mateix temps que filtrat un estabi-

litzat per a l’eliminació de substàncies inesta-

bles. Això es realitza fent un filtrat sobre mitjans 

filtrants absorbents, entre els quals destaca la 

utilització de gel de sílice. 

Per preservar la cervesa de tota alteració per 

microorganismes l’escalfem durant alguns mi-

nuts a 60ºC. A aquest procés se l’anomena 

pasteurització. 

La pasteurització de la cervesa, igual que la de 

la majoria de productes alimentaris, presenta 

alguns inconvenients. Aquesta afecta l’esta-

bilitat col·loïdal i el sabor de la cervesa. Per 

tant, cal limitar l’escalfament a l’estricament 

necessari per obtenir la destrucció dels micro-

organismes que puguin desenvolupar-se en la 

cervesa.

Les dues tècniques més utilitzades són: la pas-

teurització del producte envasat realitzada en 

túnels i la pasteurització de la cervesa sense 

envasar en intercanviadores de plaques. 

L’embotellament de la cervesa és l’etapa fi-

nal del procés tecnològic i, per tant, qualsevol 

defecte que la cervesa tingui o adquireixi en 

aquest moment ja és irremeiable. L’embote-

llament presenta dos grans riscos: la incorpo-

ració d’aire i la contaminació. Per això, l’em-

botellament ha de realitzar-se amb precaució i 

utilitzant equipament de qualitat reconeguda.

Durant la transferència a les ampolles o barrils 

la cervesa entra en contacte amb l’aire i capta 

oxigen. Aquest oxigen podria, en el cas que la 

cervesa no estigui protegida, provocar greus 

alteracions. Aquest és el motiu pel qual les cer-

veses incorporen un antioxidant com a additiu. 

S’utilitzen diferents tipus d’envasos. Els més 

usuals són ampolles, pots, barrils… Cadascun 

d’aquests ha de tenir unes característiques 

adequades per a la conservació de la cervesa 

en bon estat i sense que es deteriori. 

La línia d’envasar consta de les etapes se-

güents: despaletitzat, rentat d’ampolles, om-

plert, tapat, pasteurització, etiquetatge i em-

balatge. Finalment, es distribueix per diferents 

vies fins arribar al consumidor.

03 Autor

Ramo Aparicio, Tomàs
Cap de Producció de la Malteria DAMM
(Bell-lloc d’Urgell)
tramo@damm.es

L’embotellament presenta dos 
grans riscos: la incorporació 
d’aire i la contaminació. Per 
això l’embotellament ha de 
realitzar-se amb precaució 
i utilitzant equipaments de 
qualitat reconeguda

Línia d’embotellament. Foto: SA DAMM.

Segons la mitologia egípcia, el déu Osiris va ensenyar l’art de 
fer cervesa a la humanitat. Foto: FreeStocPhotos.com.
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01 Introducció

Un cereal germinat i posteriorment assecat 

dóna lloc al producte anomenat malt, o malta, 

que es pot utilitzar per elaborar aliments o begu-

des alcohòliques. El malt emprat com a matèria 

primera en la fabricació de cervesa és majorità-

riament d’ordi i, encara que en principi qualse-

vol ordi és apte per maltejar, l’utilitzat per la in-

dústria maltera actual  té  unes característiques 

específiques que li vénen donades bàsicament 

per la varietat i per les tècniques de cultiu.

02 Qualitat cervesera de l’ordi

En la fabricació de cervesa, el malt d’ordi és la 

font principal d’hidrats de carboni del most que 

es convertiran en alcohol per la fermentació pro-

duïda pel llevat  Saccharomyces carlsbergensis. 

Per tal que els enzims amilolítics que es generen 

durant la germinació de l’ordi tinguin accés i pu-

guin hidrolitzar els grànuls de midó, primer s’han 

de dissoldre les parets cel·lulars i la matriu pro-

teica que els envolten i això s’aconsegueix gràci-

es també  a enzims alliberats durant la germina-

ció. Un ordi d’alta qualitat maltera/cervesera ha 

de tenir, per tant, unes característiques físiques i 

bioquímiques que optimitzin el seu malteig i as-

soleixin aquests objectius tecnològics.

Entre les característiques físiques d’un bon ordi 

per a malteria, les més destacades són: gra 

gros i arrodonit, de color clar, amb pell fina i 

lliure d’infeccions de microorganismes. I les bi-

oquímiques fonamentals són: curt període de 

dormància, bona capacitat per absorbir aigua,  

estar en condicions de poder germinar unifor-

mement i en poc temps, contingut moderat de 

proteïna, elevada activitat proteolítica i citolítica 

i  produir la  màxima quantitat de malt per unitat 

de pes d’ordi. 

I tot per aconseguir un malt de màxima qualitat 

cervesera amb les característiques bàsiques 

següents: tenir un alt rendiment en extracte 

(màxim volum de most  per unitat de pes de 

malt), haver desenvolupat suficient quantitat 

d’enzims amilolítics durant la germinació per 

poder degradar el midó durant el brassatge i 

produir un most de fermentabilitat màxima, 

amb suficients aminoàcids per al correcte des-

envolupament del llevat  i de  viscositat baixa 

per facilitar la seva filtració. El most també ha 

d’estar lliure d’olors i sabors estranys i contenir  

pocs polifenols per afavorir la seva estabilitat 

col·loïdal i allargar la vida de la cervesa. 

03 Varietats d’ordi específiques per 
malteria

Moltes empreses de llavors  treballen  per ob-

tenir varietats d’ordi que s’adeqüin a les neces-

sitats i exigències dels  malters i cervesers  i  

en els seus catàlegs comercials inclouen cons-

L’ORDI, MATÈRIA PRIMERA
DE LA MALTERIA: QUALITAT, VARIETATS
I AGRONOMIA

Preparació i obtenció de llavor d’ordi certifi cada. Fotos: ECA Vallfogona de Balaguer.

Fig.1. Grans d’ordi cerveser. Foto: SA DAMM.

En la fabricació de cervesa, 
el malt d’ordi és la font 
principal d’hidrats de 
carboni del most que es 
convertiran en alcohol per 
la fermentació produïda 
pel llevat  Saccharomyces 
carlsbergensis.
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tantment noves varietats de millor qualitat que  

d’altres proposades pocs any abans. Per clari-

ficar i professionalitzar aquest sector, la indús-

tria de malt i cervesa s’ha dotat de mecanismes 

per orientar els obtentors i per analitzar els seus 

resultats i a nivell europeu hi ha l’organització 

professional European Brewery Convention 

(EBC), a la qual pertanyen vint països, que cada 

any amb la seva xarxa d’assajos agronòmics i 

de laboratoris de control de qualitat sotmet a 

estudi les noves varietats d’ordi que surten al 

mercat i les classifica com a adequades o no 

per ser utilitzades per les malteries.

Però una varietat d’ordi no solament ha de te-

nir qualitat intrínseca maltera/cervesera, sinó 

que ha de ser agronòmicament viable i eco-

nòmicament competitiva respecte a d’altres 

tipus d’ordi i per això els genetistes i millora-

dors treballen en aquesta doble vessant. La 

climatologia i les característiques del sòl on es 

cultiva un cereal tenen una influència decisiva 

sobre el resultat agronòmic i per tant s’han 

de conèixer bé les característiques de cada 

varietat per escollir la que s’adapta millor a 

les condicions ambientals del lloc on es vol 

sembrar. La pluviometria i el règim de gela-

des de cada zona són dades fonamentals per 

preveure quines varietats tenen més possibi-

litats d’èxit tant en quantitat com en qualitat 

de collita i la seva sensibilitat a malalties i pla-

gues o la resposta que presenten als adobs 

i als tractaments fitosanitaris són també trets 

importants de cada  varietat. Els països mem-

bres de l’EBC tenen camps d’assajos propis 

i els resultats que obtenen els utilitzen les or-

ganitzacions empresarials del sector malter 

per establir les més apropiades per al seu 

territori; publiquen anyalment una llista de les 

varietats preferides i les que estan en fase de 

desenvolupament. 

04 Pràctiques de cultiu de l’ordi 
cerveser 

No es pot parlar de forma genèrica de pràcti-

ques de cultiu de l’ordi, ja que es una  espècie 

cultivada que està adaptada a zones geogrà-

fiques de latituds i altituds molt diverses; per 

tant, ens referirem a les tècniques més adequa-

des per al nostre entorn i, com es podrà veure, 

la majoria de les recomanacions són d’aplica-

ció al cultiu de qualsevol cereal.

04.01 Elecció de la varietat

Per obtenir una bona collita de gra de qualitat és 

imprescindible haver sembrat una varietat ca-

talogada cervesera i adaptada a les condicions

ambientals de la zona. La informació sobre el 

comportament agronòmic de les diferents vari-

etats dins de cada zona de cultiu es pot obtenir 

dels assaigs realitzats pels departaments es-

pecialitzats tant d’organismes públics (autonò-

mics, provincials, etc.) com d’entitats privades 

(empreses de llavors, etc.). És imprescindible 

sembrar llavor certificada per obtenir els resul-

tats qualitatius pretesos i el sobrecost que pot  

representar respecte a la utilització de llavors 

clandestines es veu àmpliament compensat 

a l’hora de valorar la collita, ja que el preu de 

venda d’un ordi cerveser de qualitat pot arribar 

a ser fins a un deu per cent superior al d’un 

ordi per pinso. 

Fig.2. Llista de varietats preferides per al sector malter. Collita 2006. Foto: SA DAMM.

Una varietat d’ordi no 
solament ha de tenir qualitat
intrínseca maltera/cervesera, 
sinó que ha de ser 
agronòmicament viable
i econòmicament competitiva 
respecte a les altres 
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04.02 Data de sembra

Les varietats cerveseres estan considerades 

de primavera o d’hivern en funció de la data 

de sembra recomanada. Les primeres són 

adequades per a zones molt fredes i se sem-

bren de febrer a març, i les d’hivern se solen 

sembrar en el període d’octubre a desembre 

en zones més càlides. No obstant això, cada 

cop és més freqüent la sembra a la tardor de  

varietats considerades de primavera, ja que 

s’obtenen majors rendiments en quilos per 

hectàrea, el gra és de millor qualitat (augmen-

ta el pes específic i disminueix la proteïna) i 

el risc de patir danys per gelades tardanes 

és baix.

04.03 Adobat

L’ordi respon molt bé a l’adobat nitrogenat 

amb increments de producció significatius, 

però el seu efecte sobre la qualitat maltera/

cervesera del gra és negatiu, ja que incre-

menta el seu contingut en proteïna i conse-

qüentment provoca la disminució del rendi-

ment en extracte del malt. Encara que depèn 

molt de la fertilitat del sòl, del cultiu anterior i 

de la disponibilitat d’aigua de primavera, no 

s’haurien de superar les 130 UF/ha,  fraccio-

nades al 50% entre la sembra i l’aplicació de 

cobertora. Aquesta última no ha de ser mas-

sa tardana (en la fase de 3 fulles i mai més 

tard del final de l’afillolat) i no és aconsellable 

utilitzar urea. El fòsfor i el potassi milloren la 

qualitat del gra  i les dosis en sembra poden 

estar  entre 50 i 90 UF/ha tant de P2O5  com 

de K2O.

04.04 Tractaments fitosanitaris

El cultiu de l’ordi cerveser no requereix cap tipus 

de tractament especial, i per tant les  plagues 

o malalties que puguin aparèixer durant el seu 

desenvolupament vegetatiu s’han de tractar 

com en qualsevol altre cereal, amb l’aplicació 

dels productes fitosanitaris adients presents al 

mercat i seguint les recomanacions dels tèc-

nics especialistes.

04.05 Collita

En el moment de la recol·lecció el gra no hauria 

de tenir més del 12% d’humitat i s’ha de regu-

lar bé  la separació dels cilindres desgranadors  

de la màquina recol·lectora per evitar el tren-

cat o pelat de l’embrió dels grans, ja que això 

els inhabilitaria per ser maltejats, en no poder 

germinar.

05 Emmagatzematge i comercia-
lització

Les condicions d’emmagatzematge han de 

permetre que l’ordi per a malteria mantingui 

la puresa varietal originària i conservi la seva 

capacitat de germinació durant períodes de 

temps que en ocasions poden sobrepassar  un 

any. Això requereix emmagatzemar  el gra sec i 

net en instal·lacions adients, evitar les barreges 

amb altres tipus d’ordi o altres cereals, preser-

var-lo de la humitat i de contaminacions amb 

productes o matèries indesitjables, controlar 

l’aparició de plagues i eliminar-les amb tracta-

ments específics autoritzats.

Els agents comercialitzadors d’ordi per a mal-

teria han de complir amb la normativa sobre 

traçabilitat dels aliments i garantir l’homogene-

ïtat dels lots oferts. La collita d’una excel·lent 

varietat cervesera pot perdre una part impor-

tant del seu valor malter si no ha estat correc-

tament emmagatzemada i conservada, i en 

conseqüència haurà de destinar-se al mercat 

de cereals per a pinso amb la consegüent in-

fravaloració econòmica. 

06  Autor

Per obtenir una bona 
collita de gra de qualitat  
és imprescindible haver 
sembrat una varietat 
catalogada cervesera i 
adaptada a les condicions 
ambientals de la zona

Cada cop és més freqüent 
la sembra a la tardor de  
varietats considerades de 
primavera, ja que s’obtenen 
majors rendiments en kg per 
ha, el gra és de millor qualitat 
i el risc de patir danys per 
gelades tardanes és baix

La collita d’una excel·lent 
varietat cervesera pot 
perdre una part important 
del seu valor malter si no 
ha estat correctament  
emmagatzemada
i conservada

Fig.3. Rostoll d’un camp d’ordi. Foto: A. Itoiz.

Rubió Bosch, Agustí
Cap de Malteries. Grup DAMM (Barcelona)
arubiob@damm.es
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01 Introducció

01.01 La importància de la qualitat de la 

malta

L’ordi ocupa el quart lloc mundial quant a pro-

ducció, tot i que només representa el 10% de 

la superfície global del terreny cultivat; el 85% 

d’aquesta producció es destina a la produc-

ció de farratges. Tanmateix, aquestes xifres 

no fan justícia a la importància econòmica real 

d’aquest cereal, que es deriva majoritàriament 

de la producció de begudes fermentades -cer-

vesa i whisky principalment- cosa que pot fer 

augmentar considerablement el valor afegit en 

etapes successives del procés de producció.

Tot i que la malta cervesera té alguns usos 

de caire més regional, com ara la producció 

de whisky escocès, la finalitat majoritària és la 

fabricació de cervesa; el 2004 es van utilitzar 

19x106 tones de malta per produir 1.552x106 hl 

de cervesa.

Encara que l’ordi es va crear per ser consumit 

com a aliment humà, el seu ús per produir be-

gudes fermentades ronda aproximadament els 

4.000 anys aC. S’ha constatat que l’obtenció 

de begudes alcohòliques a partir de cereals 

va ser un fet fortuït, degut a la fermentació de 

masses abandonades sense panificar.  És pos-

sible que a partir d’aquest moment els malters 

originals van anar perfeccionant la tècnica de 

la fermentació a partir del mètode prova i error.  

L’anàlisi amb microscopi electrònic scanning 

de mostres arqueològiques d’ordi germinat tro-

bades a Egipte va revelar una estructura interna 

i un patró de desagregació fàcilment identificat 

pels malters actuals.

És possible que la selecció de mostres de gra 

destinades a ser maltejades s’hagi basat única-

ment en l’observació. A l’Edat Mitjana l’ordi ja 

estava considerat com el cereal més idoni per 

produir malta cervesera; el gra que s’utilitzava 

era el més gran, el més uniforme i el de pell més 

fina procedent de les varietats de dos carreres.

01.02 Contribució relativa de factors genè-

tics i ambientals

La qualitat maltera és un caràcter molt complex 

i difícil de definir, ja que la seva definició precisa 

depèn d’allò que vulguem fabricar amb la malta 

produïda. Per exemple, la indústria cervesera 

nord-americana demana malta molt diferent a 

la que s’utilitza a Europa; utilitzen, principal-

ment, ordi de sis carreres amb poder diastà-

sic molt elevat i extracte moderat. A Europa, 

d’altra banda, s’utilitzen majoritàriament ordis 

de duess carreres i s’exigeixen extractes molt 

alts. Aquesta diferència està basada en el sis-

tema de fabricació de cervesa: als EUA s’afe-

geix al most cerveser una quantitat important 

d’adjunts amilacis no derivats de la malta que 

MILLORA DE LA QUALITAT DE MALTA
DE L’ORDI PER A LA PRODUCCIÓ
DE CERVESA I DE WHISKY

Estació de millora d’ordis de l’IRTA a Foradada (Lleida), 2002. Foto: J.L. Molina. Estació de millora d’ordis de l’IRTA a Bell-Lloc d’Urgell (Lleida), 2002. Foto: J.L. Molina.

Tot i que la malta cervesera 
té alguns usos de caire 
més regional, com ara 
la producció de whisky 
escocès, la fi nalitat 
majoritària és la fabricació 
de cervesa; el 2004 es van 
utilitzar 19x106 tones
de malta per produir 
1.552x106 hl de cervesa

Estació de millora d’ordis de l’IRTA a Foradada (Lleida), 2002.
Foto: J.L. Molina.
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exigeixen, per a la seva degradació enzimàtica 

durant la fabricació del most, maltes amb poder 

enzimàtic molt elevat. Una situació semblant es 

produeix amb la fabricació de whisky escocès 

de gra, cosa que va portar al desenvolupament 

de varietats d’ordi amb alt poder diastàsic.

L’EBC (European Brewery Convention –Con-

venció Cervesera Europea) va crear un comitè 

per fer un índex de qualitat cervesera global, 

l’índex Q.  Aquest índex constava de cinc pa-

ràmetres que es ponderaven d’acord amb la 

seva importància relativa: rendiment en extrac-

te (45%), viscositat del most (25%), atenuació 

límit (o fermentabilitat) (15%), Índex de Kolbach 

(o grau de solubilització de les proteïnes (10%) 

i poder diastàtic (5%).  El paràmetre més im-

portant –rendiment en extracte- mesura la pro-

porció dels compostos de la malta mòlta que 

passen en solució al most. L’extracte deriva, 

per tant, de l’efecte combinat d’un conjunt de 

processos que succeeixen durant el maltatge 

i la fabricació del most; durant tot el procés el 

control genètic és complex. Per això, la influ-

ència ambiental sobre aquest caràcter és sig-

nificativa tant en la seva forma additiva com en 

la d’interacció genotipus x ambient (GxE). La 

conseqüència pràctica és que una partida de 

gra d’una varietat reconeguda com de qualitat 

elevada pot no ser adient per maltejar perquè 

s’ha produït en circumstàncies ambientals des-

favorables.  Això posa de manifest els diferents 

conceptes de qualitat utilitzats per milloradors 

(efectes genètics) i fabricants (efectes genè-

tics, ambientals i GxE), dit d’una altra manera, 

l’usuari final requereix l’expressió més favorable 

d’E+GxE, mentre que el millorador ha de se-

leccionar per l’expressió màxima del potencial 

genètic de diferents localitats i anys.

Està ben constatat l’efecte negatiu que té sobre 

la qualitat maltera un elevat contingut de prote-

ïna en el gra, ja que la matriu proteínica que 

envolta els grànuls de midó de l’endosperma 

actua com una barrera que dificulta, o fins i tot 

impedeix, la seva correcta modificació durant 

la germinació a la malteria.  A més, elevats ni-

vells de substàncies nitrogenades en l’extracte 

redueixen la fermentabilitat.  Està ben constatat 

que el contingut de proteïna del gra depèn de 

factors genètics i ambientals, l’heretabilitat és 

baixa. Tanmateix, s’ha suggerit que l’heretabi-

litat era tan variable entre poblacions que, en 

alguns casos, era possible de seleccionar les 

primeres generacions pel seu baix contingut en 

proteïna.

01.03 La dificultat històrica de seleccionar 

per qualitat en programes de millora

Històricament, la selecció de l’ordi per qualitat 

maltera es feia segons l’aspecte físic del gra 

(fenotipus).  Encara que a començaments del 

segle XX es desenvoluparen els primers dispo-

sitius de micromaltatge (maltatge de laboratori), 

la selecció continuava sent fenotípica, és a dir, 

basada en l’efecte dels gens i no en els gens 

mateixos. Tot i que aquests procediments em-

pírics han anat subministrant de manera con-

tínua varietats de qualitat a la indústria, el co-

neixement d’allò que passava a nivell molecular 

era molt imperfecte.  Sabem que tant l’extracte 

com la fermentabilitat depenen de molts gens, 

però tant el seu nombre com la seva funció són 

molt desconeguts. Un coneixement més gran 

d’aquesta matèria permetrà d’incrementar con-

siderablement l’eficàcia de la millora.

02 Millora convencional

02.01 Selecció fenotípica

És molt possible que l’únic mètode de millora 

utilitzat fins al segle XIX fos la selecció en po-

blacions locals. En aquells moments no hi ha-

via varietats com les d’avui dia, i els materials 

conreats eren altament heterogenis. Aques-

tes poblacions del país es desenvoluparen de 

manera aïllada en cada comarca per tot l’am-

ple i llarg d’Europa; algunes eren conegudes 

per la seva elevada qualitat cervesera. El mè-

tode d’avaluació utilitzat era, probablement, 

l’observació ocular, complementada amb 

mossegar el gra com a sistema per compro-

var el grau de duresa. Aquest procediment 

va ser el punt de partida per desenvolupar, ja 

fa anys, el concepte i l’assaig de l’energia de 

molinada, tècnica que mesura l’energia me-

cànica necessària per premsar el gra.

Les regions centreeuropees més conegudes 

per la qualitat cervesera dels seus ordis eren 

Moràvia (avui part de la República Txeca) i 

Baviera (Sud d’Alemanya) tot i que no va ser 

fins la dècada dels anys 30 del passat segle 

XX que no es van fer creuaments de manera 

sistemàtica (Figura 1). Varen ser especialment 

populars com a parentals de creuaments els 

ordis Hanna de Moràvia, que van ser incor-

porats en els programes de millora en altres 

La indústria cervesera 
nord-americana utilitza, 
principalment, ordi de sis 
carreres amb poder diastàsic 
molt elevat i extracte moderat.  
A Europa, en canvi, s’utilitza 
majoritàriament ordi de dos 
carreres i s’exigeixen extractes 
molt alts

Una partida de gra d’una 
varietat reconeguda com 
de qualitat elevada pot 
no ser adient per maltejar 
perquè s’ha produït en 
circumstàncies ambientals 
desfavorables

Figura 1. Estació de millora d’ordis de l’IRTA a Foradada (Lleida), 2002. Foto: J.L. Molina.
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parts d’Europa, tot incloent-hi Escandinàvia, 

on es va utilitzar la varietat Binder -derivada de 

Hanna- per produir les línies germanes Kènia, 

Opal i Maja. Kènia es va creuar més tard amb 

una varietat anglesa per obtenir Proctor que 

va dominar el conreu d’ordi cerveser anglès 

durant molts anys, fins arribar a un màxim del 

70% el 1960. A Espanya, la varietat cervese-

ra dominant durant més de 30 anys ha estat 

Beka, obtinguda a França a partir d’un cre-

uament que incloïa Betghe XIII –parentat de-

rivat de Hanna-. La varietat dominant actual-

ment és Scarlett, amb origen de la mateixa 

genealogia, procedent de Valticky, via Diamant 

i Triumph.

02.02 Micromaltatge i selecció de les gene-

racions primerenques

A finals del segle XIX es van desenvolupar 

els primers sistemes de maltejat de labora-

tori amb la finalitat d’avaluar objectivament 

les condicions òptimes de maltejat d’una 

partida determinada. Quan van començar 

els programes de millora d’ordi per a qualitat 

cervesera, es van desenvolupar els mètodes 

de micromaltatge per avaluar els materials se-

gregants tot i que el gran nombre de mostres 

i el seu elevat cost d’operació fa que només 

es puguin avaluar mostres de les últimes ge-

neracions dels programes. Els milloradors te-

nien, tanmateix, altres objectius a part de la 

qualitat, com ara el rendiment en gra, resis-

tències a factors adversos abiòtics i biòtics i 

altres.  Alguns d’aquests caràcters, com ara 

la resistència a l’oïdi (Blumeria graminis) estan 

governats per gens, en general, dominants, 

però altres caràcters com ara el rendiment o 

la resistència parcial al rovellat (Puccinia hor-

dei) eren poligènics i no hi havia informació 

sobre la localització cromosòmica de molts 

d’aquests gens.

Quan es feia selecció a les primeres genera-

cions per a caràcters observables de manera 

senzilla, sense voler es feia també selecció 

d’altres caràcters lligats als més evidents.  La 

utilització de les resistències a l’oïdi i rove-

llat procedents d’Hordeum laevigatum per a 

l’obtenció de cv. Vada va comportar la intro-

ducció de factors contraproduents per a la 

qualitat cervesera, que varen durar diversos 

cicles de creuament i es van escampar per 

tot Europa varietats d’elevat rendiment, però 

no aptes per a malteria.  En comparar les ac-

tivitats d’amilasa i els rendiments en extracte 

de genotipus que tenien H. laevigatum en la 

seva genealogia amb varietats d’alta qualitat 

maltera, es varen comprovar nivells molt bai-

xos d’ambdós en un determinat nombre de 

varietats del primer grup.  Es va fer patent 

la necessitat d’utilitzar mètodes de millora 

per qualitat cervesera basats en un millor 

coneixement dels caràcters implicats i de la 

seva herència i en perfeccionar els mètodes 

d’avaluació en les primeres generacions dels 

programes.

03 Millora molecular

03.01 Selecció genotípica

La selecció assistida per marcadors (SAM) es 

basa en l’ús de marcadors moleculars com a 

etiquetes genètiques per seleccionar indirec-

tament gens grans o QTL. Determinats estu-

dis teòrics han demostrat que l’aplicació de 

SAM en programes de millora és més eficaç 

que la selecció fenotípica convencional (SF) 

basada en l’observació del comportament en 

els assajos de camp. S’ha predit que aquest 

tipus de selecció seria més eficaç en actuar 

sobre caràcters sotmesos a una forta influèn-

cia ambiental, cosa que seria molt útil en la 

selecció per a rendiment en gra i qualitat, en 

reduir la gran quantitat d’assajos multilocals 

que s’han de dur a terme en els programes 

de millora.

L’SF convencional per a rendiment en extracte 

es fa, com a conseqüència de les limitacions 

en la quantitat de llavor disponible, al final del 

programa, quan ja existeix poca variació ge-

nètica disponible. Aquesta limitació potencial 

per a l’avenç genètic en caràcters de qualitat 

es podria superar amb la utilització de SAM, ja 

que es podria produir un increment dels gens 

favorables en la població de millora en avançar 

la captura dels genotips superiors en qualitat.  

D’aquesta manera, l’ús combinat de SAM i SF 

podria proporcionar bons resultats i fer-ne més 

eficaç la selecció.

A Espanya, la varietat 
cervesera dominant durant 
més de 30 anys ha estat 
Beka. La varietat dominant 
actualment és Scarlett, 
amb origen de la mateixa 
genealogia, procedent 
de Valticky, via Diamant i 
Triumph

Encara que a començaments 
del segle XX es desenvo-
luparen els primers 
dispositius de micromaltatge 
(maltatge de laboratori), la 
selecció continuava sent 
fenotípica, és a dir, basada 
en l’efecte dels gens i no en 
els gens mateixos

Figura 2. Estació de millora d’ordis de l’IRTA a la fi nca de la Malteria Damm a Bell-lloc d’Urgell (Lleida), 2004. Foto: J.L. Molina.
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04 El futur

04.01 Augment del coneixement sobre fun-

ció i interacció gèniques

L’ordi té un genoma de 4.873 milions de pa-

relles de bases (Mb) molt superior al genoma 

humà, que en té 3.000 Mb, per la qual cosa 

la identificació dels 30.000-50.000 gens és 

una tasca realment difícil. Això, però, pot fer-

se mitjançant l’extracció d’ARN i utilitzant-se 

com a motlle per obtenir ADNc. La seqüència 

parcial d’un clon d’ADNc es coneix com a un 

EST (Expressed Sequence Tag o Etiquetes de 

Seqüències Expressades) i subministra la via 

més directa per al reconeixement de gens i per 

a l’obtenció del patró d’expressió gènica d’un 

teixit. El desenvolupament d’eines bioinfor-

màtiques ha permès de construir i interpretar 

grans biblioteques i bases de dades genèti-

ques on es pot comparar la nova seqüència 

d’ADN amb les que ja existeixen, cosa que ens 

permet d’explicar la funció d’un nou gen o QLT 

si descobrim què codifica per a un enzim ja 

descrit en la base de dades per a una espècie 

diferent.

Els treballs més complexos en aquest sentit 

s’estan fent en l’SCRI (Dundee, Regne Unit) i 

a l’IPK (Gatersleben, Alemanya), instituts líders 

en la recerca de marcadors moleculars aplica-

bles a la selecció de les varietats cerveseres del 

futur.  Volem destacar que la col·laboració en 

millora i investigació sobre qualitat cervesera 

entre l’IRTA (José Luis Molina) i l’SCRI (Stuart 

Swanston) es remunta a començaments de la 

dècada dels 90. Tanmateix, la col·laboració en-

tre l’IRTA (José Luis Molina) i la Malteria Damm 

(Agustí Rubió) es remunta també a comença-

ments de la dècada dels 90 (Figura 2) i es po-

dria exemplificar en l’ajut de Damm per avaluar 

la qualitat maltera de les línies avançades del 

nostre programa de millora d’ordis, cosa que 

ha permès d’identificar la varietat Cierzo (dar-

rera obtenció del Programa Nacional de Millora 

d’Ordis que portem a terme l’IRTA, el CSIC; 

l’ITACyL i l’INIA des de fa 14 anys) com de 

bona qualitat maltera (Figura 3).

05 Autor

El desenvolupament d’eines 
bioinformàtiques ha permès 
de construir i interpretar 
grans biblioteques i bases
de dades genètiques
on es pot comparar la nova 
seqüència d’ADN amb
les que ja existeixen

Molina Cano, José Luis
Director d’Investigació. Millora d’ordi
IRTA Lleida
joseluis.molina@irta.es

Determinats estudis teòrics 
han demostrat que, en 
programes de millora, 
la selecció assistida per 
marcadors (SAM) és més 
efi caç que la selecció 
fenotípica convencional (SF)

Figura 3. La varietat Cierzo, coobtenció de l’IRTA, del CSIC, de l’ITACyL i de l’INIA.  L’avaluació de la qualitat cervesera l’ha fet la Maltería 
Damm. Foto: J.L. Molina.

Varietats experimentals d’ordi cerveser del programa de millora de l’IRTA. Fotos: J.L. Molina.
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TRAÇABILITAT
DE L’ORDI CERVESER

Emmagatzematge d’ordi. Foto: ECA Vallfogona de Balaguer. Camp d’ordi madur. Foto: A. Itoiz.

01 Introducció

Les crisis de seguretat alimentària registra-

des els darrers anys (dioxines, vaques boges, 

DON en farines per a pastes...) han actuat 

minant la confiança dels consumidors en la 

capacitat de la indústria alimentària i en les 

autoritats públiques per garantir la innocuïtat 

dels aliments. Aquesta situació va impulsar 

una profunda reforma de les polítiques eu-

ropees en matèria de seguretat alimentària 

per tal de tractar de tornar al consumidor 

europeu la confiança perduda, tant en el 

sector industrial com en les mateixes autori-

tats responsables del seu control. Les bases 

d’aquesta reforma van quedar establertes en 

el Llibre Blanc de la Comissió sobre Segu-

retat Alimentària, aprovat el 12 de gener de 

2000.

El principal canvi registrat en aquest sentit ha 

estat la concepció global de la seguretat ali-

mentària, segons la qual tots els agents públics 

i privats de la cadena alimentària, inclosos per 

primera vegada els productors agraris, són 

responsables de la qualitat sanitària final dels 

productes alimentaris.

Aquesta política exigeix també un sistema de 

traçabilitat dels aliments destinats al consum 

animal i humà i dels seus ingredients. L’aplica-

ció de sistemes de traçabilitat al llarg de tota la 

cadena alimentària permet de millorar la gestió 

en la identificació, retirada i recollida d’aliments 

amb problemes de seguretat.

Les bases de la normativa alimentària en la UE 

van quedar fixades mitjançant la publicació del 

Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel 

qual s’estableixen els principis i els requisits 

generals de la legislació alimentària, es crea 

l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i 

es fixen procediments relatius a la seguretat 

alimentària.

Tot això ha d’estar regit per la base d’una 

producció amb bones pràctiques agrícoles,  

emanades de les diferents normatives que hi 

ha o que hi pugui haver, o, si no n’hi ha, de 

la mateixa normativa associada als productes 

i les tècniques emprades en la producció dels 

aliments, en aquest cas ordi destinat a la fabri-

cació de malta.

02 Traçabilitat

02.01 Definició

Traçabilitat és la possibilitat de trobar i seguir el 

rastre d’un producte, en aquest cas d’ordi per 

maltejar, a través de totes les etapes de pro-

ducció, transformació i distribució.

Hi ha un requisit legal per a tots els opera-

dors del sector alimentari, des de l’agricultor, 

passant per l’operador comercial fins a la in-

dústria transformadora, de mantenir registres 

sobre qualsevol punt que pugui afectar la se-

guretat alimentària i que permetin d’assegu-

rar la traçabilitat dels aliments i els pinsos en 

totes els etapes de producció, transformació 

i  distribució.

Els implicats podran escollir lliurement en-

tre una gran varietat de sistemes i eines a 

la seva disposició, sempre que compleixin 

el seu objectiu final. Es podran fer servir des 

de procediments manuals sobre paper fins a 

tecnologies amb suports informàtics, electrò-

nics, etc.

La implementació d’un bon sistema de traçabi-

litat no ha d’estar necessàriament associada a 

Traçabilitat és la possibilitat 
de trobar i seguir el rastre 
d’un producte, en aquest cas 
d’ordi per maltejar, a través de 
totes les etapes de producció, 
transformació i distribució
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grans costos. Cal considerar curosament quins 

canvis són necessaris per assegurar la traçabi-

litat. Tampoc no ha de suposar la instal·lació de 

sofisticats sistemes o eines. L’adaptació de les 

dades que es recullen en els albarans i altres 

documents comercials o registres existents i 

una adequada gestió d’aquests podria ser su-

ficient.

Cada operador haurà de recopilar la informa-

ció rellevant a efectes de seguretat i traçabilitat 

sobre l’ordi que s’ha de maltejar, condicions 

d’emmagatzematge i transport, així com pro-

cessat i distribució, que es trobin sota el seu 

control. Per tant, és absolutament necessària 

la implicació dels diferents agents de la cadena 

que intervenen en la producció, comercialitza-

ció i transformació del cereal perquè funcioni la 

traçabilitat.

El sistema que s’assoleixi ha de ser capaç 

d’assegurar la traçabilitat des de la producció 

primària del cereal (conreu) fins a la sortida del 

producte transformat de la malteria, passant 

per totes les etapes: producció, emmagatze-

matge, transport i comercialització.

02.02 Agricultors o productors primaris

Els agricultors o productors de cereal destinat 

a ser maltejat han de tenir implantat un sis-

tema de recollida de dades i el seu arxiu. A 

més, han de guardar tots els documents re-

ferents a la compra dels insums utilitzats en el 

cultiu: subministradors de llavors, fitosanitaris, 

adobs, etc.

Amb aquesta finalitat, han d’implantar sistemes 

i procediments que permetin de posar aquesta 

informació a disposició de les autoritats com-

petents, si aquestes així ho sol·liciten, així com 

per als seus clients en la comercialització del 

producte.

Els productors de cereal acollits a determinats 

sistemes de producció en virtut dels quals ve-

nen emplenant un detallat quadern d’explota-

ció (integrada, ecològica, etc.), possiblement 

no hagin de fer cap esforç extra per complir 

amb la traçabilitat i, si s’escau, amb algunes 

de les obligacions del paquet d’higiene. En 

aquestes circumstàncies, només s’han de 

preocupar per transmetre als operadors que 

rebin els seus productes les dades imprescin-

dibles associades als lots perquè no es trenqui 

la traçabilitat.

Per complir aquest requisit n’hi ha prou que 

cada agricultor registri tots els passos i les eta-

pes que realitza en el conreu de l’ordi des de 

la sembra fins a la recol·lecció, transport, em-

magatzematge i posteriors venda i expedició. 

Per exemple, serà suficient amb unes senzilles 

fitxes on constin aquestes dades.

Les dades més importants són: varietat, data 

de sembra, dades de la llavor emprada, identi-

ficació de les parcel·les utilitzades, dades dels 

fertilitzants i fitosanitaris emprats, i finalment 

data de recol·lecció.

Si l’agricultor emmagatzema l’ordi, haurà 

d’indicar on i els processos que passa du-

rant la seva conservació. Un cop venuda la 

mercaderia, haurà d’indicar les dades d’iden-

tificació i origen de la partida al seu client, així 

com posar a la seva disposició les dades de 

conreu.

La implementació d’un bon 
sistema de traçabilitat no 
ha d’estar necessàriament 
associada a grans costos

Els agricultors o productors
de cereal destinat a ser
maltejat han de tenir implantat 
un sistema de recollida
de dades i el seu arxiu

Camp d’assaig d’ordi. Foto: A. Itoiz.

Foto: M. File.
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02.03 Operadors comercials nacionals o 

importadors

Les empreses que es dediquen a qualsevol de 

les activitats que a continuació es relacionen: 

compra, recepció, emmagatzematge i posterior 

distribució d’ordi per maltejar (ja siguin nacio-

nals o no) a altres empreses o establiments, re-

queriran de sistemes basats en traçabilitat cap 

enrere (ex., recopilar informació sobre el cereal 

que entra i el seu proveïdor; els productes de 

tractament que pugui fer servir i el seu proveï-

dor), interna (documentar totes les manipulaci-

ons i trascolaments) i cap endavant (cap un altre 

distribuïdor o a la indústria transformadora, jun-

tament amb el mitjà de transport emprat) i ga-

rantiran que aquestes activitats no repercuteixin 

negativament en la seguretat de l’aliment final.

El sistema que es desenvolupi ha de tenir en 

compte l’important paper que fan els operadors 

comercials com a concentradors de producte 

en unes característiques molt especials (maneig 

de productes a granel, treball en continu, mida 

dels lots...) i les característiques de les seves 

instal·lacions, i mantenir en tot cas un registre 

sobre tots els moviments (balanç d’entrades i 

sortides), mescles de productes, trascolaments, 

etc. que hi hagi durant l’estada del cereal.

02.03.01 Entrada / recepció del cereal

Registres necessaris:

· Dades de qui fa el lliurament i la fitxa de pro-

ducció de l’agricultor.

· Informació detallada sobre el producte que 

es rep: varietat, campanya, quilos, forma de 

presentació, etc., i data en què es realitza la 

recepció.

· Dades sobre el transport utilitzat per a fer el 

lliurament i si és l’idoni o no.

· Tota aquesta informació haurà de quedar 

lligada al destí que es doni al cereal un 

cop que ingressa en la instal·lació; és a dir, 

haurà de documentar-se la destinació ini-

cial (magatzem – sitja – cel·la) de cada lot 

d’entrada.

02.03.02 Conservació, emmagatzematge i 

moviments interns

Igualment, hauran de quedar registrades les 

dades que identifiquin els detalls dels tracta-

ments de l’ordi, o instal·lacions, i la naturalesa 

dels productes que s’adquireixin amb aquest 

objecte, de realitzar tractaments de desinfec-

ció, desratització i/o desinsectació del cereal o 

dels magatzems, mitjans de transport o altres 

instal·lacions per les quals hagi de passar el 

cereal. Així mateix, cal registrar tots els movi-

ments interns i altes circumstàncies importants 

per a la seguretat alimentària.

Les dades que convé de registrar dels productes 

que s’utilitzin en els diferents tractaments són:

· Producte de què es tracti.

· Dosi aplicada.

· Nom i adreça del proveïdor.

· Quantitat adquirida.

· Data de la recepció / operació de compra.

Les empreses que es 
dediquen a la compra, 
recepció, emmagatzematge 
i posterior distribució d’ordi 
per maltejar requeriran 
sistemes basats en 
traçabilitat cap enrere, 
interna i cap endavant i 
garantiran que aquestes 
activitats no repercuteixin 
negativament en la seguretat 
de l’aliment fi nal

Les dades més importants 
són: varietat, data de 
sembra, dades de la llavor 
emprada, identifi cació de les 
parcel·les utilitzades, dades 
dels fertilitzants i fi tosanitaris 
emprats, i fi nalment data de 
recol·lecció

Preparació i envasat de llavor certifi cada. Fotos: ECA Vallfogona de Balaguer.
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02.03.03 Expedició del producte

Cada vegada que es despatxi una determi-

nada quantitat de producte, haurà de quedar 

constància de què es lliura, d’on surt, com 

s’entrega i a qui s’entrega. A més, caldrà 

definir clarament el lot d’expedició. Així, per 

a cada expedició, els registres o documents 

que es generin o que acompanyin cada tran-

sacció han de  servir de vincle amb el sistema 

de traçabilitat intern de l’operador comercial, 

amb el sistema de traçabilitat dels clients (cap 

endavant).

02.04 Termini de conservació de registres 

i documentació

Pel que fa al termini de conservació dels re-

gistres, i malgrat que és molt difícil determinar 

exactament el temps que tarda a arribar el ce-

real al consumidor, un cop transformat en cer-

vesa, s’ha calculat que el màxim es pot situar a 

l’entorn dels dos anys.

No obstant això, i intentant que els terminis 

siguin uniformes amb allò que preveuen les 

normes de caràcter fiscal que obliguen els 

operadors econòmics a conservar els do-

cuments comercials que també poden ser 

utilitzats com a eina de traçabilitat, es reco-

mana ampliar el termini de conservació dels 

registres, almenys, fins a quatre anys, i és 

més aconsellable mantenir un període de 

conservació de cinc anys, tal com recoma-

nen l’AESA en la seva Guia, el documents 

d’orientacions de la Comissió Europea (Con-

clusions del Comitè Permanent de la Cadena 

Alimentària i de Sanitat Animal sobre orienta-

cions pel que fa a l’aplicació dels article 11, 

12, 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament (CE) 

núm. 178/2002) i el document de Claus per a 

l’aplicació de sistemes de traçabilitat i bones 

pràctiques d’higiene en el sector cerealista 

espanyol.

03 Legislació de referència

Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parla-

ment Europeu i del Consell, de 28 de gener 

de 2002, pel qual s’estableixen  els principis 

i els requisits generals de la legislació alimen-

tària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària i es fixen procediments relatius 

a la seguretat alimentària (DOCE núm. L31, 

d’1.2.2002).

Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, 

sobre seguretat general dels productes (BOE 

10.01.2004), resultat de la transposició de la 

Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 3 de desembre de 2001.

Reial Decret 2207/1995, de 28 de desembre, 

sobre higiene de productes alimentaris (BOE 

27.02.1996), resultat de la transposició de la 

Directiva 93/43/CEE.

Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 

relatiu a la higiene dels productes alimentaris 

(H1) (DOCE núm. L226, de 25.6.2004).

Reial Decret 1808/1991, de 13 de desembre, 

que regula les mencions o marques que per-

meten identificar el lot a què pertany un pro-

ducte alimentari (BOE 25.12.1991).

Traducció del castellà: J. I. Elias.
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L’empresa actualment disposa d’instal-
lacions de selecció de cereals i llavors, as-
secador de cereals, planta robotitzada d’en-
sacat i instal·lació per desvestir diferents 
cereals (civada, ordi, mill, etc.) i ha construït 
la primera planta de Catalunya de pellets de 
biomassa per a calderes de calefacció.

Quina importància té la comercialització 
de l’ordi cerveser en el seu negoci?

A Grans del Lluçanès, l’ordi cerveser permet in-
crementar el volum de llavor certificada, donar un 
valor afegit a la producció agrícola rebuda i, al ma-
teix temps, traslladar aquests avantatges als nos-
tres clients d’Osona, Berguedà, Bages i Solsona.

Creu que les varietats cerveseres actuals 
són competitives respecte les varietats 
tradicionals per a pinso?

Actualment, les varietats cerveseres poden arri-
bar a superar en producció i qualitat  les varie-
tats que només s’utilitzen per a pinso.

“Cal millorar la relació entre el sector 
industrial i el productiu.”

Quin paper creu que juga la comercialit-
zació en el sector a l’hora d’optimitzar la 
rendibilitat d’aquests cultius?

En zones com Catalunya on la demanda és 
superior a l’oferta, la comercialització de l’ordi  
dels cereals en general fa que indústries com 
les malteries i les farineres tinguin difi cultats per 
competir amb el sector local del pinso. Sovint 
els és més viable importar producció de la resta 
d’Espanya, de França o d’altres països.

És adequat el nivell de professionalització 
existent en el camp de la comercialització 
de cereals?

Si comparem la professionalització del sector 
amb els sistemes de treball de França i 
Alemanya estem molt lluny de poder treballar 
com ells, però no perquè no en sapiguem, sinó 
perquè les superfícies agrícoles i els rendiments 
que disposen en aquests països permeten 
unes instal·lacions i uns serveis que aquí no 
serien viables. El que sí es podria millorar és la 
relació entre el sector industrial i el productiu, ja 
que moltes vegades el productor no sap què 
necessita el comprador.

Creu que el cultiu d’ordi cerveser és una 
bona opció de conreu per als pagesos 
catalans? 

L’ordi cerveser no serà la garantia de rendibilitat 
per a l’agricultura catalana, perquè tenim un 
clima molt variable i això fa que molts anys no 
es pugui comercialitzar la producció per a malta. 
Però, com que és una opció que pot donar un 
valor afegit als nostres cultius, tenim l’obligació 
d’intentar-ho, ja que si no és bo per a malteria, 
amb la mateixa despesa, tenim una producció 
òptima per a pinso.

Tot i que l’ordi cerveser és un cultiu que 
resisteix condicions climàtiques dures, 
creu que les sequeres dels darrers dos 
anys han afectat les collites? 

El cultiu de l’ordi a Catalunya és tot de secà i, 
per tant, les sequeres condicionen d’una forma 
clara els paràmetres que marquen un ordi per 
a malta.

La globalització dels mercats agrícoles fa que 

una sequera a Catalunya o a Espanya no sigui 
sinònim de poca producció i preus alts. Si els 
països exportadors han tingut bones collites 
no hi ha cap problema a cobrir la demanda del 
sector per a pinso, farineres i malteries. 

“La llavor clandestina és un problema per 
al sector malter.”

L’ús de llavor no certifi cada representa un 
problema per al sector de l’ordi cerveser? 

Cal diferenciar dos tipus de llavor no certifi cada: 
la que fa el propi agricultor a través d’una 
maquila, i que està totalment identifi cada; o bé 
la clandestina, de la qual sovint es desconeix la 
varietat. Aquesta última sí que és un problema 
per al sector malter, perquè pot provocar 
barreges de varietats no malteres en partides 
totalment identifi cades i, amb això, deteriorar 
les qualitats de l’ordi destinat a malteria.

Quins avantatges per al pagès destacaria 
de l’ús de llavor certifi cada?

Si prescindim de la llavor clandestina i parlem 
de llavor certifi cada o llavor de maquila, els 
avantatges es troben a l’hora de triar la varietat 
que vols sembrar segons l’època de sembra i 
l’ús que vulguis donar a la producció.

Cal potenciar polítiques comercials que 
afavoreixin la traçabilitat de les produccions 
per incrementar l’ús de la llavor certifi cada, 
en detriment de la llavor clandestina i de les 
maquiles.

Com valora el fet de tenir o no un contracte 
amb una malteria? 

La relació amb la malteria obre les portes, tant 
a la comercialització com a l’agricultor, cap a 
un potencial de valor afegit per una feina que et 
comporta la mateixa despesa que si la fas per 
produir pinso.

Crec que és molt bo tenir diferents opcions en 
un sector que cada vegada es concentra més i 
que ha de competir amb països on el clima i les 
superfícies fan més viables l’agricultura. Hem 
d’aprendre a utilitzar el que tenim a Catalunya, 
que és un potent sector agroindustial on la 
demanda és superior a la producció.

Grans del Lluçanès va néixer fa 14 
anys a Sant Martí d’Albars, a la co-
marca del Bages, amb la iniciativa 
de servir i tractar amb els agricul-
tors de cereals i llavors, davant 
les necessitats que presentava el 
sector. Josep Soler n’és l’adminis-
trador i ens explica la importància 
dels serveis que ofereix i l’evolució 
de l’empresa, que encamina el seu 
futur a donar els serveis tècnics, 
burocràtics, productius i logístics 
imprescindibles per fer de pont en-
tre les grans empreses del sector 
agroalimentari i l’agricultura actual.

“L’ORDI CERVESER APORTA VALOR AFEGIT ALS NOSTRES CULTIUS DE PINSO”

L’ENTREVISTA Josep Soler Prat
Administrador de Grans del Lluçanès, S.L.

www.ruralcat.net

www.gencat.net/darp

RuralCat. 
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PRESENTACIÓ

La producció de fruita a Catalunya té una llar-
ga tradició, iniciada a la zona de la desembo-
cadura del riu Llobregat a fi nals del segle XIX. 
Durant la dècada dels anys 30 es va començar 
a desenvolupar a Lleida, on es va consolidar 
més tard, als anys 60. Inicialment, la pomera 
i la perera varen ser les espècies més culti-
vades; el presseguer va tenir un desenvolu-
pament posterior. En l’actualitat, el sector de 
la fruita dolça és el més important de la rama 
agrícola catalana, ja que aporta el 39% de la 
Producció Final Agrícola i el 15,5% de la Pro-
ducció Final Agrària.

El presseguer i la perera són avui les dues es-
pècies fruiteres més importants a Catalunya; 
l’any 2006 ocupen aproximadament una su-
perfície de 16.000 ha. L’evolució de la fructi-
cultura en les diferents demarcacions posa de 
manifest que tant a Lleida com a Tarragona el 
presseguer és l’espècie més plantada mentre 
que a Girona ho és la pomera. Es tracta d’una 
espècie amb una bona adaptació a climes 
càlids, fet que permet obtenir produccions de 
qualitat i per tant amb una bona competitivitat 
respecte a d’altres zones productores de la 
Unió Europea.

Des del punt de vista de material vegetal, el 

presseguer es caracteritza per un gran dina-
misme varietal i es disposa d’una ampla gam-
ma de portaempelts, però cal tenir present 
que sovint el vigor conferit pels diferents hí-
brids utilitzats és excessiu. Manca encara una 
gamma de vigor comparable a altres espècies, 
així com portaempelts tolerants a les malalties 
de replantació.

La competitivitat del sector passa en bona 
part  per una correcta elecció tant de les va-
rietats com dels portaempelts més adaptats a 
les condicions climàtiques i edàfi ques de les 
diferents zones productores, ja que això per-
met obtenir produccions de més qualitat i a 
un menor cost, és a dir, més sostenibles. Per 
poder fer aquesta elecció és fonamental dis-
posar d’informació contrastada procedent de 
la recerca aplicada. 
 
En el present DOSSIER TÈCNIC s’exposa un 
resum de la informació obtinguda en el marc 
del programa d’introducció i avaluació de 
material vegetal de l’IRTA, desenvolupat a les 
Estacions Experimentals de Lleida i de Mas 
Badia (Girona), on al llarg dels darrers 10 anys 
s’han avaluat diferents portaempelts de pres-
seguer. Aquesta informació es complementa 
amb la visió des del punt de vista d’un altre 
centre públic de recerca i d’una empresa pri-
vada, ambdós relacionats amb la millora genè-
tica dels peus de presseguer. 

La informació que es presenta arriba en una 
època de l’any interessant, en què s’inicia el 
període de plantació, i sens dubte serà  d’utili-
tat en el moment de l’elecció del portaempelt. 

Des de la Direcció General de Producció, In-
novació i Indústries Agroalimentàries del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
us presentem una informació tècnica  que 
esperem que contribueixi a millorar i fer més 
rendible l’activitat agrícola a Catalunya.

Dossier Tècnic. Núm. 17 
“Portaempelts de presseguer”
Novembre de 2006

Edició

Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
agroalimentàries. Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Consell de Redacció
Montserrat Gil de Bernabé Sala, Ramon Lletjós Cas-
tells, Ramon Jové Miró, Jaume Sió Torres, Elisabet 
Cardoner Martí, Xavier Esteve Guiu (DG02), Agustí 
Fonts Cavestany (IRTA), Santiago Riera Lloveras (Prem-
sa), Joan S. Minguet Pla i Josep M. Masses Tarragó.

Coordinació
Josep Maria Masses Tarragó.

Producció
Teresa Boncompte Ribera i Josep Maria Masses
Tarragó.

Correcció estilística i lingüística
Teresa Boncompte Ribera.

Assessorament lingüístic
Joan Ignasi Elias Cruz.

Grafisme i maquetació
Quin Team!

Impressió
El Tinter
(empresa certificada ISO 14001 i EMAS)

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 i Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 4a planta
080000 - Barcelona
Tel. 93 304 67 45. Fax. 93 304 67 02
e-mail: dossier@ruralcat.net

Més recursos, enllaços i versió electrònica a la web 
de RuralCat:
www.ruralcat.net

Foto portada
Varietat Summer Sweet®. Fotos de la portada i de 
l’interior cedides per Ignasi Iglesias - IRTA.

0394

Montserrat Gil de Bernabé Sala
Directora general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries

394



PORTAEMPELTS DE PRESSEGUER

DOSSIERN17

SITUACIÓ ACTUAL,
CARACTERÍSTIQUES I COMPORTAMENT 
AGRONÒMIC DELS PORTAEMPELTS
DE PRESSEGUER

Dins el presseguer, la nectarina és cada cop més cultivada.

0395

01 Introducció

En tots els cultius de fruita dolça, cal fer una 

correcta elecció tant de la varietat com del 

portaempelt o peu per optimitzar la rendibi-

litat. La varietat, que és la que es comercia-

litza, s’haurà d’adaptar tant a les condicions 

ambientals com al circuit de postcollita i a 

les exigències del consumidor. Per una altra 

banda, el peu s’haurà d’adaptar a les condi-

cions edàfiques i a les seves limitacions, si 

n’hi ha, com poden ser el drenatge deficient, 

un contingut elevat de calcària activa, la sa-

linitat o les situacions de replantació, entre 

d’altres. 

Per a cada combinació específica peu-varie-

tat, cal escollir el sistema de conducció més 

adequat abans de la plantació i, en funció 

d’aquest i del vigor conferit pel peu a la vari-

etat, la distància de plantació, de tal manera 

que la planta ocupi l’espai assignat quan esti-

gui en plena producció.

La millora genètica ha fet possible que avui es 

disposi d’un elevat nombre de peus amb una 

diversitat d’adaptació als diferents sòls i, el que 

cada cop és més important, amb un ampli ven-

tall de vigor conferit a la varietat. En els darrers 

anys, en totes les espècies de fruita s’ha donat 

una tendència a la intensificació, derivada so-

bretot del fet d’utilitzar peus de menys vigor, 

ja que això permet una entrada més ràpida en 

producció i una disminució del cost de recol-

lecció, tot i el major cost de la plantació. En 

el cas del presseguer, aquesta tendència ha 

estat poc manifesta i fins i tot contrària, ja que 

no es disposa de peus de poc vigor i adaptats 

a les condicions edàfiques de la majoria de zo-

nes productores, especialment pel que fa a la 

tolerància a la clorosi fèrrica.

La producció de fruita, a l’igual que altres pro-

duccions agrícoles, tendeix cap a sistemes de 

producció més sostenibles i, per tant, a mi-

nimitzar i a optimitzar els inputs en el procés 

La millora genètica ha fet 
possible que avui es disposi 
d’un elevat nombre de 
peus amb una diversitat 
d’adaptació als diferents sòls 
i amb un ampli ventall de 
vigor conferit a la varietat

El presseguer, juntament amb la perera i la pomera, és avui una de les  espècies de fruita dolça més cultivades a la zona fruitera de 
Lleida (fotografi a) i la més important a Tarragona, per la seva bona adaptació a climes càlids.
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productiu. La correcta elecció del peu i de la 

varietat segons les condicions de sòl i de clima 

n’ha de permetre una millor adaptació, obte-

nir fruits de millor qualitat i, en definitiva, pro-

duir de forma més sostenible ambientalment 

i més rendible per al productor. Sota aquesta 

perspectiva, l’ús de reguladors de creixement 

s’anirà restringint i la correcta elecció del peu 

serà cada cop més important per fer el control 

adient del vigor de l’arbre i per optimitzar-ne 

la qualitat.   

A continuació es descriuen les característi-

ques més destacables dels principals peus de 

presseguer disponibles actualment. Aquesta 

informació es complementa amb els resultats 

obtinguts de l’avaluació de diferents peus a 

Catalunya en el marc del programa d’introduc-

ció i avaluació de material vegetal de l’IRTA a 

les Estacions Experimentals de Lleida i de Mas 

Badia (Girona).

02 Importància del conreu del 
presseguer a Catalunya

El presseguer és una de les tres espècies de 

fruita dolça més conreades de Catalunya, 

juntament amb la perera i la pomera. Se situa 

en segon lloc després de la perera i al 2003 

ocupava una superfície de 15.800 ha, situa-

des majoritàriament a la zona fruitera de Lleida, 

amb una producció mitjana en el període 

2002-2004 de 270.000 tones. 

En l’àmbit espanyol el presseguer és la primera 

espècie, tant pel que fa a la superfície com a la 

producció i Catalunya és la primera comunitat 

productora, seguida per Aragó i Múrcia, tal i 

com s’observa a la Figura 1. Per ubicació ge-

ogràfica, la principal zona productora és la vall 

de l’Ebre, on es troba al voltant del 50% de la 

superfície nacional. Aquesta àrea, es caracte-

ritza pel predomini de sòls calcaris i condicions 

inductores de clorosi fèrrica. Aquest fet expli-

caria la notable difusió del peu GF-677 tolerant 

a aquest problema. 

La bona adaptació a climes càlids ha fet que 

en els darrers anys el cultiu del presseguer hagi 

augmentat a totes les zones productores, en 

detriment sobretot de la pomera, on moltes 

varietats presenten una adaptació deficient a 

climes càlids i calorosos. 

03 Peus utilitzats en presseguer

A diferència d’altres espècies fruiteres com 

la perera, la prunera o el cirerer, en el presse-

guer la disponibilitat de peus és molt elevada 

i se’n comptabilitzen més de 40, tot i que a la 

pràctica només uns 10 tenen una importància 

considerable. Entre els diferents peus cal des-

tacar els francs de llavor (GF-305, Montclar), 

els híbrids (GF-677, GxN, Cadaman, Barrier) i 

la prunera (Adesoto-101 , Montizo i Monpol), 

entre d’altres. De tots aquests, el de major di-

fusió a les dècades dels 80 i 90 ha estat l’hí-

brid GF-677, per la seva tolerància a la clorosi 

fèrrica. Tot i això, presenta inconvenients des-

tacables com l’excés de vigor en sòls fèrtils i 

varietats vigoroses, la sensibilitat als nemato-

des i a podridures en replantació i la sensibi-

litat a l’asfíxia radicular. Això ha fet que en els 

darrers anys s’hagin introduït altres peus per 

solucionar parcialment els principals proble-

mes tant de l’híbrid GF-677 com dels francs 

de llavor utilitzats tradicionalment, sensibles a 

la clorosi fèrrica, a l’asfíxia, als nematodes i a 

la replantació.  

Aquesta alta disponibilitat de peus per al 

presseguer es dóna sobretot perquè dins del 

gènere Prunus poden utilitzar-se nombroses 

espècies i híbrids interespecífics com a peus. 

Com a més importants, cal destacar el mateix 

presseguer, l’ametller, la prunera i l’alberco-

quer i, com a híbrids interespecífics, els se-

güents: presseguer x ametller (GF-677, sèrie 

GxN, etc.), presseguer x prunera i diferents 

A diferència d’altres espècies 
fruiteres com la perera, la 
prunera o el cirerer, en el 
presseguer la disponibilitat de 
peus és elevada

0396DOSSIERN17

La clorosi fèrrica és una de les limitacions que presenten els peus francs de presseguer en la majoria de zones productores de Catalunya.

Figura 1. Distribució de la superfície de préssec a Espanya, per Comunitats autònomes l’any 2003 (MAPA, 2005 online http://www.
mapa.es/estadistica/Anu_04).

Aragó
20,0%

Catalunya
26,8%

Múrcia
19,7%

Com. Valenciana
10,5%

Andalusia
12,5%

Extremadura
7,1%

Rioja-Navarra
2,8% Altres 0,7%

TOTAL PRESSEGUER: 71.222 ha (any 2003)
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Peu Origen Procedència/Obtentor

FRANCS (Prunus persica)

MONTCLAR® (Chanturgue) Prospecció local INRA-Grand Ferrade, Bordeus (França)

INRA GF-305 Selecció de Montreuil INRA-Grand Ferrade, Bordeus (França)

RUBIRA Selecció de franc INRA-Avignon (França)

NEMARED Nemaguard x P. persica USDA (EUA)

NEMAGUARD Selecció de franc Califòrnia (EUA)

PS-A5 Selecció de Franc Universitat de Pisa (Itàlia)

PS-A6 Selecció de Franc Universitat de Pisa (Itàlia)

PS-B2 Selecció de Franc Universitat de Pisa (Itàlia)

HÍBRIDS DE DIFERENTS ESPÈCIES DE PRUNUS: presseguer (P. persica), ametller (P. dulcis) i prunera (diferents espècies)

INRA GF-677 P. dulcis x P. persica INRA Grand Ferrade, Bordeus (França)

INRA GF-557 P. persica x P. dulcis INRA Grand Ferrade, Bordeus (França)

ADAFUEL® P. dulcis x P. persica CSIC-EE Aula Dei, Saragossa (Espanya)

FELINEM® (GxN-22) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Saragossa (Espanya) 

GARNEM® (GxN-15) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Saragossa (Espanya)

MONEGRO® (GxN-9) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Saragossa (Espanya)

TITAN P. dulcis x P. persica Califòrnia (EUA)

BARRIER P. davidiana x P. persica CNR Florència (Itàlia)

CADAMAN® (Avimag) P. persica x P. davidiana IFGO (Hongria) i INRA (França)

ISTHARA® (Ferciana)
Var. belsiana (P. cerasifera x P. salicina) x (P. cerasifera x 
P. persica)

INRA (França)

MYRAN® (Yumir) Var. belsiana (P. cerasifera x P. salicina) x P. persica INRA (França)

JASPY® (Fereley) P. salicina x P. spinosa INRA-Grand Ferrade (França)

SIRIO (I.S. 5/22) Lliure pol·linització de GF-557 Universitat de Pisa (Itàlia)

PRUNERA: P. domestica (prunera europea), P. insititia (pollizo de Murcia, Sant Julià),  P. salicina (prunera japonès), P. cerasifera (mirobolà), P. spinosa (prunera 
silvestre triploid o endrí)

MONTIZO Selecció clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CITA-DGA, Saragossa (Espanya)

MONPOL Selecció clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CITA-DGA, Saragossa (Espanya)

ADESOTO-101® Selecció clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CSIC-EE Aula Dei, Saragossa (Espanya)

SAN JULIÁN GF-655/2 Selecció de Sant Julià d’Orleans (P. insititia) INRA-Grand Ferrade, Bordeus (França)

MRS 2/5 P. cerasifera  x P. spinosa Universitat de Pisa (Itàlia)

JULIOR® (Ferdor) Selecció de Sant Julià d’Orleans x P. domestica INRA-Grand Ferrade, Bordeus (França)

Taula 1. Principals peus de presseguer disponibles, origen i país de procedència.

creuaments entre diferents espècies de prune-

ra x presseguer (Taula 1).

03.01 Característiques dels peus

disponibles

Els peus disponibles actualment poden agru-

par-se segons la seva pertinença en tres grans 

grups: francs propagats per llavor, híbrids in-

terespecífics (diferents espècies com l’ametller, 

el presseguer i la prunera) i peus de prunera 

(diferents espècies).  A la Taula 1 s’exposa un 

resum dels de major interès així com el seu 

origen. 

03.01.01 Francs de l’espècie presseguer

Els francs de presseguer han estat els peus 

més utilitzats a totes les zones de producció 

i  procedeixen de la sembra de llavors perta-

nyents a la mateixa espècie [Prunus persica (L.) 

Batsh.] que la varietat empeltada. S’obtenen 

o bé d’arbres silvestres o bé d’indústries con-

serveres (franc comú) i en els darrers anys, de 

plantacions de varietats dedicades únicament 

a la producció de llavors.

Pel fet de procedir de llavor proporcionen una 

major variabilitat, respecte als peus clonals. Tot 

i això, si provenen de camps monovarietals de-

dicats a la producció de llavors la planta és més 

homogènia, tant des del punt de vista morfolò-

gic com pel seu comportament agronòmic, a 

causa de la tendència fortament autògama de 

l’espècie, en què el 95% de les llavors proce-

deixen d’autofecundació.

Pel que fa al comportament agronòmic, els 

francs de presseguer indueixen una bona qua-

litat dels fruits (calibre, contingut de sucres, 

color, etc.), una ràpida entrada en producció i 

una bona compatibilitat amb totes les varietats. 

Com a inconvenients, cal assenyalar l’elevada 
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sensibilitat a la clorosi fèrrica, la sensibilitat a 

l’asfíxia radicular, als nematodes (tot i que hi ha 

seleccions tolerants), a la replantació i a determi-

nats fongs del sòl com Armillaria o Rosellinia. La 

baixa variabilitat genètica observada en aquesta 

espècie davant d’aquests inconvenients ha fet 

indispensable recórrer a peus d’altres espècies 

amb major grau de resistència o tolerància.

Les principals seleccions utilitzades són el GF-

305 i Montclar®. Nemaguard, Nemared i Rubira 

s’han plantat en situacions molt concretes do-

nada la seva sensibilitat a la clorosi fèrrica. Al-

tres, com Siberian C o Higama, han estat molt 

poc utilitzats i diferents peus d’obtenció més 

recent, com PS-A5, PS-A6 o PS-B2, proce-

dents d’Itàlia, han estat avaluats a nivell experi-

mental a Catalunya. 

03.01.02 Híbrids interespecífics dins del 

gènere Prunus

El gènere Prunus comprèn entre 70 i 400 espè-

cies, segons autors, de les quals 10 són culti-

vades i aprofitades pels seus fruits. Són nom-

broses les combinacions d’espècies d’aquest 

gènere que poden utilitzar-se com a peus de 

presseguer. Destaquen les següents:

· Híbrids presseguer (P. persica) x ametller (P. 

amygdalus o P. dulcis). Com que es tracta 

d’espècies properes, és freqüent trobar híbrids 

naturals, tot i que se n’han obtingut nombrosos 

mitjançant la pol·linització de flors d’ametller 

amb pol·len de presseguer de forma dirigida. La 

seva propagació posterior es realitza clonalment 

i generalment in vitro, fet que aporta un com-

portament homogeni de tots els individus. Entre 

d’altres avantatges, cal destacar la tolerància a 

la sequera, a la calcària activa i en alguns casos 

a nematodes (GxN) i la compatibilitat amb totes 

les varietats de préssec i de nectarina. El vigor 

conferit és d’alt a molt alt i, per tant, són més 

adequats en sòls pobres i en replantacions. 

L’híbrid de més difusió a escala comercial en 

les principals zones productores d’Europa amb 

sòls calcaris ha estat el GF-677, seleccionat a 

l’estació francesa de La Grand Ferrade (INRA, 

Bordeus). Altres híbrids són: GF-557, Adafuel, 

Hansen-2168 i Hansen-536.

 Els peus Garnem, Felinem i Monegro són 

híbrids ametller x presseguer obtinguts més 

recentment pel Centre d’Investigació i Tec-

nologia Agroalimentària del Govern d’Aragó 

(CITA-DGA). Són el resultat de la selecció de 

les descendències del creuament de Garfi x 

Nemared (GxN), confereixen un vigor elevat, 

de fulla roja (facilita el seu maneig en viver), 

resistents als nematodes agalladors, i per 

tant interessants en situacions de replanta-

ció, però sensibles a l’asfíxia radicular (Felipe 

et al., 1997; Gómez-Aparisi et al., 2001).

· Híbrids entre d’altres espècies del gènere Pru-

nus. La major part inclouen la hibridació entre 

el presseguer i diferents espècies de prune-

ra, com és el cas de Myran® i de Isthara®, o 

bé entre diferents espècies de prunera com 

Julior®. Cal destacar els híbrids Cadaman® i 

Barrier procedents del creuament entre dues 

espècies de presseguer (secció Euamygdalus: 

P. persica x P. davidiana) resistents als  nema-

todes agalladors, de vigor inferior al GF-677 i 

major productivitat (Zarrouk et al., 2005). 

Tot i la bona adaptació dels diferents híbrids 

interespecífics als sòls calcaris, poc fèrtils, i a 

la replantació, l’elevat vigor que confereixen en 

sòls fèrtils i varietats primerenques obliga a utilit-

zar molt sovint reguladors de creixement, com-

postos que poden veure restringit el seu ús en el 

futur. Sota aquesta perspectiva, la integració de 

diferents alternatives com són la poda en verd, 

el control del reg i l’adequada combinació del 

sistema de formació i del marc de plantació han 

de permetre un control satisfactori del vigor.

   

03.01.03 Peus de prunera

Els peus de prunera toleren millor la humitat i 

els sòls amb problemes de drenatge que altres 

espècies del gènere Prunus, i per aquesta raó 

Els francs de presseguer 
indueixen una bona qualitat 
dels fruits, una ràpida entrada 
en producció i una bona 
compatibilitat amb totes les 
varietats

Determinats peus de presseguer presenten una bona tolerància a  les espècies més comunes de nematodes agalladors (a la foto-
grafi a de l’esquerra Meloidogyne), però la tolerància a la podridura d’arrels -Armillaria (fotografi a de la dreta) i/o Rosellinia-  és un 
repte encara pendent de resoldre. 

Alguns peus de presseguer són de fulla roja, fet que facilita el maneig de la planta al viver, en especial el desbrotar. A la fotografi a, 
el peu Garnem®.

0398DOSSIERN17 398



PORTAEMPELTS DE PRESSEGUER

raó s’utilitzen en diferents indrets de França, 

d’Espanya i d’Itàlia. La tolerància a l’asfíxia de 

les arrels de les pruneres del grup Mariana (P. 

cerasifera x P. munsoniana) i Mirobolà (P. cera-

sifera) és molt superior a la de les pruneres de 

les espècies P. insititia i P. domestica (pruneres 

de creixement lent), però generalment són in-

compatibles amb el presseguer. A més a més, 

aquesta incompatibilitat sol ser translocada i, 

per tant, no es pot evitar amb la utilització d’un 

intermediari (Moreno 2003). 

Peus francs de prunera pertanyents a les 

espècies del grup de “creixement lent”

S’agrupen en el grup de “creixement lent” les 

espècies de vigor inferior a les de “creixement 

ràpid” i pitjor propagació per estaquillat llenyós. 

Són immunes, en general, als nematodes del 

gènere Meloidogyne. Els peus que han tingut 

alguna difusió a escala comercial procedeixen 

de llavors de la població de Sant Julià d’Orle-

ans (França), que donen lloc a plantes d’una 

gran variabilitat. És per això, i per la seva au-

toincompatibilitat floral, que es van creuar amb 

pol·linitzadors determinats per obtenir descen-

dències més uniformes. L’INRA en va seleccio-

nar dues línies: Sant Julià híbrid n.1 i Sant Julià 

híbrid n.2, que a Espanya no han tingut difusió.

Peus clonals de prunera pertanyents a es-

pècies del grup de “creixement lent”  

Aquest grup de peus, de vigor mitjà,  comprèn 

diferents seleccions derivades de les següents 

espècies:

·  P. domestica L. o prunera europea: Bromp-

ton, GF-43,  Reina Claudia GF-1380, Damas 

GF-1869 i Pixy. La compatibilitat d’alguns 

d’aquests peus amb el presseguer no és 

sempre satisfactòria, especialment en el cas 

de Damas GF-1869 que és incompatible 

amb la majoria de varietats de nectarina.

· P. insititia L.: Pollizo de Murcia (seleccions Pu-

ebla de Soto-101 AD o Adesoto-101®, Mon-

tizo, Monpol), Sant Julià A, Sant Julià d’Orle-

ans i Sant Julià GF-655/2. La compatibilitat 

amb el presseguer és en general bona i han 

estat utilitzats sovint en sòls pesats i calcaris.

· Híbrids de P. insititia x P. domestica: Julior®.

 

Aquestes espècies es caracteritzen per la bona 

adaptació a sòls pesats i calcaris i per ser poc 

sensibles a la clorosi fèrrica. A més a més, són 

immunes, en general, als nematodes agalla-

dors i més tolerants a fongs de replantació que 

els francs de llavor i els híbrids. El seu vigor és 

moderat, indueixen una producció més precoç 

i una millor coloració dels fruits. El principal fac-

tor limitant per a la seva utilització és la sensibi-

litat a l’emissió de rebrots.  

Francs de prunera pertanyents al grup de 

“creixement ràpid”

Les espècies de creixement ràpid confereixen, 

en general, un vigor més elevat que les de “crei-

xement lent” i tenen una millor aptitud a la pro-

pagació per estaquillat llenyós. Dins d’aquest 

grup els únics francs que s’utilitzen comercial-

ment són els de Mirobolà (P. cerasifera Ehrh.). 

Aquests peus només s’utilitzen com a peus de 

la prunera i de l’albercoquer, i també es donen 

en aquestes espècies nombrosos casos d’in-

compatibilitat (Moreno et al., 1995).    

Clonals de prunera pertanyents al grup de 

“creixement ràpid”  

Aquest grup de peus comprèn les seleccions clo-

nals realitzades dins de les següents espècies:

P. cerasifera Ehrh. = Mirobolans.

P. salicina Lindl. = Pruneres japoneses.

I els híbrids interespecífics: 

Mariana: P. cerasifera Ehrh. x P. munsoniana 

Wight et Hedr.

Mirobolà GF-31:  P. cerasifera Ehrh. x P. salicina 

Lindl.

Els més coneguts són: Mirobolà B (East Malling), 

Mirobolà 29-C, Mirobolà GF-31, Mirabi (INRA P-

2032), Mariana GF-8/1 (INRA-França) i Mariana 

26/24 (Universitat de California-USA). Aquests 

dos últims presenten una certa tolerància a Ar-

millaria i Rosellinia però són incompatibles amb 

el presseguer. Utilitzar l’intermediari és arriscat, 

ja que no resol el problema de la incompatibilitat 

translocada en presseguer i nectarina. 

03.02 Propagació

Des del punt de vista de la propagació, els peus 

de presseguer es classifiquen en dos grups: 

els de reproducció per llavor i els de repro-

ducció clonal. En el primer s’inclouen diferents 

francs de presseguer com poden ser: GF-305, 

Montclar®, Nemaguard, Nemared i PS-A5, en-

tre d’altres. El principal avantatge d’aquest ti-

pus de reproducció és que no es transmeten la 

majoria de les malalties provocades per virosi. 

El peu híbrid de més difusió 
a escala comercial en les 
principals zones productores 
d’Europa amb sòls calcaris 
ha estat el GF-677

0399 DOSSIERN17

L’important desenvolupament i implantació a escala comercial 
de les tècniques de micropropagació o multiplicació  in vitro (a 
dalt) i del microempelt  (a baix) ha suposat un gran avenç per 
a la propagació dels peus de presseguer. Fotos: J. Pinochet, 
Agromillora SA.
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El segon grup, o de reproducció clonal, inclou 

la majoria d’híbrids presseguer x ametller, els 

híbrids interespecífics prunera x presseguer i 

els diferents híbrids de prunera. Per a aquest 

tipus de propagació s’utilitzen estaques llenyo-

ses o semillenyoses i condicions controlades 

d’higrometria i de substrat per tal de facilitar 

l’arrelament. Sempre s’apliquen productes hor-

monals per optimitzar el rendiment  en arrelats. 

El gran progrés experimentat els darrers anys 

en les tècniques in vitro aplicades a la propaga-

ció dels peus ha comportat millores significati-

ves en el rendiment obtingut i en l’estat sanitari 

dels peus i ha fet possible que, avui, aquesta 

tècnica de multiplicació sigui la més utilitzada.

04 Avaluació de nous peus de 
presseguer a Catalunya

Dins del programa d’introducció i avaluació 

de material vegetal (nous peus i varietats), 

de l’IRTA a les Estacions Experimentals de 

Lleida i Mas Badia, s’han avaluat des de 

1994 diferents peus de presseguer, pomera i 

perera, de potencial interès per a les nostres 

zones productores. L’objectiu és conèixer el 

seu comportament agronòmic i el potencial 

d’utilització en funció de la seva adaptació a 

les condicions edafoclimàtiques d’avaluació 

representatives de les zones productores 

de Catalunya. A la Figura 2 s’indica la loca-

lització on aquest material vegetal ha estat 

avaluat.

A l’IRTA-Estació Experimental de Lleida l’ava-

luació s’ha realitzat a la finca de Mollerussa,  

situada a la zona tardana de Lleida. El sòl és 

de textura franca, ben drenat, amb pH=8,2, 

9% de calcària activa i 2,2% de matèria orgà-

nica, condicions inductores de clorosi fèrrica. A 

l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia les 

condicions varen ser diferents i, per tant, poc 

inductores de clorosi (pH=8,1; calcària acti-

va=3,5% i matèria orgànica=1,5%), amb una 

textura franca arenosa.

El diferents peus s’han avaluat amb la varie-

tat Elegant Lady®, de recol·lecció a finals de 

juliol, en un marc de plantació de 4,5 x 3,5 m,  

amb conducció en eix central, amb reg per 

degoteig. De cada peu es varen plantar a ull 

adormit, al febrer de 1995 a l’EE Mas Badia 

i al febrer de 1996 a l’EE Lleida, 4 repeticions 

de 3 arbres per repetició, seguint un disseny 

experimental de blocs a l’atzar. Les tècniques 

culturals utilitzades han estat les habituals en 

la producció de préssec. Es van determinar 

les produccions totals obtingudes per any i per 

calibres, la distribució de calibres, els paràme-

tres de qualitat (fermesa, sucres i acidesa), el 

color dels fruits, el vigor dels arbres (secció del 

tronc a 20 cm del punt d’empelt) i la sensibilitat 

a l’emissió de rebrots i a la clorosi fèrrica (0: 

no símptomes, 5: màxim grau de clorosi amb 

necrosi foliar), segons l’escala proposada per 

Sanz i Montanés (1997).

S’han avaluat 23 peus pertanyents a tres grans 

grups: francs, híbrids diversos i pruneres, tal 

com pot observar-se a la Taula 2, l’origen dels 

quals s’indica a la Taula 1. El Cadaman® no va 

incloure’s a l’assaig de Mollerussa, però s’ha 

avaluat tant a l’Estació Experimental de Mas 

Badia (Girona) com en un assaig posterior a la 

finca de l’IRTA a Gimenells. 

0400DOSSIERN17

Figura 2. Localització de les Estacions Experimentals de l’IRTA on s’han avaluat els peus de presseguer. 

L’avaluació dels diferents peus es va realitzar amb la varietat de 
préssec Elegant Lady®. 

La propagació in vitro permet un control exhaustiu de les condicions sanitàries i és la tècnica més utilitzada avui per a la multiplicació 
clonal de la majoria de peus de presseguer (híbrids, híbrids interespecífi cs i pruneres).  

Els peus de prunera toleren 
millor la humitat i els sòls amb 
problemes de drenatge que 
altres espècies del gènere 
Prunus

CATALUNYA

IRTA - Estació Experimental
Mollerussa (Lleida)

IRTA - Estació Experimental
Agrícola Mas Badia (Girona)
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04.01 Comportament agronòmic

En condicions edàfiques similars, el comporta-

ment agronòmic és sens dubte l’aspecte que 

més condiciona l’elecció del peu. Els aspectes 

de major interès són el vigor conferit a la vari-

etat, la producció i la productivitat, la compati-

bilitat, la sensibilitat a l’emissió de rebrots i a la 

clorosi fèrrica i el comportament en condicions 

de replantació. 

04.01.01 Efecte del peu en la producció, el 

vigor, la productivitat i la data de floració

Les produccions acumulades al llarg del pe-

ríode 1997-2005 s’exposen a la Figura 3, on 

s’observen diferències entre peus segons el 

grup de pertinença. En general, els de més 

vigor han proporcionat produccions superiors 

als peus de menor vigor (pruneres), ja que el 

volum de l’arbre era també superior. L’entrada 

en producció ha estat similar i fins i tot els peus 

de més vigor com Felinem®, Myran®, Titan o 

GF-677 han mostrat una ràpida entrada en 

producció. El pitjor comportament ha estat per 

Jaspy®, a causa de la irregularitat dels arbres 

per la deficient compatibilitat.

 

A l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia, 

les produccions acumulades (Figura 4) varen 

ser inferiors a les de Lleida a causa del menor 

vigor conferit per tots els peus. Les més ele-

vades es varen obtenir amb Barrier i GF-677 

i les més baixes amb Adesoto-101® i Monti-

zo, resultats similars als abans exposats per 

Lleida. És important destacar que a diferència 

de l’Estació Experimental de Lleida (finca de 

Mollerussa) les condicions de clima i de sòl 

de l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia 

Taula 2. Peus de presseguer avaluats a les Estacions Experimentals de l’IRTA de Lleida i de Mas 
Badia (Girona) i grup de pertinença.

Dins del programa 
d’introducció i avaluació de 
material vegetal (nous peus 
i varietats), de l’IRTA a les 
Estacions Experimentals 
de Lleida i Mas Badia, 
s’han avaluat des de 1994 
diferents peus de presseguer

Francs Pruneres
Híbrids diversos

Presseguer x ametller Altres híbrids

Montclar® (Chanturgue) PS-A5 Montizo GF-677 Isthara® (Ferciana)

GF-305 PS-A6 Monpol Garnem® (GxN-15) Myran® (Yumir) 

Nemared PS-B2 Adesoto-101® Felinem® (GxN-22) Cadaman® (Avimag)

Nemaguard
MRS 2/5

Titan Barrier

Rubira
GF-655/2

Julior® (Ferdor)

Jaspy® (Fereley)

Figura 4. Produccions acumulades (kg/arbre) d’Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts en el període 1997-2002 a 
l’IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia. 

Figura 3.  Produccions acumulades (kg/arbre) d’Elegant Lady®(Merdame) sobre diferents portaempelts en el període 1997-2005 
a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida. 
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no són les comunes de les zones producto-

res de la Vall de l’Ebre, fet que s’ha traduït en 

un comportament diferenciat entre ambdues 

localitats.

El vigor conferit a la varietat és sens dubte uns 

dels aspectes de major interès en el moment 

de l’elecció del peu, ja que condiciona el com-

portament agronòmic de la varietat i, en conse-

qüència, la seva rendibilitat. Els resultats obtin-

guts mostren importants diferències entre els 

peus avaluats segons el seu origen (Figura 5).

A partir d’aquestes dades es poden definir 

tres grups de vigor: Els híbrids interespecí-

fics (presseguer x ametller i altres), a excep-

ció d’Isthara®, proporcionen el major vigor, en 

especial el Felinem® i amb un comportament 

intermedi, Barrier. En un segon grup, amb un 

vigor inferior, se situen els francs; Nemared i 

Nemaguard, PS-A6 i PS-B2 són els menys 

vigorosos i amb un vigor similar es troben GF-

305 i Montclar®. En un tercer grup de menys 

vigor hi ha les pruneres, amb diferències entre 

les mateixes i amb un menor vigor, GF-655/2 i 

Julior® i Jaspy®.

Per determinar el valor agronòmic d’un peu és 

important conèixer, a més a més del vigor, l’efi-

ciència productiva, ja que aquest aspecte per-

met realitzar una valoració tant en funció de la 

producció com del vigor. Per avaluar aquesta 

eficiència s’utilitza l’Índex de Productivitat (IP), 

que relaciona la producció acumulada amb el 

vigor i s’expressa en kg/cm2. A la Figura 5, i 

tenint en compte les produccions de la Figura 

3, s’ha calculat l’eficiència productiva per als 

diferents peus; s’observa que aquesta és in-

ferior en els de major vigor com són Felinem®, 

Titan, Garnem® o GF-677, amb valors supe-

riors en els francs i en les pruneres, Barrier, 

Isthara® i Jaspy®.  

Figura 6. Vigor, expressat com a secció de tronc (cm2) d’ElegantLady®(Merdame) sobre diferents portaempelts al 8è any de plan-
tació a l’IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia.

Figura 5. Vigor, expressat com a secció del tronc (cm2), i efi ciència productiva expressada com a Índex de Productivitat o IP 
(IP=producció acumulada/secció del tronc) d’Elegant Lady®’(Merdame) sobre diferents portaempelts al 10è any de plantació, a 
l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Mesura del perímetre del tronc com a paràmetre indicatiu del 
vigor conferit pel peu a la varietat.

Les diferències de vigor conferides pels diferents peus han estat 
considerables, com s’observa a les fotografi es on es compara 
el vigor de l’arbre (esquerra) i la diferència en el diàmetre del 
tronc (dreta) d’Elegant Lady® (Merdame) sobre GF-677 i sobre 
Montizo al 9è any de plantació.
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Els resultats de vigor obtinguts en el mateix 

assaig realitzat a l’IRTA Estació Experimen-

tal Agrícola Mas Badia (Figura 6), posen de 

manifest majors diferències entre peus que 

a Lleida. Correspon també el major vigor als 

híbrids interespecífics, a excepció d’Isthara®, 

i els menors a les pruneres. El peu més vigo-

rós va ser Felinem® i els més febles, Montizo, 

Adesoto-101®,  Monpol, Jaspy®, Nemaguard i 

Nemared. Cadaman® va proporcionar un vigor

lleugerament inferior al GF-677 i superior al 

Barrier.

En un altre assaig realitzat a la finca de Gime-

nells de l’Estació Experimental de Lleida amb la 

varietat de préssec  ‘O’Henry®’, Cadaman® va 

proporcionar un  vigor  un  8%  inferior  a GF-

677 i Barrier, inferior en un 16% a Cadaman®. 

Monegro® es va situar entre Cadaman® i Barrier 

amb un vigor inferior a Garnem®. 

Respecte a la data de floració, no s’han donat 

diferències entre peus, a excepció de Barrier, 

que l’ha retardat en una mitjana de dos dies.

04.01.02 Efecte del peu en la qualitat

dels fruits

En la majoria d’espècies fruiteres com la pome-

ra, la perera, el cirerer o la prunera, és ben co-

negut l’efecte del peu en la qualitat dels fruits, 

sobretot pel que fa al calibre, al color i a la data 

de maduració. Aquest efecte es dóna també 

en el presseguer, i de manera més evident en 

varietats molt primerenques o primerenques. 

El color dels fruits és un paràmetre de qualitat 

cada cop més important i els requeriments dels 

principals mercats són cada cop més elevats. 

És per això que s’imposen habitualment com a 

criteris per realitzar la recol·lecció el calibre i el 

percentatge de superfície colorejada juntament 

amb un contingut mínim de sucres.

A la Figura 7 s’exposen els valors mitjans (perío-

de 1997-2005) del pes i calibre mitjà dels fruits. 

Cal destacar que dins d’un mateix grup s’han 

donat importants diferències entre peus, i que 

el comportament d’alguns híbrids és similar a 

algunes pruneres o a alguns francs. La majoria 

de peus han proporcionat valors semblants tant 

de calibre com de pes dels fruits amb valors 

mitjans de 172 g/fruit i 70 mm. Els francs han 

mostrat un comportament similar als híbrids 

El major vigor correspon 
als híbrids interespecífi cs, 
a excepció d’Isthara, i el 
menor vigor, a les pruneres

Figura 8. Color dels fruits, expressat com a valors de colorimetria (To) d’Elegant Lady®(Merdame) sobre diferents portaempelts. 
Valors mitjans del període 2001-2005 a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida. Valors inferiors del To indiquen una major coloració 
dels fruits. 

Figura 7. Pes mitjà (g/fruit) i calibre mitjà ponderat (mm) dels fruits d’Elegant Lady®(Merdame) sobre diferents portaempelts. Valors 
mitjans del període 1997-2005 a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Els peus de prunera (a la dreta Monpol) han induït una major coloració als fruits respecte als híbrids presseguer x ametller com el 
GF-677 (esquerra).
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presseguer x ametller, Barrier, Adesoto-101® i 

MRS-2/5; Montizo i Monpol confereixen un ca-

libre inferior. S’han obtingut resultats similars en 

el mateix assaig realitzat a l’IRTA-Estació Expe-

rimental Agrícola Mas Badia.  

El color dels fruits es va mesurar amb un co-

lorímetre portàtil Minolta CR-200 a la data de 

collita. Els valors mitjans obtinguts (període 

2001-2005) posen de manifest una major co-

loració de les pruneres (menors valors del To), 

respecte als híbrids (excepte Isthara®), i  els 

francs, amb valors intermedis (Figura 8). 

Les dades de coloració dels fruits obtingudes 

a l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia, 

expressades com a percentatges de fruits amb 

més del 90% de superfície colorejada, posen 

de manifest una major coloració conferida per 

les pruneres, intermèdia pels francs i inferior 

pels híbrids, tal i com pot observar-se a la Fi-

gura 9. Aquests resultats són similars als abans 

exposats per Lleida (Figura 8). 

Una major coloració dels fruits s’ha traduït en 

majors percentatges de la producció recol-

lectats a la primera passada, ja que el criteri 

de recol·lecció va ser calibre superior a 70 mm 

i color almenys sobre el 80% de la superfície 

del fruit. Els percentatges de la producció recol-

lectats a la primera passada (mitjana període 

2001-2005) (Figura 10) són superiors en les 

pruneres, intermedis pels peus francs i inferiors 

per als híbrids, a excepció d’Isthara®, resultats 

que concorden amb els exposats anteriorment 

per la coloració dels fruits. Es pot concloure, 

per tant, que les pruneres confereixen una mi-

llor coloració dels fruits, atribuïble tant a l’es-

pècie com a un efecte indirecte pel seu menor 

vigor. Aquest aspecte és interessant en zones i 

varietats primerenques, ja que els requeriments 

de color s’aconsegueixen anticipadament.

Els paràmetres intrínsecs de qualitat com la 

fermesa, el contingut de sucres i l’acidesa són 

importants en la qualitat final del producte, so-

bretot els dos primers. Els valors de fermesa 

obtinguts (mitjana període 1997-2005) han es-

tat similars a les dues estacions experimentals 

de l’IRTA i mostren diferències entre els tres 

principals grups (Figura 11), corresponen els 

més elevats als híbrids, a excepció de Myran® i 

Jaspy®, intermedis per als francs i inferiors per 

a les pruneres. Això permet afirmar que les pru-

neres avancen la maduració dels fruits respecte 

als híbrids, fet constatat també per una major 

coloració (Figures 8 i 9).
Figura 11. Fermesa del fruits d’Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts. Valors mitjans del període 2001-2005 a 
l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Figura 10. Percentatges de la producció d’Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts recol·lectats en cada passada. 
Valors mitjans del període 2001-2005 a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Figura 9. Color dels fruits, expressat com a percentatge de fruits amb més del 90% de la superfície colorejada, d’Elegant Lady® 

(Merdame) sobre diferents portaempelts. Valors mitjans del període 2000-2002 a l’IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia.
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Els valors del contingut de sòlids solubles (ºBrix) 

són per a tots els peus superiors a 11º Brix, i, 

per tant, superiors al mínim requerit per l’actual 

normativa de qualitat establerta per la Comissió 

Europea (Reglament CE núm. 1861/2004) en 

8º Brix.  Les pruneres tendeixen a proporcio-

nar valors superiors als híbrids (a excepció de 

Myran® i Jaspy®) i als francs (a excepció de Ne-

mared i Nemaguard), com pot observar-se a la 

Figura 12. A l’IRTA Estació Experimental  Agrí-

cola  Mas  Badia  van  obtenir-se, en  general, 

continguts de sòlids solubles inferiors a Lleida. 

En tots els casos, els valors varen ser propers 

o superiors als 10º Brix. També els valors supe-

riors varen correspondre a les pruneres (Adeso-

to-101® i Montizo), els intermedis als francs i els 

inferiors a GF-677, Garnem® i Felinem®. 

Pel que fa a l’acidesa, tant els francs com els 

híbrids tenen un comportament similar, llevat 

d’algunes excepcions com el PS-A6, Titan, 

Myran® i Jaspy®, que van proporcionar valors 

inferiors (Figura 12). Va succeir el mateix amb 

les pruneres, perquè indueixen un avançament 

de la maduresa i, per tant, una menor acidesa, 

tal com s’ha exposat abans. 

04.01.03 Efecte del peu sobre

la sensibilitat a la clorosi fèrrica

La clorosi fèrrica és una limitació important per 

al cultiu del presseguer en la majoria de zo-

nes productores de la vall de l’Ebre. Tot i que 

pot prevenir-se de forma fàcil i eficient amb 

Figura 13. Sensibilitat a la clorosi fèrrica d’Elegant Lady®(Merdame) sobre diferents portaempelts. Valors mitjans del període 1997-
2005 a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida (0: sense símptomes, 5: màxim grau de clorosi).

Figura 12. Contingut de sucres (ºBrix) i acidesa dels fruits (g / litre) d’Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts. Valors 
mitjans del període 2001-2005 a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Els peus més sensibles a 
la clorosi fèrrica han estat 
Nemaguard, Nemared 
i Myran® i els menys 
sensibles, GF-677, Titan
i Adesoto-101®

Les pruneres confereixen 
una millor coloració
dels fruits
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l’aportació de quelats de ferro, la seva aplica-

ció suposa un cost considerable i ha estat la 

principal causa de l’expansió del peu GF-677, 

per la seva tolerància a aquest problema. Tot 

i això, el seu excessiu vigor suposa sovint una 

limitació per al seu ús i ha portat a buscar al-

tres peus de menys vigor i tolerants a la cal-

cària activa. 

La sensibilitat dels diferents peus a la clorosi 

s’ha avaluat al llarg del període 1997-2005. 

Els resultats obtinguts s’exposen a la Figura 

13, on s’observen diferències importants se-

gons el grup de pertinença. Els més sensibles 

han estat Nemaguard, Nemared i Myran® i els 

menys GF-677, Titan i Adesoto-101®. La res-

ta presenten una sensibilitat intermèdia, ma-

jor en el cas dels peus francs i inferior en les 

pruneres i la resta de peus híbrids, amb una 

menor sensibilitat hi trobem Felinem®, Isthara® 

i MRS-2/5. 

04.01.04 Tendència a l’emissió de rebrots

La tendència o sensibilitat a l’emissió de re-

brots és característica de determinades espè-

cies de prunera com P. insititia (Pollizo de Mur-

cia i Sant Julià) i està també relacionada amb 

l’estat sanitari de la planta, la falta de compati-

bilitat, el cultiu in vitro, les diferències de vigor, 

etc. El conreu del sòl a la interlínia afavoreix 

també la seva emissió en espècies sensibles. 

Si la sensibilitat és elevada pot afectar la viabili-

tat agronòmica de la planta per la seva pèrdua 

de vigor i, el que és més important, dificultar 

considerablement el seu maneig, ja que s’ha 

d’eliminar. Aquesta operació es realitza sovint 

de forma manual tot i que actualment poden 

aplicar-se alguns herbicides. En el passat, la 

utilització dels rebrots com a via fàcil i barata 

de propagació va portar a la selecció en sentit 

contrari al desitjat, i a la transmissió de dife-

rents malalties del tipus viròtic. En qualsevol 

cas l’emissió de rebrots és una característica 

no desitjada pel productor.   

A Espanya, França i Itàlia, diferents treballs 

de selecció d’espècies locals de prunera 

han permès obtenir peus menys sensibles 

a l’emissió de rebrots que els utilitzats tra-

dicionalment i en bon estat sanitari, és a dir, 

exempts de les principals virosis conegudes. 

Alguns d’aquests han estat avaluats i els re-

sultats obtinguts s’exposen a la Figura 14 on 

pot observar-se que tots els peus de prunera 

són sensibles a l’emissió de rebrots; el Sant 

Julià GF-655/2 és el més sensible, i no hi ha 

diferències entre la resta. Tot i això el nom-

bre mitjà de rebrots per arbre és baix si es 

compara amb les pruneres del tipus “Pollizo” 

utilitzades en el passat. Ni els francs ni els di-

ferents híbrids interespecífics avaluats no són 

sensibles. 
Figura 14. Tendència a l’emissió de rebrots d’Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts (nombre de rebrots per arbre). 
Valors corresponents al 10è any de plantació a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida. 

Les diferències de sensibilitat dels diferents peus a la clorosi fèrrica han estat molt manifestes com s’observa a la fotografi a on es 
comparen Nemared, Nemaguard i GF-677 al 3er any de plantació a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida (Finca de Mollerussa).

Tots els peus de prunera
són sensibles a l’emissió
de rebrots

Diferències de sensibilitat a l’emissió de rebrots. A l’esquerra Jaspy® (Fereley) i a la dreta Isthara® (Ferciana).
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04.01.05 Compatibilitat 

Com s’ha exposat abans, diferents espècies 

del gènere Prunus i/o híbrids entre elles s’uti-

litzen com a peus de presseguer. Això fa que 

la compatibilitat amb la varietat empeltada no 

sigui sempre la desitjada, i es donen casos d’in-

compatibilitat “localitzada” al punt d’empelt i ca-

sos d’incomptabilitat “translocada”. En aquest 

últim cas apareixen com a símptomes fulles de 

coloració groga i roja, a principis d’estiu, defoli-

ació prematura i reducció del vigor de l’arbre. És 

ben coneguda la incompatibilitat del presseguer 

amb Mariana (P. cerasifera Ehrh. X P. munsoni-

ana) o la manca de compatibilitat amb els Miro-

bolans (P. cerasifera). Les pruneres de creixe-

ment lent de l’espècie P. insititia (Montizo, Mon-

pol, Adesoto-101® i Sant Julià) presenten una 

polivalència com a peus d’espècies de pinyol 

i, per tant, són compatibles amb el presseguer, 

espècie en què s’han utilitzat tradicionalment 

com a peus en zones de sòls pesants i calcaris 

del sud d’Espanya i de la vall de l’Ebre.

En el cas de l’assaig abans exposat, en cap 

cas no es van observar símptomes clars d’in-

compatibilitat translocada. Per tal de conèixer 

la compatibilitat al punt d’empelt o localitzada, 

en finalitzar l’assaig es van observar les unions 

de la varietat Elegant Lady® amb els diferents 

peus avaluats. Els defectes estructurals es van 

classificar en 5 categories segons el grau de 

discontinuïtat trobat entre l’escorça i la fusta 

(Moreno et al., 1995):

· A: Unions perfectes. És el cas de la majoria 

de peus avaluats com són els francs de lla-

vor, els híbrids presseguer x ametller i d’al-

tres híbrids.

· B: Unions que presenten l’escorça i la fusta 

contínues, que tenen algun defecte estruc-

tural, però no absolutament simptomàtics 

d’incompatibilitat.

· C: Unions amb escorça parcialment discon-

tínua, molt difícilment en tota la línia d’unió. 

Poden o no tenir els defectes estructurals 

exposats al grup B.

· D: Unions de fusta parcialment discontínues 

a causa de la presència de capes o zones 

de parènquima no lignificat en el pla de la 

unió. En general, aquestes unions presenten 

discontinuïtat de l’escorça.

· E: Unions que es trenquen al forçar-les o de 

forma espontània al viver i que presenten un 

elevat grau de discontinuïtat a la fusta.    

Es considera que les categories A, B i C són 

compatibles a la pràctica, i que no supo-

sen cap limitació per al desenvolupament de 

l’arbre. Van observar-se diferències de com-

patibilitat segons el grup de pertinença. Les 

unions dels peus francs, així com les dels hí-

brids presseguer x ametller, Myran® i Isthara®, 

han estat del tipus A, és a dir molt bones. Els 

grups de les pruneres (Adesoto-101®, Mon-

pol, MRS 2/5 i GF-655/2) ha presentat una 

Diferents categories d’unions de la varietat Elegant Lady® (Merdame) sobre diferents portaempelts al 10è any de plantació a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida. 

GF-305 GF-677 BARRIER

JASPYMONTIZOISTHARA
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compatibilitat bona, però amb algun defecte 

estructural que ha provocat un engrossiment 

en el punt d’unió peu-varietat en tots els ca-

sos, i per tant podrien classificar-se com del 

tipus B. En el cas de Montizo, la compatibili-

tat ha estat menys bona: s’ha observat algu-

na discontinuïtat en la línia d’unió, i per tant es 

tractaria d’unions intermèdies entre els grups 

B-C. La pitjor compatibilitat s’ha observat en 

Jaspy®, amb unions majoritàriament del tipus 

C, que han donat lloc a alguns arbres morts i 

a irregularitat entre les plantes, agreujada per 

l’alta sensibilitat a l’emissió de rebrots al voltant 

del tronc. Les unions dels peus francs i del hí-

brids presseguer x ametller, així com Isthara® i 

Myran® han estat molt bones, mentre que les 

de Julior® i GF-655/2 i MRS 2/5 són del tipus 

B. En les fotografies següents poden observar-

se les unions de diferents peus amb la varietat

Elegant Lady®. 

04.02 Conclusions de l’avaluació de nous 

peus de presseguer 

El vigor dels peus de prunera ha estat, en ge-

neral, inferior a la resta; els francs proporcionen 

un vigor intermedi. Els més vigorosos han es-

tat  Felinem, Myran®, Titan, Garnem i GF-677 i 

els de menys vigor, Jaspy®,  GF-655/2, Julior®, 

Montizo,  Nemaguard i Isthara®. 

· Les majors produccions acumulades (kg/ar-

bre) s’han obtingut amb els peus de major 

vigor, especialment els híbrids.

· Els diferents peus mostren menys diferències 

en l’eficiència productiva que en el vigor; els 

híbrids també presenten una bona eficiència 

(índex de productivitat), però inferior a les 

pruneres i als francs. 

· Les pruneres, Isthara® i alguns francs han 

presentat un color dels fruits superior als hí-

brids, percentatges superiors de producció 

recol·lectada a la primera passada, un cali-

bre superior i un avançament de la data de 

collita.

· Nemared, Nemaguard i Myran® han mani-

festat la major sensibilitat a la clorosi fèrrica;  

Adesoto-101, MRS 2/5, Isthara®, Titan, Fe-

linem® i Garnem® baixa i GF-677 la menor, 

amb un comportament intermedi per a la 

resta.

· Els peus més sensibles a l’emissió  de  re-

brots  han  estat les pruneres, especialment 

GF-655/2, Adesoto-101, Julior® i Jaspy®.

· La compatibilitat unió peu-varietat ha estat en 

general bona, excepte per a Jaspy® que ha 

estat la més deficient. 

· Isthara® s’ha caracteritzat per induir un vigor 

similar a les pruneres, una bona eficiència 

productiva i l’absència de rebrots, i ha mos-

trat una bona compatibilitat amb Elegant 

Lady®.

· Felinem®, Garnem®, Barrier i Cadaman® po-

den ser interessants en sòls poc fèrtils o en 

replantacions per la seva resistència  a deter-

minats nematodes i per l’elevat vigor. 

Finalment, cal tenir en compte que les obser-

vacions i dades experimentals exposades en 

el present dossier corresponen a les condici-

ons de clima i de sòl en què s’ha realitzat la 

seva avaluació i a una varietat (Elegant Lady®), 

que, en el cas de variar, poden donar canvis de 

comportament dels peus.

En l’assaig no es van observar 
símptomes d’incompatibilitat 
translocada

Els peus de presseguer 
disponibles actualment han 
permès superar una bona 
part dels problemes lligats a 
l’adaptació a les condicions 
edàfi ques i han proporcionat 
un comportament agronòmic 
satisfactori

A l’esquerra: A dalt, símptomes d’incompatibilitat translocada de presseguer sobre peu de prunera; a baix, els peus de prunera són 
sensibles a l’emissió de rebrots.
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05 Perspectives de futur

En funció dels resultats obtinguts en els dife-

rents assajos i de la informació abans expo-

sada, es poden extraure un seguit de conclu-

sions que poden ser d’interès en el moment 

de fer l’elecció del peu. En qualsevol cas, 

s’ha d’escollir el peu en funció de la varietat 

(importants diferències de vigor i de dates de 

recol·lecció segons varietats) i de l’adaptació 

a les condicions edàfiques (en particular, as-

fíxia, continguts de calcària activa, fertilitat i 

replantació). En funció de la combinació peu-

varietat escollida s’haurà de triar el sistema 

de conducció i el marc de plantació que millor 

s’adaptin a les característiques de cada pro-

ductor, en especial la superfície de l’explota-

ció i la possibilitat de mecanització.  Un altre 

aspecte important a considerar és aconseguir, 

quan l’arbre estigui en plena producció, un 

equilibri natural vigor-producció, i cal realitzar 

l’elecció amb aquest objectiu. Això permetrà la 

dependència puntual, i l’aplicació, només si és 

necessària, de reguladors de creixement, tot i 

que per aconseguir-ho calgui integrar diferents 

tècniques com la poda en verd o el control del 

reg, entre d’altres. 

Respecte a la situació actual de peus disponi-

bles i del seu interès per a les diferents condici-

ons de plantació es pot concloure el següent:

· Donada la diversitat d’espècies en l’origen 

dels peus disponibles, la resposta agronòmi-

ca és també diferent, especialment pel que 

fa al vigor, a la sensibilitat a la clorosi fèrrica, 

a l’emissió de rebrots i al comportament en 

replantació.

· Dins del grup dels francs de llavor actual-

ment disponibles, el millor comportament 

s’ha obtingut amb GF-305 i Montclar®, amb-

dós amb característiques similars. Proporci-

onen una compatibilitat molt bona amb totes 

les varietats de presseguer, indueixen una 

bona producció i qualitat, però són sensibles 

a la clorosi fèrrica, als nematodes i a l’asfíxia 

radicular. Nemaguard i Nemared, tot i la re-

sistència a nematodes, són molt sensibles a 

la clorosi fèrrica.  

· Els diferents peus de prunera (Adesoto-101®, 

Montizo, Monpol, MRS 2/5, GF-655/2, etc.) 

presenten un comportament agronòmic si-

milar. Indueixen una entrada en producció rà-

pida i una qualitat del fruit superior als francs 

i als híbrids presseguer x ametller, especial-

ment pel que fa referència al color. Avancen 

també la data de collita, sobretot en varietats 

primerenques. Tot i això, els principals avan-

tatges són la bona adaptació a sòls pesats 

i calcaris, la immunitat als nematodes, certa 

tolerància a malalties de replantació i que 

confereixen un vigor mitjà, clarament inferior 

als híbrids presseguer x ametller i als francs. 

El principal inconvenient és la sensibilitat a 

l’emissió de rebrots, més o menys manifesta 

en tots els peus disponibles. La compatibili-

tat pot considerar-se bona i suficient amb el 

presseguer, sempre que l’estat sanitari de la 

planta sigui l’adient.

· El grup dels híbrids és molt nombrós i al-

guns peus no han estat encara avaluats. El 

més utilitzat en el passat ha estat l’híbrid GF-

677, principalment per la seva tolerància a la 

clorosi fèrrica i també pel bon comportament 

en sòls pedregosos i de baixa fertilitat. Tot 

i induir una bona producció, la seva limita-

ció principal de cara al futur és l’excés de 

vigor, sobretot en sòls fèrtils, en reg localitzat 

i en varietats primerenques. La sensibilitat a 

l’asfíxia, a les malalties de replantació i als 

nematodes són altres limitacions a consi-

derar. És per això que en els darrers anys 

s’han introduït a escala comercial altres peus 

(Garnem®, Monegro®, Felinem®, Barrier i Ca-

daman®). El seu vigor és similar al GF-677 

(excepte Felinem®, de vigor superior), i su-

perior als francs, són tolerants als principals 

nematodes i amb un bon comportament 

productiu, tot i ser més sensibles a la clorosi 

fèrrica i de similar sensibilitat  a l’asfíxia radi-

cular el GF-677.

Myran® pot descartar-se per l’alta sensi-

bilitat a la clorosi fèrrica i l’elevat vigor, i Ti-

tan proporciona també un vigor excessiu. 

Jaspy® presenta característiques similars a 

les pruneres, però pot descartar-se per l’alta 

sensibilitat a l’emissió de rebrots i la defici-

ent compatibilitat. Finalment, l’híbrid Isthara® 

és el que ha presentat les millors caracterís-

tiques, amb un vigor similar a les pruneres, 

bona qualitat dels fruits, no sensible a l’emis-

sió de rebrots i bona compatibilitat amb les 

varietats avaluades. El vigor conferit pot ser 

insuficient en situacions de replantació.

Els peus de presseguer disponibles actualment 

han permès superar una bona part dels pro-

blemes lligats a l’adaptació a les condicions 

edàfiques i han proporcionat un comportament 

agronòmic satisfactori. Tot i això no s’ha trobat 

No s’ha trobat encara la 
gamma de peus ideals 
per a la majoria de zones 
productores de Catalunya, és 
a dir, de vigor mitjà, tolerant 
a la clorosi, no sensibles a 
l’emissió de rebrots i poc 
sensibles a les malalties de 
replantació, especialment a 
les podridures

A dalt, viver tradicional de presseguer. A baix, la poda en verd 
és una de les tècniques a integrar per al control del vigor.
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encara la gamma de peus ideals per a la ma-

joria de zones productores de Catalunya, és a 

dir, de vigor mitjà, tolerant a la clorosi, no sen-

sibles a l’emissió de rebrots i poc sensibles a 

les malalties de replantació, especialment a les 

podridures (Armillaria i Rosellinia). 

En els darrers anys diferents peus de vigor mitjà 

s’han obtingut/seleccionat en diferents països 

d’Europa (Itàlia, França, Rússia, Espanya, etc.), 

resultat de creuaments interespecífics, alguns 

amb interès potencial per a les nostres zones 

de producció. 

A l’actualitat, a l’Estat, els treballs d’obtenció i 

selecció es porten a terme per diferents centres 

públics de recerca com són: l’Estación Experi-

mental de Aula Dei-CSIC, el CITA-DGA  i el IMI-

DA, i per l’empresa Agromillora, SA. És per això 

que a principis de 2007 s’iniciarà a l’IRTA-Esta-

ció Experimental de Lleida (finca de Gimenells) 

un nou assaig per a la seva avaluació, que ha 

de permetre seleccionar els millors peus adap-

tats a les nostres condicions de cultiu i comple-

tar així la actual gama de vigor disponible.
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La qualitat dels fruits és un 
dels aspectes de major interès 
en la producció de préssec

El peu té un efecte directe en 
el vigor conferit a la varietat 
que, en el cas dels híbrids, 
sovint és excessiu
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SITUACIÓ DELS PORTAEMPELTS DE
PRESSEGUER A ESPANYA I LA SEVA SELECCIÓ,
AMB ESPECIAL REFERÈNCIA A L’ESTACIÓ
EXPERIMENTAL D’AULA DEI (CSIC, SARAGOSSA)

El peu franc de presseguer ha estat el més utilitzat en el passat. Asfíxia radicular amb peu GF- 677 per un drenatge defi cient.

01 Situació actual

A les principals zones de producció espanyo-

les, les condicions de conreu més limitants 

per al presseguer són la presència de sòls 

calcaris i pesants, que originen problemes de 

clorosi i asfíxia d’arrels, així com els proble-

mes de replantació a zones tradicionals del 

conreu, que provoquen decaïment i mortalitat 

d’arbres. La presència de nematodes (sobre-

tot els del gènere Meloidogyne), fongs del sòl 

(Armillaria, Rosellinia, Phytophtora) i bacteris 

(Agrobacterium) també es troben entre els 

factors limitants, ja que alguns es troben as-

sociats freqüentment a situacions de replan-

tació i conreu en sòls pesants amb problemes 

d’entollament o drenatge.

Per tal d’evitar aquests problemes, es pot re-

córrer a l’ús de productes desinfectants del 

sòl, d’elevat cost econòmic i poder conta-

minant, i a l’elecció de patrons que tinguin 

resistència i/o tolerància múltiple a diversos 

dels factors desencadenants. Aquesta alter-

nativa és més aconsellable, perquè alguns 

dels productes, com el bromur de metil, ja 

no estan autoritzats per a desinfecció de 

sòls a la Unió Europea. L’avantatge del pres-

seguer és la major disponibilitat de patrons 

pertanyents a diferents espècies o proce-

dents d’encreuaments interespecífics, que 

mostren resistència o tolerància a aquests 

factors limitants. 

Històricament, els patrons utilitzats amb més 

freqüència van ser les plantes de llavor per-

tanyents a la mateixa espècie que la varietat 

empeltada. A Espanya, el franc de presseguer 

(P. persica) segueix essent força utilitzat, so-

bretot el franc comú, amb una importància 

destacable de les seleccions Montclar i GF-

305, i molt ocasionalment, Nemared. Tan-

mateix, la gran sensibilitat d’aquests patrons 

a la clorosi fèrrica i a l’asfíxia d’arrels, junta-

ment amb l’escassa variabilitat observada en 

aquesta espècie davant aquests problemes, 

ha fet indispensable recórrer a patrons d’altres 

espècies més tolerants. Aquest és el cas dels 

híbrids ametller x presseguer i patrons pruner, 

molt utilitzats en àmplies zones d’Europa pro-

ductores de presseguer.

Els híbrids ametller x presseguer (P. persica x P. 

dulcis) són especialment útils en sòls calcaris, 

ja que resisteixen la clorosi i són compatibles 

amb el presseguer. Són vigorosos i molt apro-

piats també per a ser usats en sòls més pobres 

i amb problemes de replantació. En els països 

del sud d’Europa té una gran  importància  l’ús 

de l’híbrid GF-677, que va ser seleccionat fa 

unes dècades a l’estació francesa de La Gran-

de Ferrade (INRA, Bordeus). Altres patrons 

clonals seleccionats més recentment són Ca-

daman i Barrier (P. persica x P. davidiana), que, 

a diferència de l’híbrid GF-677, són resistents 

enfront nematodes agalladors. En el cas de 

Cadaman, a més, redueix el vigor de la varietat 

empeltada i n’augmenta la productivitat.

A Espanya, la selecció de patrons híbrids 

ametller x presseguer va començar amb la re-

collida i selecció d’aquest tipus d’híbrids a di-

ferents províncies per part del Dr. R. Cambra, 

de l’Estació Experimental d’Aula Dei (EEAD-

CSIC). Com a conseqüència del procés de 

Les condicions de conreu 
més limitants per al 
presseguer són la presència 
de sòls calcaris i pesants, 
que originen problemes de 
clorosi i asfíxia d’arrels
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selecció, es van obtenir els patrons Adafuel i 

Adarcias, destacats per les seves millors ca-

racterístiques de tolerància a clorosi, produc-

ció i qualitat del fruit. El major vigor del patró 

Adafuel el fa més recomanable per a sòls po-

bres, amb problemes de replantació. El patró 

Adarcias redueix molt significativament el vigor 

de les varietats empeltades, quan es compara 

amb altres híbrids com Adafuel, GF-677, Gar-

nem i Felinem. Això el fa més interessant per 

al seu ús en plantacions intensives de presse-

guer, quan es vol controlar el vigor de l’arbre 

i disminuir els costos de mà d’obra. També al 

CIDA-La Alberca (Múrcia) fou seleccionat l’hí-

brid Mayor, caracteritzat pel seu vigor elevat i 

la tolerància a clorosi. De forma paral·lela, al 

CITA de la DGA (Aragó), el programa de millo-

ra dut a terme pel Dr. A. Felipe es va enfocar 

cap a l’obtenció i selecció de patrons híbrids 

ametller x presseguer resistents a nematodes 

i de fulla vermella anomenats GxN (Garfi x Ne-

mared). També cal citar el programar privat 

d’obtenció de patrons fruiters de pinyol que 

duu a terme l’empresa viverista Agromillora 

Catalana, SA, i hi ha un conveni de co-obten-

ció entre aquesta empresa i l’Estació Experi-

mental d’Aula Dei.

Malgrat la bona adaptació i l’elevada tolerància 

dels híbrids ametller x presseguer als sòls cal-

caris, l’excessiu vigor que adquireixen en ter-

renys fèrtils en limita la utilització i s’aconsellen 

com a més apropiats en sòls més pobres, secs 

i en situacions de replantació de fruiters, sen-

se problemes d’entollament ni de nematodes. 

D’altra banda, se’ls atribueix una menor quali-

tat del fruit (més petit i amb menys coloració). 

Aquestes característiques, unides a la manca 

de tolerància davant de condicions d’asfíxia 

d’arrels, aconsella la utilització d’un altre tipus 

de patrons com els pruners, sobretot en ter-

renys pesants.

Els patrons pruner són, en general, resistents 

als nematodes, toleren millor la humitat i sòls 

amb problemes d’entollament que altres es-

pècies del gènere Prunus, raó fonamental per 

la qual han estat utilitzats, amb especial im-

portància d’alguns d’ells en certes regions de 

França (pruner Sant Julià d’Orleans, Dames de 

Tolosa) i Espanya (pruner Pollizo de Murcia). 

La tolerància a l’asfíxia d’arrels dels pruners 

del grup Mariana (P. cerasifera x P. munsoni-

ana) i Mirobolà (P. cerasifera) és molt superior 

als dels pruners de les espècies P. insititia o P. 

domestica. Tanmtaiex, els pruners Mirobolà i 

Mariana generalment són incompatibles amb 

presseguer, com també passa amb el patró 

Dames GF-1869 (P. domestica x P. spinosa) 

amb nombroses varietats de nectarina. A més, 

el tipus d’incompatibilitat que es pot presentar 

en aquests casos (incompatibilitat translocalit-

zada) no es pot evitar amb la utilització d’un 

intermediari.

A Espanya, el pruner Pollizo de Múrcia (P. 

insititia) té rellevància per la seva tolerància 

a la calcària activa, a l’asfíxia radicular i a 

la salinitat, així com per la seva resistència 

als nematodes. A l’EEAD-CSIC, la selecció 

de Pollizo de Múrcia va donar lloc al patró 

“Adesoto 101®” – Puebla de Soto AD 101. És 

resistent als nematodes Meloidogyne, posse-

eix una alta eficiència productiva, redueix el 

vigor de l’arbre i mostra tolerància a la clorosi 

fèrrica. Al CITA-DGA també es varen obtenir 

els patrons  “Montizo” i “Monpol” (pollizos). 

La prospecció d’altres pruners locals P. do-

mestica, usats com a patrons per a presse-

guer en diverses comarques espanyoles i la 

seva selecció va permetre de destacar, pel 

seu bon comportament i resistència a cloro-

si i nematodes, les pruneres Constantí i Mas 

Rubí.

La reducció del vigor de l’arbre per tal d’aug-

mentar la densitat de plantació i reduir costos, 

és un dels aspectes més interessants que ha 

afavorit la introducció dels patrons clonals de 

prunera en els països europeus. Tanmateix, 

l’excessiva tendència a l’emissió de brots o re-

brots de rel es planteja com una de les limitaci-

ons més gran per al seu ús.

02 Perspectives de futur

Actualment, els programes de millora en curs 

s’adrecen a l’obtenció de nous patrons, amb 

multitolerància i/o resistència als factor biòtics 

(nematodes, fongs de sòl), principalment en 

replantacions, i/o abiòtics (clorosi, asfíxia), per 

ser els més limitants en les principals zones de 

A l’esquerra, símptomes d’incompatibilitat translocada en presseguer empeltat sobre prunera mirobolà incompatible. Foto: M. Á. 
Moreno, Estació Experimental Aula Dei – CSIC. A baix, avaluació de noves seleccions de patrons en vivers experimentals. Foto: M. 
Á. Moreno, Estació Experimental Aula Dei – CSIC.

Els patrons pruner són 
resistents als nematodes, 
toleren millor la humitat i 
els sòls amb problemes 
d’entollament que altres 
espècies del gènere Prunus

Els híbrids ametller x 
presseguer són especialment 
útils en sòls calcaris, ja 
que resisteixen la clorosi 
i són compatibles amb el 
presseguer
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conreu de la vall Mitjana de l’Ebre, que inclouen 

les dues regions amb major producció de pres-

seguer en l’àmbit nacional (Aragó i Catalunya). 

En aquestes zones, el requeriment en hores 

fred està àmpliament cobert i no planteja cap 

problema especial.

Amb aquests objectius, a l’Estació Experimen-

tal d’Aula Dei (CSIC) es desenvolupa un pro-

grama de millora de patrons fruiters de pinyol, 

que aprofita la variabilitat genètica existent en 

espècies properes dins del gènere Prunus, 

mitjançant la realització d’encreuaments inte-

respecífics. Així, entre els patrons en procés 

de selecció i/o avaluació es troben patrons 

híbrids ametller x presseguer (P. amygdalo-

persica), pruners Pollizo de Múrcia (P. insititia), 

pruners P. domestica i P. cerasifera, i híbrids in-

terespecífics de pruner mirobolà x presseguer 

i altres espècies relacionades com ametller i 

P. davidiana.

La utilització d’algunes espècies de pruner, 

com per exemple mirobolà, pot aportar re-

sistència i/o tolerància als nematodes i fons 

de sòl, així com a condicions de replantació. 

També els pruners de creixement lent (P. insi-

titia i P. domestica) aporten aquest bon com-

portament i a més redueixen el vigor de l’arbre. 

Tanmateix, cal posar un èmfasi especial en els 

estudis de compatibilitat patró-varietat, per la 

major incidència d’aquesta problemàtica en 

empeltar presseguer, i especialment nectarina, 

sobre aquestes espècies, especialment sobre 

mirobolà o híbrids interespecífics amb aquesta 

espècie.

El desconeixement de les causes fonamentals 

de la incompatibilitat fa que els mètodes de 

diagnòstic als quals recorre el seleccionador, 

es basen en l’observació de símptomes. En 

el casos d’incompatibilitat “translocada” es 

recorre a l’apreciació de símptomes externs 

de malaltia (coloració groguenca de les fulles 

que posteriorment es tornen rogenques o 

ataronjades, el seu encorbat, la defoliació pre-

matura, etc.). En els casos d’incompatibilitat 

“localitzada”, s’utilitza l’examen intern de les 

unions d’empelt per determinar els possibles 

defectes estructurals: discontinuïtat en l’es-

corça i presència de zones de parènquima no 

lignificat en el pla de la unió. Aquests defectes 

estructurals poden dur al trencament dels ar-

bres per la zona de l’empelt i a la pèrdua de 

la plantació.

Els mètodes clàssics de selecció enfront la clo-

rosi i l’asfíxia d’arrels també estan basats en 

l’observació de símptomes visuals, característi-

ques de creixement i producció de les plantes, 

concentració d’elements minerals en fulla i es-

timació del contingut foliar de clorofil·la en con-

dicions clorosants de camp, així com mortalitat 

d’arbres en condicions d’asfíxia o entollament 

del terreny.

Tant els estudis de compatibilitat patró-varie-

tat com de selecció de patrons front a clorosi 

i asfíxia de rels impliquen un elevat cost en 

temps i en espai necessaris. Per això, s’està 

treballant en la posada a punt de nous mè-

todes i tècniques de selecció en condicions 

controlades de cambra de conreu hidropò-

nic, estructures amb entollament controlat, 

conreu individualitzat en test, etc., que per-

metin un control de les deficiències o es-

tressos que s’han d’avaluar. Alhora, s’estan 

establint nous criteris bioquímics i moleculars 

que puguin aportar mètodes de selecció més 

precoços.

D’altra banda, s’avalua la influència dels nous 

patrons obtinguts o en fase de selecció sobre 

els aspectes productius en plantació comerci-

al, especialment el vigor i la productivitat indu-

ïts a les varietats empeltades, així com sobre 

la qualitat de la fruita produïda (fermesa, color, 

concentració de sòlids solubles, acidesa i índex 

de maduresa).

La introducció de nous recursos filogenètics, 

procedents d’altres zones de gran biodiversitat 

i centres d’origen de les espècies del gènere 

Prunus, així com la caracterització d’aquests 

recursos, permetrà alhora ampliar la base ge-

nètica disponible per a l’obtenció dels futurs 

patrons per a presseguer.

Traducció del castellà: J.I. Elias

03 Autora

Avaluació de nous peus en condicions controlades de cultiu hidropònic. Foto: S. Jiménez, Estació Experimental Aula Dei – CSIC.

Moreno Sánchez, Mª Ángeles
Responsable del Programa de millora de patrons 
per a fruiters de pinyol. Departament de Pomologia. 
Estació Experimental d’Aula Dei (CSIC), Saragossa
mmoreno@eead.csic.es

A l’Estació Experimental 
d’Aula Dei (CSIC) es 
desenvolupa un programa 
de millora de patrons 
fruiters de pinyol, amb la 
realització d’encreuaments 
interespecífi cs

Incompatibilitat localitzada de presseguer sobre peu de 
prunera. Foto: M. A. Moreno, Estació Experimental Aula Dei 
– CSIC.
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01 Introducció

La tecnologia de portaempelts constitueix avui 

dia un dels components bàsics per a la com-

petitivitat del sector productor del préssec, tant 

a Espanya com a països amb una fructicultura 

desenvolupada i orientada cap a mercats d’ex-

portació. De l’àmplia gamma de portaempelts 

que avui té l’agricultor a la seva disposició, no 

n’hi ha cap que doni àmplia satisfacció a la 

generalitat de fructicultors i especialment als 

de zones amb clima mediterrani, on es plan-

tegen problemes específics. Això evidencia la 

necessitat de la millora i la selecció a partir dels 

portaempelts més satisfactoris en aquestes zo-

nes, treient partit, també, dels que tenen unes 

característiques que ofereixen possibilitats 

d’aportar solucions als problemes que el con-

reu planteja en una regió concreta.

Els criteris utilitzats en la selecció de porta-

empelts per a presseguer són molts i la seva 

prioritat dependrà de si es tracta d’un ambient 

mediterrani o temperat. Els principals criteris 

de selecció són agronòmics (vigor, compatibili-

tat amb varietats locals, facilitat de propagació, 

eficiència en l’ús de l’aigua, hàbit vegetatiu, no 

emissió de rebrots, uniformitat de desenvolu-

pament, precocitat i productivitat induïda a la 

varietat, i altres); criteris relacionats amb alte-

racions fisiològiques (clorosi fèrrica, salinitat i 

asfíxia radicular) i criteris de selecció enfront de 

plagues i malalties del sòl (nematodes, fongs i 

bacteris).

02 Objectius

A més dels criteris tradicionals de selecció, les 

necessitats del sector hi tenen un paper molt 

important pe tal de mantenir-ne la competitivi-

tat. Aquestes necessitats de producció deter-

minen el tipus de material vegetal a utilitzar i 

constitueixen en ells mateixos els principals ob-

jectius en el desenvolupament de portaempelts 

de nova generació per a varietats de presse-

guer i nectarina. Les necessitats del sector pro-

ductor de presseguer es resumeixen en quatre 

objectius evidents: a) Reemplaçar el GF-677; 

b) Portaempelts de baixos requeriments de re-

pòs hivernal; c) Portaempelts de vigor baix; d) 

Portaempelts per a situacions de replantació. 

És important d’esmentar que no hi ha per ara 

un portaempelt que reuneixi aquests quatre 

requeriments perquè cada objectiu involucra 

sistemes genètics diferents. Així, per exemple, 

fonts de resistència a patògens del sòl i gens 

que controlen el vigor de l’arbre es troben més 

fàcilment en diferents espècies de pruners 

(subgrup Prunophora), tant diploides com he-

xaploides que són difícils d’hibridar amb es-

pècies de presseguer pertanyents al subgrup 

Amygdalus.

A continuació, expliquem breument allò que es 

vol aconseguir en cada objectiu. El primer ob-

jectiu és el reemplaçament gradual del GF-677. 

Aquest híbrid d’ametller x presseguer ha estat 

el portaempelt més difós en els darrers 20 anys 

a Europa occidental per a ús amb varietats de 

presseguer i nectarina. Posseeix algunes ca-

racterístiques agronòmiques remarcables, però 

avui dia el seu excessiu vigor i la seva suscep-

tibilitat a fongs del sòl i nematodes agalladors 

(Meloidogyne sp.) el penalitzen, especialment 

LA TECNOLOGIA DE PORTAEMPELTS
PER A VARIETATS DE PRÉSSEC I NECTARINA:
UN PUNT DE VISTA EMPRESARIAL

Cambra de conreu. Foto: Agromillora, SA. Hivernacle de producció. Foto: Agromillora, SA.

En la selecció de portaempelts 
per a presseguer se segueixen 
criteris agronòmics, criteris 
relacionats amb alteracions 
fi siològiques i criteris de 
selecció enfront de plagues i 
malalties del sòl
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en replantacions. Hi ha portaempelts de diver-

sos programes de millora que el poden reem-

plaçar.

El segon objectiu és l’obtenció de portaem-

pelts de presseguer de baixes necessitats de 

repòs hivernal. Aquest tipus de material vegetal 

és un requisit indispensable per a productors i 

empreses fructícoles dedicades a l’exportació 

de fruita primerenca.  Aquests conreus hauran 

d’estar ben adaptats a les condicions de Lle-

vant i Andalusia, raó per la qual necessàriament 

requereixen incorporar una bona tolerància a la 

clorosi fèrrica i una alta resistència a nemato-

des agalladors. Aquestes obtencions estan 

constituïdes principalment per presseguers 

i híbrids d’ametller x presseguer. Quant a les 

seves aptituds agronòmiques i viverístiques, es 

cerca un arbre de mida mitjana, de creixement 

erecte i poc ramificat.

El tercer objectiu és la introducció de porta-

empelts de vigor baix per a la seva utilització 

amb varietats de presseguer i nectarina. Els 

portaempelts que posseeixen un efecte nanit-

zant generen arbres més baixos que produei-

xen menys que arbres grans empeltats sobre 

peus de vigor mitjà o alt. Tanmateix, una major 

densitat de plantació compensa folgadament la 

reducció de rendiment per arbre. Si en aquest 

sistema de producció es manté una precocitat 

i un calibre de fruita adequat, juntament amb 

una reducció substancial de la mà d’obra, es-

pecialment en la recol·lecció, podes i aclarida, 

es pot establir un sistema de producció efici-

ent i més competitiu que els actuals. Aquest 

concepte de producció per a presseguer no 

és nou i s’han realitzat molts esforços des del 

1950 ençà. La situació actual indica que hi ha 

poques obtencions de portaempelts de vigor 

baix que puguin ser considerats com a accep-

tables. Malauradament, són difícils d’obtenir i, 

per ser d’origen prunera, s’adapten malament 

a les condicions mediterrànies i solen presentar 

problemes de compatibilitat amb varietats de 

presseguer i nectarina. Les fonts més interes-

sants de germoplasma de vigor baix són d’ori-

gen centreasiàtic i xinès.

La replantació és un dels problemes més seri-

osos de la producció de presseguer i nectarina 

en el nostre país. És un  problema complex 

i es genera com a conseqüència de la com-

binació de diversos factors associats al lloc 

on s’estableix l’arbre, essent el terreny d’una 

plantació antiga el pitjor lloc per establir una 

nova plantació. L’exhauriment de nutrients, la 

compactació del sòl, la presència de microbio-

ta adversa, l’acumulació de compostos tòxics 

(fenols, amigdalines i àcid cianhídric) i, sobretot, 

el desenvolupament de patògens de sòl, són 

components essencials en moltes d’aquestes 

situacions. Segons l’espècie fruitera i les con-

dicions agroecològiques, alguns factors tenen 

més importància que d’altres

En conseqüència, el quart objectiu és l’obten-

ció de portaempelts per a situacions de replan-

tació. Es cerca introduir portaempelts amb re-

sistència múltiple a diversos patògens del sòl, 

en especial a nematodes fitoparàsits, algunes 

espècies de fongs i bacteris del sòl. També es 

requereix que tinguin una tolerància alta a la 

clorosi fèrrica i una bona adaptació a sòls ar-

gilosos i asfixiants. Aquests portaempelts estan 

constituïts principalment per híbrids de pruner 

(moltes espècies de pruners diploides), pruners 

x presseguer i pruner x ametller (myro-ametller). 

Un dels principals problemes que s’evidencien 

amb espècies de pruner utilitzats com a por-

taempelts per a préssec és la incompatibilitat, 

que sol ser més destacada amb varietats de 

nectarina. Finalment, els beneficis d’utilitzar 

portaempelts per a replantació (resistents a 

patògens del sòl) permet una reducció en l’ús 

de tractaments químics del sòl amb productes 

altament contaminants (reducció de residus en 

fruits i contaminació dels sistemes aqüífers).

Traducció del castellà: J.I. Elias

03 Autor

Túnel d’aclimatació amb GF-677. Foto: Agromillora, SA.

Pinochet Brieva, Jorge
Responsable del Programa de millora genètica de 
fruiters de pinyol Agromillora Catalana, SA
jpinochet@agromillora.com

El sector productor de 
presseguer necessita 
reemplaçar el portaempelt 
GF-677 i introduir-ne d’altres: 
de baixos requeriments 
de repòs hivernal, de vigor 
baix i per a situacions de 
replantació

Els peus de presseguer 
de baixes necessitats 
de repòs hivernal són un 
material indispensable per 
a productors i empreses 
fructícoles exportadores de 
fruita primerenca

Les seleccions actuals de peus francs proporcionen una bona 
homogeneïtat a la plantació.
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Quina és la funció bàsica d’un portaempelt?

El portaempelt o peu s’utilitza per desenvolupar 
tot el potencial de la varietat que es vol produir i 
així minimitzar els factors negatius que pot pre-
sentar el terreny, que afecten negativament la 
producció, amb el perjudici econòmic que això 
suposa.

Cal buscar portaempelts capaços de transferir 
les característiques positives pròpies per a la va-
rietat comercial que s’instaura, com ara el des-
envolupament de l’arbre, l’adaptació al tipus de 
sòl o l’exploració per part del sistema radicular 
d’un determinat volum de terreny disponible.

Quins aspectes s’han de tenir en compte a 
l’hora d’escollir el portaempelt?

El portaempelt cal escollir-lo en funció del tipus 
de sòl, per tal que la varietat s’hi adapti  i pugui 
expressar el màxim potencial de productivitat i 
de qualitat. Així, cal tenir en compte aspectes 
del terreny com: la profunditat, les caracterís-
tiques físiques de composició, el contingut de 
calç activa, els drenatges, la fatiga i la compo-
sició química.

Val a dir que no hi ha un portaempelt ideal, sinó 
que cal buscar aquell que, en funció de les se-
ves característiques, millor s’adapti a les condi-
cions del terreny i a la particularitat de la varietat 
que es vol plantar. 

”Els portaempelts es poden agrupar en 
pruneres, francs i híbrids interespecífics. 
L’híbrid GF-677 és el més utilitzat.”

Quins portaempelts són els més adequats 
per a les varietats de préssec que es pro-
dueixen a Catalunya?

Els portaempelts més utilitzats s’agrupen en 
pruneres, francs i híbrids interespecífics. 

De les les pruneres, Damas, Sant Julià, Montizo, 
Brompton destaquen pel seu escalat de vigor i 
coloració, així com pel factor de vigor moderat, 
adaptació a terrenys pesats o argilencs i, com 
a característica principal, un avançament de la 
maduració i, per tant, de la data de recol·lecció.

En el grup dels francs, cal esmentar Nema-
guard, Nemared, Rubira, Rovira i GF-305, amb 
un vigor superior al grup anterior, una recol-
lecció més tardana, però un potencial de pro-
ducció superior. Els dos primers, presenten un 
vigor una mica més reduït i són resistents a la 
presència de nematodes en el terreny. El seu 
punt feble més important radica en la seva ma-
jor sensibilitat a la clorosi fèrrica.

Els híbrids interespecífics es caracteritzen per 
un vigor vegetatiu més elevat, potser els costa 
entrar a produir, però en canvi aconsegueixen 
ràpidament tot el seu potencial màxim. Des-
taquen en aquest grup el GF-677 (préssec x 
ametller), el Cadaman i Barrier (préssec x pru-
nus), sèrie GxN (ametller x Nemared), Istara... 
Com a característica comuna, són més resis-
tents a la clorosi fèrrica que els francs.

“Cada innovació ha aportat alguna millora 
al conreu de préssec i nectarina.”

S’ha aconseguit solucionar els principals 
problemes que es plantejaven abans de te-
nir els nous portaempelts?

L’evolució dels portaempelts ha anat des del 
franc de pinyol procedent d’indústries, al franc 
seleccionat, als híbrids presseguer x ametller, 

els híbrids ametller x presseguer (sèrie GxN) i 
els híbrids de presseguer (Cadaman, Barrier). 
Cadascuna d’aquestes innovacions ha aportat 
alguna millora al conreu de préssec i nectarina.

Cal remarcar que amb l’híbrid GF-677 s’ha 
aconseguit la resistència a la clorosi fèrrica, ca-
rència que a les nostres contrades constituïa un 
problema important (les tan conegudes aporta-
cions de “quelats”) i que amb les sèries GxN, 
Barrier i Cadaman s’han aconseguit resistènci-
es a certs nematodes per solucionar problemes 
de cara a noves replantacions. 

“La regulació d’una forma esglaonada del 
vigor vegetatiu encara és un tema no re-
solt”

En quins aspectes creu que s’hauria 
d’avançar en el camp dels portaempelts de 
presseguer?

Ens queda pendent resoldre els problemes 
d’infeccions de sòl per Rosselinia i Armillaria, 
problemàtica especialment important en les re-
plantacions de noves varietats en terrenys pe-
sats, com poden ser tots els de les hortes tradi-
cionals. A més, tot i la gamma de portaempelts 
existents, la regulació d’una forma esglaonada 
del vigor vegetatiu encara és un tema no resolt.

Quins avantatges té l’ús de les varietats i 
portaempelts adaptats a les condicions de 
clima i sòl?

Doncs, que contribueixen a uniformitzar la plan-
tació de fruiters i a homogeneïtzar la qualitat de 
les produccions, de forma que es facilita el con-
reu sota un criteri empresarial. I, a més, l’elecció 
del portaempelt adaptat al sòl aporta a la nova 
plantació els avantatges o millores pròpies a 
cada tipus, i així es minimitzen aquells aspectes 
negatius que podrien aparèixer degut al tipus 
de terreny o al sistema de producció. En defi-
nitiva, l’àmplia gamma de varietats disponible i 
de portaempelts existents, encara que aquesta 
última és més limitada, ha permès portar a ter-
me noves plantacions completant el calendari 
de maduració abans existent, de vegades en 
noves zones i terrenys que d’altra forma no ha-
gués estat possible realitzar-les.

El conreu de fruita de pinyol és un 
dels més importants en el sector 
fructícola a Catalunya, on s’inves-
tiga de forma contínua per millorar 
els rendiments i la qualitat de les 
produccions. Des del departament 
tècnic de la cooperativa Fruits de 
Ponent, l’enginyer tècnic agrícola 
Pere Cabiscol treballa en equip en 
el control exhaustiu de totes les 
facetes de la producció de fruita 
i, de primera mà, ens parla de l’ús 
de portaempelts en la producció 
de préssec i nectarina, dels seus 
avantatges i de la seva evolució 
en els darrers anys. 

“LA GAMMA DE PORTAEMPELTS EXISTENT HA PERMÈS NOVES PLANTACIONS”

L’ENTREVISTA Pere Cabiscol Barios
Enginyer tècnic agrícola.
Cooperativa Fruits de Ponent. Alcarràs (Segrià).
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PRESENTACIÓ

Quan l’home va domesticar els animals va establir 

amb ells un pacte pel qual els prenia sota la 

seva protecció i, a canvi, ells li donaven els seus 

productes, li feien companyia o l’ajudaven en les 

seves tasques.

D’aquesta forma, els animals, alliberats de la 

necessitat de defensar-se dels predadors o de 

cercar el seu aliment, manifesten una capacitat de 

producció superior als seus germans salvatges.

La millora del coneixement fisiològic dels ani-

mals, dels seus requeriments i les capacitats 

tecnològiques actuals permeten a les persones 

proporcionar els elements indispensables per 

cobrir gairebé totes les necessitats dels animals 

domèstics.

Els animals, allotjats en instal·lacions adequades i 

amb condicions ambientals controlades es veuen 

alliberats del fred, de la calor i d’altres inclemències 

atmosfèriques. Alimentats amb pinsos correctament 

formulats, s’alliberen de la fam i de la set, fins i tot de 

mancances i de desequilibris difícilment superables 

a la naturalesa. Convenientment vacunats i guarits, 

amb estrictes normes de bioseguretat, s’alliberen 

de gran quantitat de les malalties i dels patiments 

que sofririen en estat natural. I, per últim, amb 

un maneig adequat, els animals creixen i es 

reprodueixen tranquils i confiats, lliures de por i 

d’estrès.

Malgrat això, el desconeixement, la manca 

d’informació o altres circumstàncies provoquen 

situacions en què els animals no es troben en 

les condicions degudes. Poden sofrir patiments i 

estrès, i una societat evolucionada com la nostra 

no pot deixar que això passi perquè no és lícit ni 

ètic provocar o permetre el patiment dels animals 

quan està a les nostres mans evitar-lo o reduir-lo.

La UE, recollint el desig majoritari dels seus 

ciutadans, ha establert un seguit de mesures que 

pretenen evitar i reduir les possibilitats de patiment 

dels animals de renda al llarg de tot el seu procés 

productiu. Aquestes mesures no són exclusivament 

reguladores; la UE dóna prioritat a la formació de 

totes aquelles persones que es relacionen amb 

el bestiar perquè coneixen les necessitats dels 

animals, les seves limitacions i les formes d’evitar 

que es malmeti el seu benestar. Però, sobretot, 

es pretén que tots entenguin que el benestar 

dels animals és consubstancial i imprescindible 

en la producció ramadera actual i que el respecte 

al benestar dels animals és un interès comú a 

productors i a consumidors.

Aquest DOSSIER TÈCNIC és una petita mostra 

de les actuacions que està endegant tot el sector 

agroramader, productors i administració, per 

incrementar el benestar dels animals de renda i, a 

la vegada, que atén les exigències d’una societat 

cada cop més madura. La producció ramadera 

està en disposició de proporcionar aliments sans, 

segurs i de qualitat i, a més, produïts amb el màxim 

respecte al medi ambient i al benestar dels animals, 

i els sistemes de producció ramadera actual, 

competitius i sostenibles, són impensables sense 

el més alt grau de benestar dels animals que es 

mantenen a l’explotació.
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CONCEPTE DE BENESTAR
I COMPORTAMENT ANIMAL

Allotjament en palla. Foto: Ramon Pujol.

0419

01 Concepte i avaluació
del benestar

01.01 Concepte de benestar i factors que 

el condicionen

El concepte de “benestar animal” engloba tot 

un conjunt d’aspectes entorn de la salut i del 

confort del bestiar. D’una manera molt gene-

ral, les diferents definicions actuals es poden 

classificar en tres grans grups: les que fan re-

ferència a les condicions naturals dels animals, 

les que tenen en compte les emocions que 

aquests experimenten i les que se centren en el 

grau d’adaptació dels animals al seu ambient.

Segons els autors que fan referència a les 

condicions naturals, el benestar dels ani-

mals es garanteix si els animals es mantenen 

en condicions semblants a les de l’hàbitat na-

tural de la seva espècie i, a més, si poden mos-

trar el seu comportament natural. Cal dir que 

aquesta definició és poc realista, ja que, per 

exemple, no és gens fàcil decidir quines són 

les condicions naturals d’un animal domèstic, 

entre d’altres coses perquè la domesticació ha 

modificat alguns aspectes de la biologia dels 

animals. A més, no hi ha cap raó per pensar 

que les condicions naturals són sempre les 

millors des del punt de vista del benestar dels 

animals. De fet, quan estan en el seu medi 

natural, els animals han de patir sovint malalti-

es, fred o calor, manca d’aliment, etc. Malgrat 

tot, però, aquesta definició inclou un aspecte 

fonamental que fa referència, precisament, al 

comportament dels animals: encara que no 

hi ha raó per pensar que els animals han de 

poder dur a terme totes les seves conductes 

naturals per estar bé, sí que és cert que hi ha 

algunes conductes que són molt importants i 

que, per garantir el benestar dels animals, cal 

procurar que les puguin manifestar. Aquestes 

conductes han estat anomenades per alguns 

autors “necessitats de comportament”. Així, 

per exemple, en el cas del porcí, la conducta 

de fer niu poc abans de parir i la conducta de 

furgar són dues necessitats de comportament 

i, quan els animals no les poden manifestar, 

desenvolupen conductes anormals -com ara 

mossegada de cues- o pateixen una situació 

d’estrès. A totes les espècies hi ha exemples 

de necessitats de comportament. Aquest és 

un primer element que condiciona el benestar 

dels animals: el fet que puguin mostrar una sè-

rie de conductes importants que varien segons 

cada espècie.

Segons els que tenen en compte les emocions 

que experimenten els animals, el benestar dels 

animals és bo quan aquests experimenten 

emocions positives i és dolent quan experi-

menten emocions negatives, com ara dolor 

o por. Aquesta definició té una dificultat molt 

important que és que ara per ara resulta molt 

difícil estudiar -i encara més mesurar- les emo-

cions dels animals. Això fa que aquesta mane-

ra d’enfocar el benestar sigui difícil de dur a la 

pràctica. Ara bé, de la mateixa manera que la 

definició anterior feia una aportació important, 

aquesta també ens indica un altre factor que 

condiciona el benestar dels animals: la por i 

el dolor són dues emocions negatives que fan 

disminuir el benestar animal. Cal recordar que 

la por és molt sovint conseqüència del tracte 

que els animals reben de part de les persones 

que en tenen cura. El dolor pot ser conse-

qüència de malalties o lesions, però també de 

pràctiques de maneig com ara, en el cas del 

porc, el tall de cues, el tall de dents o la castra-

ció. Així doncs, un altre element que condici-

ona el benestar dels animals és la presència o 

absència de por i dolor.

Un element que augmenta el 
benestar dels animals és el 
fet que puguin dur a terme 
algunes conductes que són 
importants per a ells

Exemple de comportament natural dels porcs: rebolcar-se en el fang.
Foto: www.morguefi le.com.
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Altres autors defineixen el benestar dels ani-

mals com una mesura de la seva adaptació 

a l’ambient. Segons aquesta definició, un 

animal es pot trobar, teòricament, en tres situ-

acions diferents:

· L’ambient en què es troba l’animal és tan 

dolent que aquest no s’hi pot adaptar de 

cap manera. En aquest cas, quan un animal 

no es pot adaptar al seu ambient, simple-

ment es mor o es posa malalt. Això ja indi-

ca que, d’acord amb aquesta definició, la 

mortalitat i el percentatge d’animals malalts 

són indicadors de manca de benestar i que 

la sanitat és un altre element, determinant, 

que condiciona el benestar dels animals.

· L’ambient en què es troben els animals no és 

tan dolent com en el cas anterior, però tam-

poc no és del tot adequat. Cal aclarir que 

el concepte “ambient” comprèn les condi-

cions de la granja, del camió de transport o 

de la sala d’espera de l’escorxador, és a dir, 

les condicions de tots aquells llocs on habi-

tualment hi ha els animals.  En aquest cas, 

doncs, si les condicions no són tan dolentes 

com abans però tampoc no són gaire bo-

nes, els animals aconseguiran adaptar-s’hi, 

però no els serà fàcil. Si aquestes situacions 

duren molt o s’acumulen és quan sorgeix 

l’estrès. L’estrès en els animals, de la ma-

teixa manera que en les persones, és una 

resposta de l’organisme que serveix per fer 

front a les situacions difícils, que requereixen 

un esforç d’adaptació. Una altra cosa que 

fan els animals quan es troben en un ambi-

ent difícil és manifestar conductes anormals, 

com ara estereotípies o, en el cas concret 

del porc, mossegada de cues. Arran d’això, 

es recull un altre element que condiciona el 

benestar dels animals: la presència o ab-

sència d’estrès i de conductes anormals.

· Es pot donar el cas que l’animal es trobi en 

un ambient del tot satisfactori al qual es pot 

adaptar sense necessitat de posar en mar-

xa una resposta d’estrès. Aquesta, és clar, 

seria la situació ideal que garantiria el ben-

estar dels animals.

En resum, les tres definicions de benestar ani-

mal no són en absolut contradictòries entre si, 

sinó més aviat complementàries. De fet, hi ha 

alguns autors que resumeixen tots aquestes 

diferents maneres d’enfocar el concepte de 

benestar animal mitjançant un principi que 

s’anomena el “principi de les cinc llibertats” 

o dels cinc requisits que s’han de complir 

per garantir el benestar dels animals: nutrició 

adequada, sanitat adequada, control de les 

situacions que causen dolor o por, control de 

les situacions que causen estrès i possibilitat 

d’expressar les conductes importants per a 

l’espècie o necessitats de comportament.  

01.02 Confort, disconfort i estrès.

Adaptació i fracàs

Cal tenir present que l’estrès és una resposta 

de l’organisme animal que serveix per fer front a 

les situacions difícils, que requereixen un esforç 

d’adaptació i que quan l’individu no té neces-

sitat de posar en funcionament els seus meca-

nismes d’adaptació, es troba en una situació 

de confort. Per aquesta raó, un dels requisits 

per garantir el benestar animal és, precisament, 

controlar les situacions que causen estrès. 

La resposta d’estrès, doncs, és una reacció 

de l’organisme animal davant de qualsevol si-

tuació que representi una amenaça per a la 

vida o per a l’equilibri fisiològic de l’individu. 

Aquesta resposta és molt semblant a tots els 

animals i és imprescindible per a la supervi-

vència. De fet, un animal que no fos capaç 

de posar en marxa una resposta d’estrès no 

podria sobreviure. Les situacions que poden 

desencadenar una resposta d’estrès s’ano-

menen factors estressants i són molt variades. 

En primer lloc, hi ha els factors estressants de 

tipus físic, com ara el fred o la calor, la manca 

d’aliment o d’aigua, l’exercici físic intens, etc. 

En segon lloc,  els factors estressants psicolò-

gics, com ara les situacions de por. Finalment,  

els factors socials, com poden ser la densitat 

excessiva d’animals o la barreja amb animals 

desconeguts. Tots aquests factors desenca-

denen una resposta de l’organisme - “estrès” 

o “resposta d’estrès”- que comporta canvis 

de comportament i de tipus fisiològic. Aquests 

canvis inclouen, entre d’altres, una disminució 

del consum d’aliment, una disminució de la 

conducta reproductora i de la fertilitat, un aug-

ment de la freqüència cardíaca i de consum 

de les reserves d’energia del cos i alteracions 

en el nivell de moltes hormones. En algunes 

circumstàncies, a més, els mecanismes de 

defensa de l’animal enfront de malalties infec-

cioses es veuen alterats, de manera que els 

animals estressats poden ser més suscepti-

bles a patir algunes malalties. 

La resposta d’estrès, doncs, és imprescindible 

per a la supervivència. No obstant això, pot 

0420DOSSIERN18

D’acord amb la defi nició 
que té en compte les 
emocions dels animals, si 
experimenten dolor o por, el 
seu benestar es redueix

El benestar animal també 
es mesura segons el grau 
d’adaptació dels animals 
al seu ambient. En aquest 
sentit, la sanitat i l’estrès
són dos factors
que el condicionen   

Exemple de pràctiques de maneig doloroses: injecció intramuscular a la cuixa. Foto: Xavier Sentís.
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tenir conseqüències negatives per a l’animal. 

Aquesta és, de fet, la gran paradoxa de la res-

posta d’estrès. Malgrat ser imprescindible per a 

la vida, l’estrès, quan és molt intens o dura molt 

de temps, és perjudicial per al propi animal. Per 

aquesta raó, alguns autors diferencien entre 

estrès -que seria una resposta momentània i 

positiva per a l’animal, ja que li permetria supe-

rar amb èxit una situació difícil- i “distrès”,  que 

seria una resposta d’estrès amb conseqüènci-

es negatives per a l’animal, com a resultat de 

ser massa intensa o massa perllongada. En el 

pitjor dels casos, aquesta resposta d’estrès no 

aconsegueix que l’animal s’adapti i és produeix 

un fracàs en l’adaptació que és incompatible 

amb el benestar.

01.03 Salut i malaltia. Concepte de malaltia. 

Causes predisposants i determinants

Una sanitat adequada és un requisit per garantir 

el benestar dels animals. La relació entre benes-

tar animal i malaltia inclou diversos aspectes. En 

primer lloc, algunes malalties causen dolor, que 

és òbviament un problema de benestar. Les 

malalties cròniques que causen dolor són espe-

cialment greus, no tan sols perquè afecten ne-

gativament el benestar dels animals durant un 

període llarg de temps, sinó també perquè quan 

un animal pateix dolor crònic, la seva sensibili-

tat davant d’un altre estímul dolorós augmenta. 

Per exemple, un animal amb una coixesa crò-

nica no només pateix el dolor causat directa-

ment per la coixesa, sinó que, a més a més, la 

pota afectada és més sensible a qualsevol petit 

cop, que en condicions normals no resultaria 

dolorós. Un altre problema de benestar que és 

conseqüència directa d’algunes malalties és 

que el comportament de l’animal es veu afec-

tat, de manera que l’animal no pot mostrar la 

seva conducta normal. Les coixeses també són 

un bon exemple d’aquest efecte. Finalment, un 

tercer problema de benestar són les malalties 

que redueixen la vida útil de l’animal.

Les causes predisposants i les causes deter-

minants de malaltia constitueixen un altre as-

pecte de la relació entre malaltia i benestar. La 

diferència entre aquests dos tipus de causes 

es pot explicar amb el següent exemple: en 

el cas d’una malaltia respiratòria causada per 

un bacteri, el bacteri és la causa determinant 

de la malaltia. Ara bé, no tots els animals que 

entren en contacte amb el bacteri desenvolu-

pen la malaltia, sinó que el fet que un animal en 

particular es posi malalt o no depèn també de 

la ventilació i de la temperatura de la nau, de si 

hi ha corrents d’aire, de si l’animal -en el cas 

que es tracti d’un animal molt jove- ha ingerit 

una quantitat adequada de calostre de qualitat, 

etc. Tots aquest factors propis de l’ambient i 

del maneig que modifiquen la probabilitat que 

un animal es posi malalt quan actua la causa 

determinant es coneixen amb el nom de cau-

ses predisposants. Les malalties que presenten 

nombroses causes predisposants es denomi-

nen malalties multifactorials i són indicadores 

de manca de benestar. En aquest sentit, cal 

tenir present la definició de benestar animal 

que defineix el benestar com una mesura de 

l’adaptació d’un animal al seu ambient, ja que 

una malaltia multifactorial indica, precisament, 

que l’ambient no és adient per a l’animal.

Finalment, l’estrès, sigui quina sigui la seva 

causa, pot tenir un efecte negatiu sobre els 

mecanismes de defensa d’un animal enfront 

les malalties, i augmenta la probabilitat que 

l’animal emmalalteixi. Encara que aquest efec-

te no sempre es produeix, sí que ha estat ben 

demostrat, per exemple, en el cas d’algunes 

malalties respiratòries.

01.04 Avaluació del benestar.

Indicadors de manca de benestar

Per avaluar el benestar animal cal tenir en 

compte tot un seguit de paràmetres, que es 

poden classificar en cinc grups: productius, 

sanitaris, de comportament, fisiològics o bio-

químics i de qualitat de la carn o de la canal 

(aplicables només quan s’estudia el benestar 

en el transport i en el sacrifici d’animals).

· Productius. En general, una disminució de la 

producció pot ser indicativa que el benestar 

dels animals no és satisfactori. Ara bé, no 

és del tot cert que un alt nivell de produc-

ció garanteixi per si mateix un nivell adequat 

de benestar, ja que una granja pot tenir una 

producció mitjana molt bona i, al mateix 

temps, hi pot haver animals molt poc pro-

ductius i amb un baix nivell de benestar. Per 

tant, quan es vol utilitzar la producció com a 

indicador de benestar cal considerar tant la 

mitjana com la variabilitat entre animals. 

· Sanitaris. En segon lloc, les malalties -espe-

cialment les multifactorials- són un indica-

dor molt important de manca de benestar. 

Alguns exemples d’aquests malalties són 

les coixeses, moltes malalties respiratòries, 

les úlceres gàstriques, la diarrea postdeslle-

tament i algunes mamitis. A banda de les 

L’estrès és una resposta 
de l’organisme animal 
que serveix per fer front 
a les situacions difícils, 
que requereixen un esforç 
d’adaptació

La resposta d’estrès és 
imprescindible per a la 
supervivència. No obstant 
això, pot tenir conseqüències 
molt negatives per a l’animal

Baralla de truges per establir jerarquia. Foto: Maria Devant.
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malalties multifactorials, el percentatge de 

baixes a l’explotació és també un indicador 

molt important de manca de benestar.

· De comportament. Les estereotípies i la mos-

segada de cues són dos indicadors de com-

portament importants de manca de benestar. 

Encara que l’agressivitat s’ha de considerar 

un comportament normal, quan la seva fre-

qüència és massa alta es converteix en un 

indicador de manca de benestar, no només 

per les conseqüències negatives que pot te-

nir per als animals que pateixen les lesions, 

sinó també perquè acostuma a indicar un 

problema de maneig o d’instal·lacions.

· Fisiològics o bioquímics. Els indicadors bio-

químics o fisiològics són molècules, la con-

centració de les quals a la sang, a la saliva, 

a la llet, a l’orina o a les femtes dels animals 

canvia quan hi ha una situació d’estrès, una 

malaltia o una lesió. Encara que aquests indi-

cadors són molt importants quan es fa recer-

ca científica, a la pràctica no s’utilitzen gaire 

per avaluar el benestar perquè mesurar-los 

és car i complicat. Tot i així, sí que és interes-

sant saber que a la sang dels animals hi ha 

unes proteïnes, la concentració de les quals 

augmenta com a resultat de moltes malal-

ties. Aquestes proteïnes -que s’anomenen 

proteïnes de fase aguda- es poden utilitzar 

com a indicadors de l’estat sanitari dels ani-

mals. Una de les que es fa servir en el porc 

té l’avantatge que es pot mesurar al suc de 

la canal a l’escorxador i per aquesta raó hi ha 

científics que pensen que, en el futur, aques-

tes proteïnes serviran per fer inspeccions als 

escorxadors i saber si els animals van ser 

transportats en bones condicions o no. Sigui 

com sigui, cal tenir present que el benestar 

només es pot mesurar bé si s’utilitzen diver-

sos paràmetres i no tan sols un. 

· De qualitat de la carn o de la canal. Quan es 

vol valorar el benestar durant el transport i el 

sacrifici, es poden fer servir paràmetres de 

qualitat de la carn i la canal. Així, les contusi-

ons i les ferides a la canal es consideren un 

indicador d’un problema de benestar, sovint 

a la fase de transport. Les carns anome-

nades DFD -de l’anglès, fosques, fermes i 

seques-, que es poden trobar a totes les es-

pècies de renda, es produeixen quan els ani-

mals han patit una situació d’estrès perllon-

gat abans del sacrifici i, per tant, són també 

un indicador que hi ha hagut una manca de 

benestar. 

02 Etologia i comportament 
animal

02.01 Comportament maternal.

Mortalitat neonatal

El comportament maternal està molt relacionat 

amb la mortalitat neonatal, és a dir, amb les bai-

xes de les cries que es produeixen just després 

del naixement. Aquestes baixes són un proble-

ma important de benestar animal en el cas del 

porcí, entre altres espècies.

El comportament maternal comença abans 

del part. Així, les femelles del porc senglar 

–que és l’avantpassat salvatge del porc do-

mèstic- s’allunyen del grup abans de parir i fan 

un niu per tal que els garrins estiguin prote-

gits; això facilita també que després del part la 

mare pugui establir un vincle més estret amb 

les cries, sense interferències d’altres indivi-

dus. En condicions intensives, aquestes con-

ductes no són normalment possibles, però les 

truges conserven l’instint de fer-les. Per això 

en algunes explotacions se’ls posa paper de 

diari, perquè puguin dur a terme la conducta 

de fer niu. 

Hi ha molts factors que contribueixen que una 

femella mostri un comportament maternal sa-

tisfactori. En primer lloc, el propi part i els can-

vis hormonals que el precedeixen preparen el 

cervell de la femella per tal que mostri una con-

ducta maternal adequada. L’experiència de la 

femella també és important i per això les feme-

lles primípares solen tenir més problemes que 

les multípares, en el sentit que sovint tenen un 

comportament maternal més feble. En tercer 

lloc, els estímuls procedents de les cries també 

són importants i l’olor i el moviment d’aques-

tes contribueix a desencadenar i mantenir la 

conducta maternal. Això és important per dos 

motius: primer, perquè quan la cria és feble i es 

mou poc, la mare pot abandonar-la i, segon, 

perquè la mare reconeix les seves cries sobre-

tot mitjançant l’olfacte i, un cop ha establert un 

vincle amb elles, tendeix a rebutjar qualsevol 

altra cria.

Un aspecte clau per entendre el comportament 

maternal és el paper que hi juga l’estrès, ja que 

l’estrès redueix el comportament maternal. Per 

tant, s’hauria d’evitar qualsevol factor de ma-

neig que causi estrès a la femella.

Les malalties multifactorials 
són indicadors d’una mala 
adaptació dels animals al 
seu ambient

En algunes explotacions
es posa paper de diari
a les truges perquè puguin
dur a terme la conducta
de fer niu

Niu amb paper de diari. Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.
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També cal tenir en compte que hi ha diferències 

entre races i fins i tot entre animals d’una matei-

xa raça pel que fa al seu comportament mater-

nal, de manera que hi ha femelles que són més 

maternals que altres. Això és degut en part a 

factors genètics. I, entre els factors de risc que 

augmenten la probabilitat que una femella no 

mostri un comportament maternal adequat, la 

qual cosa pot posar en perill la supervivència 

de les cries, destaquen: que la femella sigui pri-

mípara, les dificultats al part i l’estrès.

Referent a la mortalitat neonatal, cal dir que és 

un problema molt important, sobretot en porcí. 

La mitjana de baixes entre el garrins nascuts 

vius a Catalunya està entre el 10% i el 15%, 

mentre que l’objectiu hauria de ser el 6-8%. Tal 

com ja s’ha explicat, l’estrès de la truja és un 

factor decisiu, no només perquè pot causar 

problemes en l’expressió de la conducta ma-

ternal, sinó també perquè l’estrès fa que el part 

sigui més lent i això pot comprometre la super-

vivència dels garrins. 

Les principals causes directes de mort dels 

garrins -que es produeix sobretot durant les 

primeres 24-48 hores de vida- són el fred, la 

inanició, l’aixafament per la truja i l’agressivitat 

de la truja. Sovint, però, totes aquestes causes 

són conseqüència de dos factors: la debilitat 

del garrí i l’estrès de la truja. Els garrins dè-

bils tenen dificultats per ingerir calostre -entre 

altres coses perquè no poden competir amb 

els seus germans més forts. A banda, passen 

més temps prop de la truja i són més lents de 

reflexos, la qual cosa augmenta les probabili-

tats que morin aixafats per la truja. Els garrins 

que neixen amb poc pes -sobretot, en relació 

al pes dels seus germans- són els que tenen 

més dificultats. Un altre factor que contribueix 

decisivament a la debilitat del garrí és el fet que 

el part sigui massa llarg, perquè això fa que el 

garrí, durant el procés del part, experimenti el 

que s’anomena hipòxia cerebral, és a dir, man-

ca d’oxigen al cervell. Els factors que fan que el 

part s’allargui més del compte són, entre d’al-

tres, l’estrès de la truja, les temperatures altes 

a la nau de maternitat i el fet que la truja sigui 

molt jove o massa vella. 

A més de provocar un allargament del part, l’es-

très de la truja dificulta la baixada del calostre, 

inhibeix la conducta maternal i pot causar agres-

sivitat envers els garrins, sobretot en les truges 

de primer part. En definitiva, doncs, un maneig 

que redueixi l’estrès de la truja i ajudi els garrins 

més dèbils a ingerir calostre ràpidament afavori-

rà una disminució de les baixes de garrins.

02.02 Conductes redirigides i estereotípies

Quan els animals es troben en un ambient que 

no és del tot satisfactori per al seu benestar, 

mostren sovint un seguit de conductes que es 

poden considerar anormals, perquè no aparei-

xen quan els animals estan en un ambient ide-

al. Tècnicament, aquestes conductes poden 

ser de dos tipus diferents: les que reben el nom 

de “conductes redirigides” i les anomenades 

“estereotípies”. 

Les conductes redirigides són aquelles que, 

malgrat ser normals pel que fa als moviments 

que realitza l’animal, es dirigeixen cap a un es-

tímul que no és el normal. Aquestes conduc-

tes apareixen quan els animals es troben en 

un ambient en què els manca un determinat 

estímul que és necessari per dur a terme una 

conducta important, com ara, per exemple, la 

conducta d’exploració. El que fan els animals, 

llavors, es dirigir aquesta conducta envers un 

estímul alternatiu.

En els animals de producció es donen diver-

ses conductes redirigides, que poden acabar 

causant problemes. Per exemple, una forma 

de conducta d’exploració redirigida, habitual 

entre els porcs d’engreix, és la mossegada de 

cues que, contràriament al que algunes per-

sones pensen, no és una forma d’agressivitat. 

L’explicació és que en condicions naturals els 

porcs dediquen molt de temps a explorar el seu 

entorn i buscar menjar, i tot això ho fan mitjan-

çant la conducta de furgar amb el morro. Per al 

porc, furgar és important; és a dir, aquest instint 

és tan fort que, estigui on estigui, el porc té la 

necessitat de furgar. El problema, però, apareix 

quan els porcs estan sobre un terra de ciment 

o slats, que no els ho permet fer. Llavors, els 

animals busquen una altra cosa que els per-

meti furgar i el que acaben trobant és la part 

de darrera del cos d’un altre porc. Per aquesta 

raó, la legislació europea sobre benestar dels 

porcs diu que els animals haurien de tenir al 

seu abast algun tipus de material que puguin 

manipular, per tal de satisfer el seu instint de 

furgar. La mossegada de cues comença, 

doncs, com una conducta d’exploració i, si es 

mantingués així, no passaria gairebé rés. Ara 

bé, si els porcs estan estressats per qualsevol 

motiu, llavors augmenta el seu nivell d’activitat 

general i apareix un problema seriós de mosse-

gada de cues. Els factors d’estrès que, segons 

Un maneig que redueixi 
l’estrès de la truja i ajudi els 
garrins més dèbils a ingerir 
calostre ràpidament afavorirà 
una disminució de les baixes 
de garrins

Quan els animals es troben 
en un ambient que no 
és  satisfactori per al seu 
benestar, mostren conductes 
anormals: conductes 
redirigides i estereotípies

Exemple de necessitat de comportament: porc furgant. Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.
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sembla, són més problemàtics pel que fa a la 

mossegada de cues són una densitat molt alta 

d’animals, problemes de ventilació, barreges 

d’animals i qualsevol problema que tingui a 

veure amb els abeuradors -mal disseny, cab-

dal d’aigua insuficient, localització al corral o 

alçada inadequada, etc. Hi ha un altre factor 

que també està implicat en el desenvolupa-

ment de la conducta de mossegar cues, que 

és l’alimentació: si hi ha una deficiència de sal o 

d’aminoàcids essencials, llavors la mossegada 

de cues esdevé un problema encara més greu. 

Això és degut al fet que, quan surt sang de les 

ferides de la cua, els porcs aprenen molt aviat 

que ingerir sang corregeix les deficiències de 

sal o aminoàcids i la seva tendència a mosse-

gar les cues augmenta. Finalment, algunes ma-

lalties -molt especialment l’epidermitis exsuda-

tiva- augmenten el risc de mossegada de cues. 

En resum, doncs, es tracta d’una conducta 

complexa que resulta de diversos factors: el 

comportament normal del porc, el tipus de ter-

ra de la granja, l’estrès, la nutrició i la sanitat. 

L’altre tipus de conducta anormal són les este-

reotípies, que es defineixen com a conductes 

repetitives, invariables i que no tenen cap funció. 

Quan els animals fan estereotípies estan indi-

cant que el seu benestar no és satisfactori. Dit 

d’una altra manera, les estereotípies són un se-

nyal de manca de benestar. Als animals de ren-

da, potser les estereotípies més conegudes són 

les que tot sovint fan les truges prenyades que 

estan en gàbies: mosseguen les barres metàl-

liques de la gàbia o fan moviments com si mas-

teguessin, però sense tenir menjar a la boca i 

sovint deixant anar molta quantitat de saliva.

Segons sembla, les estereotípies de les truges 

prenyades són conseqüència de dos factors: la 

sensació de gana que té la truja -com a resultat 

de l’alimentació restringida que es fa a la gesta-

ció- i el fet que la gàbia no li permet mostrar un 

comportament normal, perquè li restringeix força 

la seva capacitat de moviment. A més, el nivell 

general d’estrès dels animals també hi contribu-

eix. Siguin quines siguin les causes, el fet que les 

truges prenyades facin més estereotípies quan 

estan en gàbies que quan estan en parcs ha con-

tribuït decisivament perquè la Unió Europea deci-

dís prohibir l’allotjament en gàbies de gestació.

02.03 Comportament social.

Relacions de jerarquia

Tots els animals de renda són espècies socials 

que en condicions naturals formen grups i esta-

bleixen relacions de jerarquia. Aquesta tendència 

a establir jerarquies es manté a les explotacions. 

La jerarquia és un aspecte molt important del 

comportament dels animals, que té moltes con-

seqüències productives i en relació al benestar.

En qualsevol corral de porcs d’engreix, per 

exemple, es pot observar relacions de jerarquia: 

els porcs “dominants” són els que la major part 

de les vegades accedeixen primer al menjar, a 

l’aigua o al lloc de descans, a diferència dels 

porcs “subordinats”. Aquesta relació de do-

minació – subordinació s’estableix entre tots 

els animals del grup i el seu conjunt és el que 

s’anomena la jerarquia del grup. Així doncs, po-

dem dir que un animal és dominant sobre un 

altre quan té prioritat a l’hora d’accedir als re-

cursos com ara menjar, aigua o llocs per jeure.

Que un animal sigui dominant i un altre subor-

dinat depèn de diferents factors, i també pot 

variar segons l’espècie. En general, però, el 

pes és un factor molt important i els animals 

més grossos i en millor condició corporal acos-

tumen a ser dominants sobre els més petits. 

Un altre factor és l’edat, en part perquè està 

relacionada amb el pes: en general, els animals 

adults dominen els més joves, encara que els 

individus vells passen sovint a ser subordinats 

un altre cop. Finalment, el temperament de 

cada individu també és important i, igual que 

succeeix amb les persones, hi ha animals que 

Els garrins acabats de néixer 
ja estableixen una jerarquia 
entre ells, de manera que 
els més dominants van a les 
mames del davant

Les estereotípies més 
conegudes són les que fan 
les truges prenyades que 
estan en gàbies: mosseguen 
les barres metàl·liques de la 
gàbia o fan moviments com 
si masteguessin

A l’esquerra: Estereotípia. Foto: Núria Chapinal. A baix: Jerarquia en garrins. Foto: Ramon Pujol.
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tenen un caràcter més dominant que altres. 

Aquestes diferències de caràcter o tempera-

ment tenen, en part, una base genètica.

Les relacions jeràrquiques s’estableixen sem-

pre que dos animals que no havien tingut 

contacte previ es troben per primera vegada. 

A moltes espècies, la tendència a formar jerar-

quies es manifesta més marcadament quan els 

animals ja han arribat a la maduresa sexual. El 

porc, però, és una excepció, ja que els garrins 

acabats de néixer ja estableixen una jerarquia 

entre ells, de manera que els més dominants 

van a les mames del davant. Les relacions je-

ràrquiques s’estableixen el primer cop mitjan-

çant baralles o, quan hi ha molta diferència de 

pes entre els dos animals, simplement quan un 

s’aparta de l’altre per deixar-li pas. Un cop han 

establert la jerarquia la primera vegada, els ani-

mals recorden quina és la seva situació “social” 

i això evita que hi hagi baralles contínues.

La jerarquia és molt important des d’un punt de 

vista pràctic, perquè sempre que es barregin 

animals per primera vegada, com que els ani-

mals voldran establir la seva jerarquia, hi haurà 

baralles. Això és molt clar en els porcs i per això 

la barreja d’animals és una pràctica que s’ha 

d’evitar en la mesura que sigui possible.  Un al-

tre problema és que, quan els animals es veuen 

obligats a competir -per exemple, perquè tenen 

poc espai al corral o poc espai de menjadora- 

els més subordinats tenen sempre les de per-

dre i això fa que el creixement o la producció en 

general es desiguali dins el grup, amb uns ani-

mals -els dominants- que tenen una bona pro-

ducció- i uns altres -els més subordinats- que 

queden endarrere. Mitjançant un bon disseny 

de les instal·lacions i un bon maneig, caldria 

procurar evitar aquestes desigualtats.

Un possible canvi en el disseny de la menja-

dora fa que hi hagi menys diferències entre els 

animals dominants i els subordinats pel que fa 

al consum d’aliment.  

02.04 La relació amb les persones

Un aspecte fonamental del benestar dels ani-

mals -segurament més important fins i tot que 

la qualitat de les instal·lacions- és la interacció 

entre els animals i les persones que en tenen 

cura. Molts estudis actuals demostren que la 

qualitat de la feina dels ramaders i la seva acti-

tud envers els animals són factors decisius per 

assegurar un bon nivell de producció i de ben-

estar del bestiar. Els resultats, es poden resumir 

de la següent manera: 

· La manera de tractar els animals per part de 

les persones que en tenen cura determina 

que els animals tinguin més o menys por de 

les persones. Així, per exemple, les interac-

cions negatives, com ara moure’s amb brus-

quedat, cridar o colpejar als animals fa que 

aquests desenvolupin una resposta de por 

envers les persones. Al contrari, tot allò que 

són interaccions positives, com ara parlar 

amb veu baixa als animals, apropar-se a ells 

amb moviments suaus, etc. fa que aquests 

no tinguin por de les persones.

· La por redueix el benestar dels animals i dóna 

lloc a una resposta d’estrès. Com que els 

animals tenen un contacte freqüent amb les 

persones, si els tenen por, la resposta d’es-

très esdevé una resposta crònica, és a dir, 

mantinguda en el temps.

· La resposta d’estrès comporta una disminu-

ció molt marcada de les produccions.

En resum, doncs, el comportament de les per-

sones envers els animals té un efecte molt mar-

cat sobre la seva producció i el seu benestar. 

A la taula 1 apareixen els resultats d’un estudi 

fet en porcs i comparant diverses granges que 

eren iguals en tot -instal·lacions, genètica dels 

animals, estat sanitari i alimentació- excepte en 

el tracte que els animals rebien de les persones. 

Aquest factor per si mateix és responsable de 

les diferències tan marcades en els paràmetres 

productius. Això demostra que la qualitat de la 

feina dels ramaders, així com  la seva actitud i el 

respecte envers els animals són fonamentals. És 

a dir que, tot allò que té a veure amb la motiva-

ció i formació del personal cuidador és una bona 

inversió per millorar el benestar dels animals.

03 Autor

La qualitat de la feina dels 
ramaders, la seva actitud
i el respecte envers els 
animals és fonamental

Manteca Vilanova, Xavier
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. Facultat de Veterinària, UAB.
xavier.manteca@uab.es

Figura 1. Els porcs estableixen relacions de jerarquia. Els ani-
mals dominants són els que tenen prioritat a l’hora d’accedir 
als recursos, com ara el menjar.

MANEIG

Positiu Absent/mínim Negatiu

Temps en interaccionar amb humans, min. 48 96 120

Percentatge de llavores prenyades, % 88 57 33

Edat a la primera monta natural exitosa, dies 161 176 193

(Hemsworth i col., 1986; Hemsworth i col., 1991).

Taula 1. Resultats de la comparació de diverses granges de porcs, que es diferencien només en 
el tipus de tracte que reben els animals.
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LEGISLACIÓ SOBRE BENESTAR ANIMAL

01 Introducció

La societat espanyola, com l’europea, fa molts 

anys que es preocupa pel benestar dels ani-

mals. Per això, les administracions d’Espanya 

i de la UE, sensibles a aquesta preocupació, 

han promulgat diverses normes i en preparen 

d’altres que, si bé poden ser discutides per la 

forma en què es presenten, no ho poden ser 

per les raons que les promouen.

Cal recordar que la funció de l’Administració 

no es redueix a dictar normes i posar sancions, 

sinó que, entre altres coses, procura:

· Atendre les demandes de la societat que 

serveix.

· Vetllar pel compliment de la normativa, que 

emana de la societat.

· Afavorir el desenvolupament dels sectors 

econòmics del país per millorar el nivell de 

vida d’aquesta societat.

01.01 La competència administrativa en 

benestar animal

La normativa que s’ocupa del benestar dels 

animals és molt complexa, ja que el problema 

en si és complex. Referent a aquest tema, totes 

les administracions han promulgat normes que 

actuen coordinadament. Cal tenir present que 

quan es parla d’Administració de forma genèri-

ca, en realitat es fa referència a les competèn-

cies exercides per diferents administracions, 

cada una en la seva corresponent parcel·la.

L’Administració europea (Parlament, Consell 

i Comissió), promulga disposicions d’obligat 

compliment i procura harmonitzar les disposi-

cions dels diferents estats per evitar distorsi-

ons de la competència.

L’Administració estatal, promulga normes, 

transposa les normatives europees i coordina 

l’actuació de les diferents CA.

L’Administració autonòmica aplica la legislació 

comunitària i estatal en el seu territori, adapta i 

complementa aquesta legislació i legisla en els 

àmbits de la seva competència. 

En qualsevol cas, la coordinació i l’homologa-

ció de les actuacions de les diferents adminis-

tracions són, en l’àmbit de la producció rama-

dera, d’importància capital per la quantitat de 

relacions comercials interterritorials.

02 La legislació europea sobre 
benestar animal

Les al·lusions al benestar animal estan pre-

sents en la UE des de 1974 i estan recollides 

expressament en la declaració de Maastrich. 

La UE i Espanya són signatàries dels Con-

venis Europeus de “Protecció dels animals 

durant el transport internacional” (fet a Pa-

rís el 13/12/1968 i ratificat per Espanya el 

02/08/1974), de “Protecció dels animals en 

les explotacions ramaderes” (fet a Estrasburg 

el 10 de març de 1976 i ratificat per Espanya el 

05/05/1988) i de “Protecció dels animals en el 

sacrifici” (fet a Estrasburg el 10/05/1979; no ha 

estat ratificat ni signat per Espanya). Per últim, 

també cal conèixer el “Llibre Blanc de la segu-

ret alimentària”, les propostes per a “l’agricul-

tura sostenible” i la frase “de la granja a la tau-

la”. En definitiva, en totes les noves actuacions 

de la UE van indissolublement unides qualitat, 

seguretat, sostenibilitat i benestar animals.

La UE, representada tant per la Comissió 

com pel Consell o el Parlament continuen tre-

ballant per aprofundir en els temes de benes-

tar animal (BA), als quals atorguen una gran 

importància.

Explotacions porcines. Fotos: Josep M. Masses.

La coordinació i 
l’homologació de les 
actuacions de les diferents 
administracions són, en 
l’àmbit de la producció 
ramadera, d’importància 
capital per la quantitat 
de relacions comercials 
interterritorials
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La importància que la UE dóna al BA es reflec-

teix en què és una de les condicions establer-

tes per al cobrament dels ajuts de la PAC. És 

el que es coneix com a “condicionalitat”. Si es 

comprova que el productor incompleix les nor-

mes de BA establertes, els ajuts seran reduïts 

proporcionalment o, fins i tot, poden ser sus-

pesos per un temps o anul·lats, en funció de 

la gravetat de la infracció, la persistència o la 

reiteració de l’incompliment.                          

Igualment, el Consell d’Europa, on estan re-

presentats els països de la UE i alguns més, 

ha elaborat diverses recomanacions sobre BA, 

tant a les explotacions com en el transport o 

el sacrifici. La majoria dels països, inclòs Espa-

nya, han signat i ratificat els convenis pels quals 

s’obliga al compliment d’aquestes recomana-

cions que, d’aquesta manera, esdevenen lleis 

per als països signataris.

 

La pròpia UE, com un estat més, s’ha adherit a 

aquests convenis per diverses decisions:

· Decisió del Consell 78/923/CEE, de 18 de 

juny de 1978, relativa al Conveni Europeu so-

bre protecció dels animals a les ramaderies.

· Decisió del Consell 88/306/CEE, de 16 de 

maig de 1988, relativa a l’aprovació del Con-

veni Europeu sobre la protecció dels animals 

de sacrifici (DOL núm. 137, de 2 de juny de 

1988).

Així mateix, el Consell de la UE ha promulgat 

directrius que obliguen els estats membres a 

publicar normes i que estableixen l’obligatorie-

tat del compliment de les normes de BA con-

tingudes a la Directriu.

Referent a la legislació de BA a Espanya, cal 

destacar el Reglament R(CE) 1/2005 sobre nor-

mes de benestar en el transport, ja que, com 

que es tracta d’un Reglament, és d’aplicació 

directa a tota la UE amb els mateixos efectes 

que una llei espanyola. 

03 La legislació a Espanya. La 
norma bàsica i les normes espe-
cífiques

El respecte als animals és una conseqüència 

del desenvolupament cultural i moral d’una 

societat. No és ètic ni justificable ocasionar 

de forma voluntària patiments innecessaris als 

animals. Per això, una de les nostres normes 

bàsiques, la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de 

novembre, (BOE núm. 283, de 26 de novembre 

de 2003) configura com a delicte el maltracta-

ment d’animals domèstics, i manté com a falta 

únicament els supòsits lleus.

Més específicament relacionada amb la rama-

deria, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 

animal (BOE núm. 99, de 25 d’abril de 2003) 

disposa que els animals hauran de rebre l’aten-

ció, l’allotjament i l’alimentació adequades en 

funció de l’espècie, edat i estat. També esta-

bleix, en el seu article 57, que als escorxadors 

és obligatòria la presència d’almenys un vete-

rinari oficial o habilitat, responsable de l’aplica-

ció de la normativa de BA. Estableix també el 

registre obligatori de tots els vehicles destinats 

al transport d’animals.

A Catalunya, la protecció i el benestar dels 

animals estan recollits, d’una banda, a la Llei 

22/2003, de protecció dels animals i, per una 

altra, a la normativa de registre d’explotacions.

La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció 

dels animals (DOGC núm. 3926, de 16 de juliol 

de 2003), fixa diferents preceptes sobre ben-

estar dels animals que podrien ser d’aplicació 

tant a les explotacions com al transport o als 

escorxadors:

· Ningú no ha de provocar sofriments o mal-

tractaments als animals o causar-los estats 

d’ansietat o de por (article 2.3).

· Les persones propietàries i posseïdores 

d’animals han de mantenir-los en bones 

condicions higienicosanitàries, de benestar i 

de seguretat, d’acord amb les característi-

ques de cada espècie (article 4.1).

· Resten prohibides les matances públiques 

d’animals (article 6.1.c).

· El transport d’animals s’ha de realitzar en 

vehicles o embalatges concebuts per a pro-

tegir-los de la intempèrie i de les diferències 

climàtiques fortes i els animals han de dispo-

sar d’un espai suficient (article 8.1).

· En la càrrega i la descàrrega dels animals 

s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-

los danys o sofriments (article 8.3).

La importància que la UE 
dóna al benestar animal 
es refl ecteix en què és 
una de les condicions 
establertes per al cobrament 
dels ajuts de la PAC. És 
el que es coneix com a 
“condicionalitat”

Cal destacar el Reglament 
R(CE) 1/2005 sobre 
normes de benestar en el 
transport, ja que, com que 
es tracta d’un Reglament, és 
d’aplicació directa a tota la 
UE amb els mateixos efectes 
que una llei espanyola 

Seu del Parlament europeu (Brussel·les). Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.
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· El sacrifici d’animals s’ha de fer, en la mesura 

que sigui tècnicament possible, de manera 

instantània, indolora i amb l’atordiment previ 

de l’animal, d’acord amb les condicions i els 

mètodes que s’estableixin per via reglamen-

tària (article 11.2).

Es tipifiquen com a infraccions: 

- Transportar animals que incompleixin els re-

quisits establerts a l’article 8.

- Mantenir els animals en instal·lacions inade-

quades.

- Maltractar o agredir físicament els animals.

- Fer matances públiques. 

- Qualsevol altra infracció no tipificada com a 

falta greu o molt greu (article 30).

La normativa catalana d’ordenació i registre de 

les explotacions està desenvolupada de forma 

general i en forma específica per a bovins, por-

cí, aus, conills i abelles. Està en projecte l’or-

denació de les explotacions equines. Aquesta 

normativa té la particularitat que incorpora, 

de forma automàtica, les normatives que pu-

gui dictar la UE a l’establir el compliment de 

les Directives comunitàries vigents i les seves 

modificacions. Per això, podríem dir que està 

“permanentment actualitzada”.

03.01 Norma bàsica d’aplicació general

A Espanya, la norma de caràcter general que 

abasta totes les espècies és el Reial Decret 

348/2000, de 10 de març, relatiu a la protec-

ció dels animals en les explotacions ramaderes 

(BOE núm. 61, d’11 de març de 2000), que in-

corpora les disposicions de la Directriu 98/58/

CE i que va ser modificat pel RD 441/2001.

Aquesta norma afecta les explotacions de tot ti-

pus d’animals vertebrats, excepte els destinats 

a competicions i els d’experimentació, i s’aplica 

sens perjudici de la legislació més específica.

Estableix l’obligatorietat d’evitar el dolor i els 

patiments inútils als animals, i de mantenir-los 

tenint en compte els seus requeriments espe-

cífics, entre d’altres els relacionats amb el grau 

d’adaptació, la domesticació i les necessitats 

etològiques.

Estableix les inspeccions i regula els controls 

de les autoritats de la UE amb la col·laboració 

de les autoritats de la CA.

L’annex del Reial Decret:

· Estableix l’obligatorietat de la capacitació del 

personal que atengui als animals i d‘efectuar 

controls en la forma adequada.

· Estableix, també, l’obligatorietat que hi ha 

d’haver constància documental dels tracta-

ments realitzats als animals de l’explotació i 

de les baixes durant 3 anys.

· Regula la llibertat de moviments dels animals.

· Estableix normes generals dels edificis i esta-

bles i per als animals mantinguts a l’aire lliure, 

als efectes de proporcionar-los un ambient 

adient, evitar-los lesions i causes d’estrès.

· Obliga a la revisió periòdica dels equips mecà-

nics que condicionin la salut o el benestar dels 

animals i la previsió de sistemes d’emergència.

· Estableix l’adequat subministrament d’ali-

ments, aigua i altres substàncies.

· En el tema de les mutilacions, a l’espera de 

legislació específica, remet a la legislació

nacional.

El Reial Decret 1135/2002 
és la norma que fi xa, a 
Espanya, els requeriments 
de benestar específi cs de 
les explotacions porcines

Segons la Llei 22/2003, 
de 4 de juliol, de protecció 
dels animals, ningú no ha 
de provocar sofriments 
o maltractaments als 
animals ni causar-los estats 
d’ansietat o de por

A l’esquerra: Enreixat de plàstic per a garrins. A baix: Sistema d’alimentació amb identifi cació electrònica.
Fotos: ECA Vallfogona de Balaguer.
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· Prohibeix els procediments de cria que pro-

dueixin lesions o patiments i el manteniment 

en explotacions ramaderes amb finalitat pro-

ductiva d’animals que no es puguin adaptar 

a aquestes condicions.

03.02 El Reial Decret 1135/2002. Benestar 

animal a les explotacions porcines

El Reial Decret 1135/2002 és la norma que es-

tableix, a Espanya, els requeriments de ben-

estar específics de les explotacions porcines. 

A més de referir-se als porcs, la producció 

ramadera més important de Catalunya i d’Es-

panya en quilos de carn, és una norma molt 

extensa i detallada que ens avança el plante-

jament de les normes futures de la resta de 

les espècies.

Pel que fa a les instal·lacions, a més de la su-

perfície mínima de sòl lliure que han de dispo-

sar els animals, segons l’edat i el tipus, perquè 

puguin jeure tots a l’hora amb les extremitats 

esteses, també fixa les característiques del ter-

ra per evitar lesions. 

Pel que fa al maneig, prohibeix tenir les tru-

ges lligades i estableix l’allotjament en grups, 

excepte en un període limitat per permetre la 

munta, l’inici de la gestació i el part en con-

dicions correctes. Les truges hauran de rebre 

alimentació fibrosa i en quantitat suficient. El 

deslletament no es farà abans dels 28 dies de 

vida, o de 21 en el cas que es disposi d’instal-

lacions adequades (“nursery”).

L’ambient ha de ser agradable, estableix els lí-

mits acceptables de soroll i de llum, els animals 

han de tenir accés a materials manipulables i 

s’han de prendre mesures per evitar les bara-

lles. També es limiten o prohibeixen els proce-

diments dolorosos rutinaris o sense anestèsia.

En definitiva, no deixa gairebé res a criteri de 

persones sense formació i, per a aquells que 

volen millorar la seva formació, dóna els ele-

ments tècnics perquè puguin valorar si les con-

dicions existents permeten mantenir correcta-

ment el benestar dels animals.

Com a conclusió, doncs, les normes contenen 

moltes dades i requisits que han de conèixer i com-

plir els tècnics corresponents però, en totes elles 

queda ben palesa l’obligació de tots per atendre 

les necessitats dels animals i per evitar qualsevol 

dany o patiment innecessari. Cal tenir present que 

es tracta d’una responsabilitat compartida.

04 Per saber-ne més

www.gencat.net/darp/c/ramader/benestar/

cbenes01.htm

05 Autor

NORMES DE BENESTAR ANIMAL A LES EXPLOTACIONS PORCINES
Reial Decret 1135/2002

1. Aspectes destacats

- Fixa la superfície mínima de sòl lliure i les característiques del terra.
- Prohibeix les truges lligades.
- Obliga a mantenir les truges en grup durant la gestació en totes les explotacions porcines noves construïdes a partir de l’1 de gener de 2003. 

Aquesta norma serà obligatòria per a totes les explotacions porcines a partir de l’1 de gener de 2013.
- Obliga a proporcionar elements manipulables i alimentació fibrosa a les truges.
- Exigeix personal amb formació mínima (20 hores).
- Fixa els requeriments específics per a verros, truges, garrins i porcs de producció.

DIMENSIONS DELS ALLOTJAMENTS EN GRUP

tipus d’animal sòl/animal m2 sòl compacte/animal m2 fenedura mm bigueta mm

Porc < 10 kg 0,15 - 11 50

Porc 10 - 20 kg 0,20 - 14 50

Porc 20 - 30 kg 0,30 - 18 80

Porc 30 - 50 kg 0,40 - 18 80

Porc 50 - 85 kg 0,55 - 18 80

Porc 85 -110 kg 0,65 - 18 80

Porc > 110 Kg 1,00 - 18 80

Truges joves 1,64 0,95 20 80

Truges adultes 2,25 1,30 20 80

Torres Fernández, Eduard
Cap del Servei de Producció Ramadera.
ejtorres@gencat.net
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2. Manteniment de truges en grups

- És obligatori des de les 4 setmanes als 107 dies gestació (1 setmana abans de la data prevista del part).
- Poden estar aïllades (però amples) si l’explotació té menys de 10 truges.
- L’espai útil mínim d’un corral ha de ser de 7,84 m, ja que els costats dels corrals han de fer com a mínim 2,8 m (2,8 m x 2,8 m). Es pot reduir

a 5,76 m (2,4 m x 2,4 m) per a menys de 6 truges.
- Les truges han de tenir accés a materials manipulables.
- Se’ls ha de subministrar alimentació suficient, fibrosa i energètica.

3. Formació del personal

- És obligació de l’empresari assegurar-se que el personal que té cura dels animals està degudament capacitat.
- Per garantir aquesta capacitació s’estableix una formació mínima de 20 hores, que serà regulada i acreditada per les Comunitats autònomes.

4. Requisits de benestar dels porcs: condicions generals

- Evitar els sorolls bruscos i continuats per sobre dels 85 dB.
- Disposar d’una il·luminació mínima de 40 lux, durant 8 hores al dia.
- No es poden mantenir els animals aïllats o incomunicats i han de disposar de capacitat de moviment i de jeure en un àrea de repòs.
- Tots els animals han de disposar d’accés a l’aliment, almenys un cop al dia i disposar d’aigua en quantitat suficient i a voluntat.
- Els animals han de tenir accés a materials manipulables per satisfer l’instint d’investigació.
- El terra ha de ser llis i no relliscós.
- Es prohibeixen els procediments dolorosos o mutilacions no justificats o rutinaris (excepte els especificats més endavant).

5. Prohibició de procediments lesius

Excepcions:

- Procediments terapèutics i diagnòstics.
- Identificació. 
- Reducció d’ullals (s’ha de fer abans dels 7 dies de vida (*).
- Escuament parcial (*) (**).
- Castració de mascles (**).
- Anellat del morro (només en animals mantinguts en sistemes de cria a l’aire lliure).

Només un veterinari o una persona formada podran realitzar aquests procediments. 

(*) Només es realitzaran quan hi hagi lesions en els mugrons de les truges o en les orelles i cues d’altres porcs.

(**) Si es realitza després del 7è dia de vida es farà amb anestèsia i analgèsia practicada per un veterinari.

6. Normes específiques per a verros

- Han de disposar  com a mínim de 6 m2 (o 10 m2 si hi ha munta en el mateix lloc).
- Han de tenir la possibilitat de donar voltes, veure, escoltar i olorar altres porcs.
- Cal parar atenció als verros per inseminació, que es tenen en gàbies on no es poden girar amb facilitat.

7. Normes específiques per a truges

- Ja que s’han de mantenir en grups, cal adoptar mesures per minimitzar les agressions.
- S’han de desparasitar periòdicament.
- A l’hora del part, se’ls ha de proporcionar material de criança (palla, serradures) si la instal·lació ho permet.
- Han de disposar d’espai per al part i elements de protecció dels garrins.

8. Normes específiques per als garrins

- Han de disposar de sòl adequat i suficient per a tots.
- Han de disposar d’espai per mamar tots alhora.
- El deslletament es farà a més de 28 dies o a 21 si es disposa de “nursesy”.

9. Normes específiques per a la cria i l’engreix

- Com en altres edats, cal prendre mesures per prevenir les baralles.
- Per això s’han d’evitar barreges d’animals i, si cal fer-ho, fer-ho aviat i proporcionar elements de defensa per als mes dèbils.
- En tot cas, cal investigar les causes de les baralles, prevenir-les  i corregir-les mitjançant l’enriquiment de l’ambient (amb elements de distracció) i 

amb la separació d’agressors i agredits.
- L’ús de tranquil·litzants per facilitar les barreges d’animals es limitarà a condicions excepcionals i sempre sota control veterinari.
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SISTEMES D’ALLOTJAMENT
I MANEIG EN PORCÍ

Sistemes d’allotjament de truges en grup. Foto esquerra: DAR. Foto dreta: Emma Fàbrega.

01 Introducció

Els sistemes d’allotjament dels animals de ren-

da han anat evolucionant al llarg de la història, i 

cada època ha plantejat canvis per millorar, so-

bretot, la productivitat i el maneig del animals. 

Actualment, però, hi ha altres valors que im-

porten als consumidors, com ara el benestar 

animal, i això ha fet replantejar si els sistemes 

de producció intensiva eren totalment satisfac-

toris per als animals o no. En aquest sentit, al 

llarg d’aquest article s’exposa quines haurien 

de ser les condicions d’allotjament per garantir 

un mínim de benestar als animals, practicables 

en una granja.

02 Estructures i equipaments de 
les explotacions porcines

A l’actualitat, en el nostre país, la major part 

d’explotacions porcines es troben sota el règim 

que es coneix amb el nom d’integració, en el 

qual el propietari dels animals és una empresa 

gran que contracta les granges i/o els serveis 

als ramaders. Hi ha dos sistemes fonamentals 

de gestionar les granges: els cicles tancats, en 

els quals totes les fases productives es troben 

en la mateixa granja, o les granges especialit-

zades en alguna de les fases productives. A 

continuació, es descriu breument cadascuna 

d’aquestes fases de producció i després es 

presenta unes taules resum de diferents con-

dicions ambientals que s’haurien de mantenir 

en les granges. 

02.01 Els allotjaments de les diferents 

fases productives

1) Granges de mares, amb sales de mater-

nitat i de gestants

Són granges on s’allotgen les truges, en sales 

de 8-10 animals en gàbies de maternitat o, ac-

tualment, en sales més grans amb un nombre 

variable de gàbies de gestació.

Gàbies de maternitat. Algunes recomanaci-

ons que cal tenir en compte són les següents:

· Longitud de la gàbia:

· Qualsevol barra que passi per la part superior 

de la gàbia ha de quedar almenys a 150 mm 

per sobre de l’esquena de la truja quan està 

dreta. S’han estudiat sistemes com ara bar-

res laterals arran de terra que impedeixen els 

moviments laterals bruscos de la truja que 

són els que sembla que provoquen més ai-

xafaments. Els resultats de molts d’aquests 

sistemes són dubtosos, i, sobretot, cal tenir 

en compte que la gàbia sigui confortable per 

a la truja per evitar un estrès addicional, com 

ja hem esmentat anteriorment.

Alguns moviments de les truges que poden provocar
aixafaments (a partir de Fraser, 1990). Les gàbies, però,
s’han de dissenyar perquè siguin còmodes, que no
restringeixin totalment aquests moviments.

Pes de la truja (kg) Longitud (cm)

150 1.552

200 1.706

250 1.951

>300 2.300
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· L’àrea de seguretat per als garrins entorn

de la gàbia de maternitat ha de ser d’uns 

300 mm d’ample.

· L’amplada total de la gàbia de maternitat ha 

de ser de 1,7 metres.

· La manta tèrmica per als garrins ha de tenir 

una superfície com a mínim de 0,6 m2 i una 

temperatura de 38-42ºC. 

· Cal un bon control de la temperatura en les 

sales de maternitat, i tenir en compte que 

els primers tres dies després del part es 

pot mantenir una temperatura més eleva-

da que la que seria convenient per la truja 

(18-20ºC) per evitar problemes d’hipotèr-

mia en els garrins. A partir dels tres dies, 

es pot mirar de mantenir la sala a 18-20ºC, 

aportant fonts addicionals de calor per als 

garrins.

· L’aportació d’aigua en truges lactants és fo-

namental perquè mantinguin la seva produc-

ció de llet i perquè el seu consum d’aliment 

sigui l’adequat. 

Gàbies de gestació. En l’actualitat ja no es 

poden construir granges noves amb aquest 

sistema d’allotjament de truges en gestació i a 

partir del 2013 cap granja no podrà allotjar els 

animals d’aquesta manera. 

2) Transició 

Es troben en aquesta fase els garrins després 

del deslletament (21-28 dies d’edat) i durant 

unes 6 setmanes (fins a uns 30 kg de pes 

viu). Els garrins se solen traslladar a naus amb 

corrals de transició on es mantenen en grups 

grans. A títol d’exemple, la dimensió de cada 

corral de transició hauria de ser de manera que 

als 30 kg de pes viu donés 0,30 m2 de superfí-

cie per animal, o sigui per 100 garrins el corral 

hauria de fer 30 m2. La temperatura i ventilació 

d’aquestes naus se sol mantenir controlada 

mitjançant sistemes automàtics en algunes 

granges i el tipus de sòl sol ser de reixeta total.

3) Engreix

Normalment els porcs romanen en les naus 

d’engreix des dels 30 kg de pes viu fins al pes 

sacrifici, unes 18-20 setmanes. Es tracta de 

naus on s’allotgen els animals en corrals d’uns 

10-15 porcs per corral, segons l’espai disponi-

ble. L’alimentació sol ser a voluntat, i hi ha sis-

temes manuals o automàtics de distribució de 

l’aliment. La temperatura i la ventilació també 

s’haurien de controlar, tot i que en el cas dels 

engreixos encara no és tan freqüent com en les 

transicions que aquest control sigui automàtic. 

Un aspecte important és que totes les fases 

productives haurien de disposar de corrals 

“infermeria”, o sigui hauria d’haver-hi uns cor-

rals específics on allotjar els animals que estan 

malalts i, per tant, necessiten ser separats del 

seu grup.

02.02 Resum de diferents aspectes

ambientals per a cada fase productiva

1) Densitats i enreixats (slat)

Les densitats més adequades es troben entre 

els 0,15 i 1 m2 segons el pes viu de l’animal. Cal 

tenir present que la forma de jeure dels porcs 

canvia segons la temperatura ambiental, i per 

tant, la densitat hauria de ser l’adequada per 

La dimensió de cada corral 
de transició hauria de ser 
de manera que als 30 kg de 
pes viu donés 0,30 m2 de 
superfície per animal, o sigui, 
per 100 garrins el corral 
hauria de fer 30 m2

Qualsevol barra que passi 
per la part superior de la 
gàbia ha de quedar almenys 
a 150 mm per sobre de 
l’esquena de la truja quan 
està dreta

A dalt: Allotjament en serradures. Foto: DAR. A l’esquerra: Corrals de transició. Foto: Ramon Pujol.
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permetre que tots els animals puguin jeure al-

hora. Un excés de densitat pot comportar pro-

blemes com ara la caudofàgia.

La mida del terra enreixat també ha de ser 

l’adequada per l’edat dels animals, sinó pot 

acabar comportant problemes. Cal tenir en 

compte que quan el sòl és totalment enreixat, 

la ventilació s’ha de controlar molt, perquè a 

nivell dels animals les concentracions de gasos 

solen ser més altes que en sòls compactes.

2) Consum d’aliment i longitud de les men-

jadores per a porc

Es considera que un porc en creixement consu-

meix aproximadament el 4% del seu pes viu i un 

porc adult entre l’1 i 2% del seu pes viu al dia. 

És important disposar de menjadores que donin 

espai suficient perquè els porcs puguin menjar 

simultàniament, sobretot si l’alimentació és res-

tringida. Una pauta orientativa seria la següent:

· 6 porcs per plaça d’alimentació si no hi ha 

barreres rostrals entre places (amb alimen-

tació seca)

· 10 porcs per plaça d’alimentació si hi ha

barreres

· 14 porcs per plaça si hi ha la possibilitat de 

barrejar aigua i aliment (vàlid per a alimenta-

ció humida i seca)

3) Consum d’aigua i situació dels abeura-

dors respecte del terra

El consum d’aigua és importantíssim, sobre-

tot per a determinades fases productives com 

ara per a les truges lactants que en poden 

arribar a beure 30 litres diaris. En els porcs, 

el consum d’aliment va lligat al consum d’ai-

gua (més o menys les necessitats d’aigua es 

poden calcular multiplicant per 3,7 la inges-

ta d’aliment en kg). Per tant, és fonamental 

que els abeuradors estiguin col·locats cor-

rectament i que l’aigua sigui de bona qualitat

i neta.

4) Temperatura de confort per a cada fase 

productiva

La temperatura de confort en porcí varia en-

tre els 18-28ºC segons la fase productiva. Cal 

recordar que la temperatura efectiva o de sen-

sació és aquella que realment percep l’animal. 

El consum voluntari d’aliment dels animals es 

veu reduït quan se supera la temperatura de 

confort, i una fórmula per calcular aquesta re-

ducció seria:

Una altra de les conseqüències de la tempera-

tura excessiva i de l’estrès tèrmic és la baixada 

en la producció i qualitat de semen dels verros. 

En determinades zones, molt caloroses, caldria 

plantejar-se l’aplicació de sistemes de refrige-

ració per goteig o per aspersió (Exemple: 1-3 

minuts funcionant i 10-20 minuts apagat, se-

gons la temperatura).

5) Ventilació

La ventilació és un aspecte clau a considerar en 

totes les naus de porcí, perquè interacciona amb 

el control de la temperatura i també amb el man-

teniment dels nivells adequats de contaminants 

de l’aire com l’amoníac, el monòxid de carboni, 

o la pols.

Hi ha sistemes de ventilació natural o forçada, 

controlats manualment o automàticament. En 

tot cas, alguns aspectes que cal tenir en comp-

te a l’hora de revisar el funcionament correcte 

de la ventilació són:

· Observar els patrons de conducta dels porcs 

(forma d’ajeure’s, apilonament...)

· Comprovar la presència d’olors a la sala (ga-

sos). Els detectors d’amoníac no són molt 

cars, i fins i tot les pròpies persones poden 

detectar els efectes d’aquest gas (irritacions 

oculars, llagrimeig...)

· Comprovar la presència de pols excessiva a 

la sala

· Comprovar la condensació

· Comprovar que l’aire no sigui molt humit o 

pesat (humitat relativa superior a 75%)

· Revisar i mantenir en perfectes condicions, 

seguint les instruccions del fabricant, ventila-

dors, cremadors...

6) Llum

Els porcs haurien de disposar d’un mínim de 

8 hores de llum al dia, a una intensitat mínima 

de 40 lux (es diu que és la que permet llegir 

el diari a una distància d’un metre). L’àrea de 

cobriments encara hauria d’estar més ben il-

luminada, amb 16 hores de llum i 8 de foscor 

perquè el cicle de les truges fos el correcte.

Reducció consum = pes viu x diferència 
en graus entre temperatura efectiva i de 
confort

És important disposar de 
menjadores que donin 
espai sufi cient perquè 
els porcs puguin menjar 
simultàniament, sobretot si 
l’alimentació és restringida

Allotjament de transició. Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.

Reducció consum = pes viu x diferèn-
cia en graus entre temperatura efectiva 
i de confort
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03 L’allotjament i el maneig dels 
animals segons els tipus i siste-
mes d’explotacions

03.01 Importància del maneig

Hi ha diversos estudis que demostren que el 

maneig correcte dels animals és molt impor-

tant, tant des del punt de vista del benestar 

com de la productivitat. Això és així perquè un 

tracte adequat dels animals disminueix el seu 

estrès i l’efecte negatiu que aquest té sobre la 

productivitat. A més, un maneig adequat per-

met detectar canvis o problemes dels animals 

més precoçment, perquè aquests es mostren 

més confiats, i així, l’operari, pot aplicar acci-

ons correctives més aviat.

Els fonaments d’un bon maneig del animals, 

en general i en porcí, es poden resumir en els 

punts següents:

· Cal un bon coneixement dels aspectes de 

comportament i de fisiologia per entendre 

millor les reaccions dels animals (sentit vista, 

conducta social, conducta natural....).

· Apropar-se als animals amb la màxima calma 

possible, perquè l’estrès “s’encomana” dels 

animals a les persones i al revés.

· Procurar una molt bona adequació entre les 

instal·lacions, la conducta i necessitats dels 

animals i les necessitats dels operaris a l’ho-

ra de facilitar les seves tasques.

Algunes pautes concretes en determinades fa-

ses productives serien les següents:

· Maternitat i garrins. Cal evitar tots els fac-

tors que puguin ser estressants per a la truja. 

En relació als garrins, s’ha demostrat que la 

intervenció durant el part fa disminuir la mor-

talitat neonatal. Cal tenir cura dels animals 

que neixen amb baixa vitalitat, i baix pes i 

que poden perdre temperatura ràpidament. 

Aquests animals s’han d’apropar a les fonts 

de calor, mirar que mamin o fer ús de tècni-

ques noves com banys d’aigua calenta. De 

totes maneres, també hi ha el “síndrome del 

cuidador excessivament bo”, que provoca 

adopcions i intervé massa en els parts i aca-

ba causant estrès a les truges.

· Engreix. L’aspecte probablement més impor-

tant és la supervisió continuada dels animals, 

per tal de detectar aquells que tenen retard 

en el creixement, problemes patològics o de 

conducta. Per exemple, en el cas de mos-

segades de cua, cal separar aquells animals 

que es mostren més propensos a mossegar 

o a rebre les mossegades.

· Verros. Els verros han de disposar d’espai 

suficient per fer una mica d’exercici. No cal 

dir que, per les seves dimensions, cal mane-

jar-los i moure’ls amb calma i procurar conèi-

xer el seu “tarannà”.

03.02 Les truges gestants. Problemes i pos-

sibles solucions dels allotjaments en grup

Segons la Directiva de benestar animal en les 

explotacions porcines (2001/88/CE), a partir de 

l’any 2013 no podran allotjar-se, en cap cas, 

truges gestants en gàbia des de les 4 setma-

nes després del cobriment i fins a 1 setmana 

abans de la data prevista del part, com s’havia 

fet tradicionalment fins ara. Aquest és un canvi 

substancial que implicarà no tan sols inversions 

per fer la reconversió de les granges, sinó tam-

bé un repte per als cuidadors, ja que aquest 

nou sistema d’allotjament exigirà tot un tipus 

de maneig nou. Respecte a aquest últim punt, 

molts experts consideren que la clau de l’èxit 

de les noves explotacions serà el coneixement 

del comportament dels animals i l’aptitud dels 

treballadors, més que no el propi sistema en si.

Els punts bàsics que caldrà decidir a l’hora 

d’adaptar o construir noves granges amb sis-

temes d’allotjament de truges en grup seran el 

tipus d’alimentació que s’escull, l’allotjament 

per a les zones de descans i el tipus d’orga-

nització social del grup. Aquestes decisions 

caldrà prendre-les en funció de les possibilitats 

econòmiques i tècniques del ramader, de la fa-

cilitat d’adaptació de les instal·lacions actuals 

i de les possibilitats d’ampliació en el futur. És 

molt important rebre un assessorament tècnic 

rigorós a l’hora d’escollir el sistema i assegurar-

Cal tenir cura dels animals 
que neixen amb baixa 
vitalitat i baix pes i que 
poden perdre temperatura 
ràpidament

Cal apropar-se als animals 
amb la màxima calma 
possible, perquè l’estrès 
“s’encomana” dels animals 
a les persones i al revés

Exemples d’estrès social en grups i gàbies. Foto esquerra: Maria Devant. Foto dreta: Emma Fàbrega.
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se que si són sistemes que poden presentar 

problemes tècnics o informàtics hi hagi perso-

nal de l’empresa disponible 24 hores al dia per 

resoldre’ls.

Cal comentar que un dels principals arguments 

en contra dels sistemes d’allotjament en grup 

és que provoquen agressivitat per estrès social 

entre els animals. Cal, però, tenir en compte que 

d’estrès social n’hi ha tant en gàbies com en 

grups. L’estrès social que les truges experimen-

ten en gàbies ve donat pel fet que no poden es-

tablir “jerarquies” estables amb les companyes 

que tenen al voltant perquè no poden moure’s 

i, per tant, no poden mostrar postures de sub-

missió. A més, és un estrès social no evitable. 

Quan els animals s’allotgen en grup, l’estrès 

social es deu a la competència pels recursos, 

bàsicament el menjar i l’espai. Per tant, la clau 

per reduir aquest estrès que pot desencadenar 

agressivitat i baralles és buscar el disseny ade-

quat de les instal·lacions perquè els recursos 

estiguin disponibles per a tots els animals.

  

03.03 Consideracions a tenir en compte a 

l’hora de triar el sistema

1) Mida del grup. Grups estables o

dinàmics

La mida del grup sol estar determinada pel 

nombre de cobriments i el mètode d’alimenta-

ció utilitzat. Els grups estables són aquells que 

van “tot dins, tot fora”, i no canvien al llarg de la 

gestació perquè les truges estan en la mateixa 

fase. Solen ser grups relativament petits. En els 

grups dinàmics contínuament hi ha truges que 

van a la sala de parts, i aquestes són substituï-

des per noves truges gestants.

2) Sistema d’alimentació

Hi ha un bon nombre de sistemes d’alimenta-

ció diferents, i és important triar el que s’adapti 

millor no tan sols a l’espai i distribució de l’ex-

plotació, sinó als requeriments tècnics del per-

sonal que l’hagi de controlar. Recordem que la 

major part de problemes que puguin sorgir en 

els nous sistemes d’allotjament de les truges 

en grup seran de més bon solucionar segons 

les aptituds dels cuidadors. Bàsicament, els 

sistemes d’alimentació els podríem dividir en 

aquells que fan servir alimentació a terra i els 

que fan servir menjadores. Dintre dels sistemes 

a terra hi ha aquells que fan distribució en punts 

concrets del corral (pellet, descàrrega) o els que 

fan estesa per tot el corral. Dintre dels sistemes 

amb menjadora hi ha aquells en els quals els 

animals estan identificats electrònicament (Fit-

mix -els animals no queden protegits mentre 

mengen- i amb túnel protector) i aquells en què 

els animals no estan identificats (amb tremuges, 

amb boxes o el de caiguda lenta, que es refe-

reix a alimentar els animals de manera simultà-

nia amb uns dispensadors que els van donant 

el menjar a baixa velocitat 80-160 g/minut). 

3) Tipus d’allotjament en la zona de descans 

i requeriments d’espai

Cal tenir en compte en primer lloc els requeri-

ments legals en relació a l’espai necessari per 

cada truja: 

· Superfície lliure per animal: 1,64 m2 per llavo-

res i 2,25 m2 per truges adultes.

· Sòl continu mínim: 0,95 m2 en llavores i 1,3 

m2 per truges adultes.

Per tant, en primer lloc, per fer qualsevol remo-

delació cal complir amb aquesta normativa. Els 

corrals d’allotjament de les truges poden ser 

amb o sense cubicles, que s’utilitzen normal-

ment per donar menjar en alguns sistemes i per 

fer manipulacions als animals si són cubicles que 

poden quedar tancats. Per tant, caldrà veure si 

les zones de descans podran ser parcialment els 

propis cubicles que es fan servir per alimentar els 

animals, sempre que es compleixi amb les su-

perfícies i el sòl continu mínim exigible. En el cas 

de l’alimentació a terra en corrals no comparti-

mentats amb cubicles, caldrà tenir en compte 

que serà necessari disposar, a banda de la zona 

sòlida on es tiri el menjar, d’una zona addicional 

de descans sòlida per als animals. És recomana-

ble sempre disposar de gàbies manejables o de 

corrals especials, per manipular els animals.

En resum, sobre els allotjaments i el maneig en 

el porcí cal remarcar bàsicament que la prepa-

ració, motivació, interès i aptitud del personal 

per adaptar-se als nous sistemes (exemple, 

truges gestants) són fonamentals per fer fun-

cionar una explotació; els aspectes de maneig 

són sempre molt importants tant per a la pro-

ductivitat com per al benestar. I cal tenir present 

que en cada fase productiva els porcs tenen 

diferents requeriments pel que fa als aspectes 

ambientals; conèixer aquestes necessitats i ob-

servar el comportament dels animals pot millo-

rar-ne molt el benestar.

04 Autora

Avantatges Inconvenients

Grup estàtic

Bon control dels animals Més cost d’alimentació

Estats de gestació semblants Major espai de reserva/maneig

Jerarquies estables Distribució del corral per grups petits

Grup dinàmic

Poc espai per maneig/reserva Jerarquies més inestables, més nivell 
d’agressivitat (maneig!!)

Alimentació més assequible

(Chueca i Buixadé, 2005).

Per reduir l’estrès social que 
comporta l’allotjament en 
grup, cal buscar el disseny 
adequat de les instal·lacions 
perquè els recursos estiguin 
disponibles per a tots els 
animals

Taula 1. Comparació dels sistemes d’allotjament en grups estables i grups dinàmics.

Fàbrega Romans, Emma
IRTA Monells.
emma.fabrega@irta.es

435



DOSSIERN18

DOSSIERTÈCNIC

436

ASPECTES DE BENESTAR ANIMAL
EN EL TRANSPORT

01 Preparació i maneig dels
animals en el transport

01.01 Preparació dels animals per al 

transport

Un dels principals aspectes de la preparació 

dels animals per al transport és triar quins ani-

mals són aptes per ser transportats i quins no 

ho són i, per fer-ho, cal tenir en compte les 

especificacions de l’annex 1 del Reglament 

(CE) 1/2005.

En el cas del porcí, probablement l’altre aspec-

te bàsic de la preparació d’aquests animals 

per al transport és el dejuni. 

Els avantatges del dejuni es poden mirar des 

de diferents punts de vista:

· Per al benestar animal: redueix la mortalitat 

durant el transport perquè evita marejos i 

vòmits.

· Per a la seguretat alimentària: pot prevenir la 

contaminació bacteriana.

· Per al feinejat: facilita l’evisceració.

· Per al medi ambient: redueix el volum de 

residus.

La durada del dejuni és una mica difícil de 

determinar, perquè tant durades curtes com 

massa llargues comporten problemes. Cal sa-

ber, però, que l’objectiu final seria que el dejuni 

total, o sigui el de la granja sumat al del trans-

port i al de l’espera a l’escorxador, no hauria 

de superar les 24 hores. Per tant, segons la 

previsió de la durada del transport i de l’espera 

a l’escorxador es pot fer un dejuni en gran-

ja que vagi de les 4 a les 12 hores abans del 

transport. 

A la Taula 1 es mostren els efectes indesitja-

bles d’un dejuni massa curt o massa llarg.

01.02 Maneig en la càrrega i la descàrrega

Alguns aspectes que cal conèixer en relació al 

maneig en la càrrega i la descàrrega de bestiar 

porcí són:

· Es recomana moure els animals en grups 

relativament petits (4-5 animals). 

· Convé evitar les barreges d’animals en la 

mesura que sigui possible. És millor dividir 

Cal triar quins animals són aptes per ser transportats. Foto esquerra: Maria Sanchez. Foto dreta: DAR.

El transport és un dels 
moments crítics de la fase 
productiva, perquè suposa 
l’acumulació de molts factors 
estressants

Efectes indesitjables Massa curt Massa llarg

En els animals Estrès, mortalitat,
manipulacions difícils

Més agressivitat

En l’entorn Pèrdues d’aliment,
pol·lució dels camions

Pèrdua de pes de la canal (a par-
tir de les 24 h, aproximadament)

En la qualitat de la carn Carn de mala qualitat (PSE) Carn de mala qualitat (DFD)

Taula 1. Efectes indesitjables d’un dejuni massa curt o massa llarg.
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grups d’animals familiars en subgrups i po-

sar-los en calaixos diferents cadascun.

· Cal tenir present que els porcs es mouen mi-

llor quan es fan passar per un passadís amb 

una tanca al mig amb dos animals que es 

mouen paral·lelament.

· S’ha de procurar evitar rampes molt pronun-

ciades. En porcí es recomana no superar 

els 8-10º, tot i que la legislació (Reglament 

1/2005) permet fins a un màxim de 20º 

(36,4% respecte a l’horitzontal).

· Cal fer tot el que sigui possible per evitar dis-

traccions durant la marxa dels animals.

· La legislació (Reglament 1/2005) també 

parla de com cal utilitzar els “persuasors”, 

només en aquells casos en què sigui ne-

cessari, en els músculs del terç posterior i 

si els animals disposen d’espai davant seu 

per moure’s. Els dispositius que adminis-

tren descàrregues elèctriques només estan 

permesos en porcí adult i sempre descàrre-

gues de <1 segon. A banda de les especi-

ficacions de la legislació respecte a aquest 

punt, cal tenir present que està perfecta-

ment demostrat que la utilització de piles 

elèctriques augmenta els defectes de la 

qualitat de la carn, perquè creen estrès en 

els animals. S’ha de tenir en compte que 

hi ha alternatives igual d’útils per fer moure 

els animals.

02 El medi del transport
i els animals

02.01 Aptitud per al transport

En el cas del porcí cal recordar que els garrins 

de menys de 3 setmanes no haurien de ser 

transportats en trajectes de més de 100 km. 

Les truges també són un cas especial, ja que 

són uns dels animals més susceptibles d’és-

ser inspeccionats per veure si són aptes o 

no per al transport. Quan es tracta de casos 

d’animals amb coixeses greus o amb d’altres 

problemes caldria que aquests animals fossin 

inspeccionats per un veterinari, i que fos ell qui 

determinés si es poden transportar, i aportar 

les condicions millor possibles per al seu trans-

port. Segons les condicions en què arribin a 

l’escorxador, cal plantejar-se si cal un sacrifici 

d’urgència.

A banda d’aquestes recomanacions, la legisla-

ció estableix que els mascles i femelles sexual-

ment adults s’han de transportar separats. I els 

verros adults s’han de transportar separats els 

uns dels altres.

02.02 Densitat, durada, temperatura i ven-

tilació, tipus de conducció

El transport és una de les fases del cicle pro-

ductiu més estressant per a un animal, ja que 

és en aquest moment on s’acumulen tota una 

sèrie de factors estressants com ara el canvi de 

les condicions ambientals. En relació al porcí, 

cal tenir en compte els aspectes del medi del 

transport següents:

· Densitat de càrrega. La legislació (Regla-

ment (CE) 1/2005) estableix que la densitat 

de càrrega dels porcs de 100 kg de pes 

aproximat no ha de superar els 235 kg/m2, 

de manera que permeti que tots els animals 

es puguin ajeure a l’hora. Cal tenir en comp-

te que tant les densitats molt altes com les 

molt baixes comporten problemes. Quan 

els animals estan massa estrets sorgeixen 

problemes de regulació de la temperatura, 

especialment importants en el porcí, que 

poden acabar provocant la mort de deter-

minats animals. Quan l’espai és excessiu sol 

comportar dificultats per mantenir l’equilibri 

(i, per tant, més probabilitat de danys).

· Durada. La legislació també estableix tot 

un seguit de condicions que han de com-

plir els vehicles que realitzen transport de 

bestiar. En principi, tots els animals, inclosos 

els porcs, es poden transportar 8 hores (es 

considera un “transport curt”). Es permet fer 

transports de més de 8 hores, considerats 

“llargs”, sempre que el vehicle reuneixi tota 

una sèrie de requisits addicionals. En el cas 

que els vehicles disposin de tots aquests 

equipaments, els porcs es poden transportar 

fins a 24 hores seguides amb subministra-

ment d’aigua permanent. Aquesta seqüèn-

cia es pot repetir sempre que es descarregui 

els animals, se’ls subministri aigua i menjar i 

se’ls deixi descansar durant almenys 24 ho-

res en un lloc de control autoritzat.

En relació a la durada, molts investigadors consi-

deren que més que la durada en si, el que és im-

portant són les condicions de transport globals. 

O sigui, que alguns transports curts poden ser 

més estressants que altres de llargs, si es fan en 

males condicions de temperatura, ventilació...

En el transport de porcí, cal 
evitar les barreges d’animals 
en la mesura que sigui 
possible. És millor dividir 
grups d’animals familiars 
en subgrups i posar-los en 
calaixos diferents cadascun

Els dispositius que 
administren descàrregues 
elèctriques augmenten
els defectes de la qualitat
de la carn, perquè creen 
estrès en els animals

Foto: DAR.
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· Temperatura i ventilació. Els porcs són 

especialment sensibles a les condicions de 

temperatura i ventilació, sobretot a l’excés 

de calor, perquè disposen de menys me-

canismes fisiològics que altres espècies 

per dissipar calor. Es recomana que per als 

garrins de 10-30 kg la temperatura mínima 

hauria de ser d’uns 14º i per als de pes su-

perior, d’uns 12º C. La temperatura màxima 

hauria d’estar entre els 29-32ºC, segons la 

humitat relativa. La legislació estableix que 

per als transports llargs els vehicles han de 

disposar de mecanismes de ventilació que 

garanteixin que la temperatura estigui entre 

els 5-30ºC.

Un aspecte a destacar en relació a la tempera-

tura és que interacciona molt amb la densitat i 

també amb l’espai disponible que queda per 

sobre dels animals, que és un espai que afa-

voreix que la ventilació funcioni correctament. 

Quan la ventilació és natural haurien de que-

dar 30 cm lliures per sobre del punt més alt 

de l’animal i quan la ventilació és forçada uns 

15 cm.

En vehicles de 3 pisos es recomana disposar 

de ventilació forçada i que no s’utilitzin per al 

transport de truges. Si el vehicle ha de fer trans-

ports llargs de més de 8 hores, també hauria 

de disposar de ventilació forçada independent.

Aspectes com ara la temperatura i la ventilació 

són especialment importants durant les para-

des, perquè mentre el camió es mou sempre 

hi ha una mínima circulació d’aire. És per això 

que les parades llargues segons en quins llocs 

poden ser fatals per a determinats animals. Hi 

ha calaixos com els de baix i prop de la cabina 

que són més conflictius.

· Tipus de conducció. S’ha demostrat que 

una conducció brusca i sobtada té un efecte 

clarament negatiu sobre l’estrès dels ani-

mals, i al final sobre la qualitat de la carn i 

la canal. Per tant, evitar una conducció ex-

cessivament “esportiva” és un aspecte que 

pot millorar el benestar dels animals i de la 

qualitat dels seus productes.

03 Documentació
del transportista

A més de totes les autoritzacions i certificaci-

ons que són necessàries per poder realitzar el 

transport d’animals vius, hi ha uns documents 

específics per a cada viatge i que són els se-

güents:

· Documents d’identificació dels animals.

· Documentació sanitària de trasllat, segons 

correspongui (GOSP = Guia d’origen i sani-

tat pecuària o Document de trasllat). Aques-

ta documentació especifica l’origen i el pro-

pietari dels animals, el lloc, la data i l’hora 

de sortida, el lloc de destinació i la durada 

prevista del viatge.

· Per als viatges llargs (més de 8 hores), cal 

portar, a més el “Full de ruta” (obligatori a 

partir del 5/01/2007).

A més de totes les 
autoritzacions i certifi cacions 
que són necessàries per 
poder realitzar el transport 
d’animals vius, hi ha uns 
documents específi cs per a 
cada viatge

Per al bestiar porcí és 
especialment important que 
les condicions de transport 
en relació a la temperatura, 
ventilació i densitat, siguin 
les adequades per evitar 
taxes de mortalitat altes 
durant el transport

A dalt: Les truges són uns dels animals més susceptibles de ser inspeccionats per veure si són aptes per al transport. Foto: Ra-
mon Pujol. A l’esquerra: Les condicions de transport són més importants que la durada en sí. Foto: ECA Vallfogona de Balaguer.
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· Comprovant que acrediti que s’ha fet una 

neteja i una desinfecció del vehicle en des-

carregar els animals i abans de tornar a car-

regar-ne.

03.01 El Full de ruta

El full de ruta consta de 5 seccions:

1. Planificació, on consten les dades referides 

al viatge, com ara: lloc i data de sortida, lloc 

de destí i hora d’arribada, persona respon-

sable del viatge, espècie i nombre d’animals, 

punts de descans...

2. Lloc de sortida, amb especificació de la 

data i l’hora de la càrrega, nombre d’animals 

carregats, identificació del mitjà de transport, 

controls veterinaris en el lloc de sortida...

3. Lloc de destí, número d’autorització del 

transportista, número del certificat de com-

petència del conductor, identificació del mitjà 

de transport, espai disponible per als ani-

mals, animals aptes, no aptes, morts...

4. Declaració del transportista. Document 

que ha d’emplenar el conductor durant el 

viatge i que ha de retornar als serveis oficials 

en el termini d’un mes des de la data d’arri-

bada al lloc de destí. En aquest document 

s’especifiquen els llocs, les dates i temps de 

parades durant el trajecte, canvis d’itinerari i 

motiu, nombre d’animals ferits i/o morts du-

rant el viatge...

5. Full d’incidències, on s’ha d’assenyalar 

el tipus d’incidència segons el Reglament 

(CE) 1/2005, el lloc, la data i l’hora de la 

incidència...

En resum, el transport és un dels moments crí-

tics de la fase productiva, perquè suposa l’acu-

mulació de molts factors estressants. En el cas 

dels porcs, és molt important tenir cura de fer 

un bon dejuni dels animals previ al transport

(4-12 hores) i triar correctament els animals 

que són aptes per a ser transportats. A més, 

per aquests animals és especialment important 

que les condicions de transport en relació a 

la temperatura, ventilació i densitat, siguin les 

adequades per evitar taxes de mortalitat altes 

durant el transport.

A banda de les autoritzacions i certificacions que 

són necessàries per a poder realitzar el transport 

d’animals vius, el transportista, per a cada viat-

ge, necessita els documents d’identificació dels 

animals, la documentació sanitària de trasllat, el 

comprovant que acredita que s’ha fet la neteja i 

desinfecció del vehicle i, en el cas de viatges de 

més de 8 hores de durada, el Full de ruta.

04 Autora

En el cas de viatges
de més de 8 hores
de durada, el transportista 
ha d’emplenar
el Full de ruta

Fàbrega Romans, Emma
IRTA Monells.
emma.fabrega@irta.es

Foto: DAR.

Granges de porcs d’engreix. Foto esquerra: ECA Vallfogona de Balaguer. Foto dreta: Ramon Pujol.
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EL BENESTAR ANIMAL
I LA QUALITAT DEL PRODUCTE FINAL

01 Introducció

Durant els últims anys, la preocupació pel 

benestar dels animals de granja ha augmentat 

considerablement. El transport fins a l’escor-

xador i el sacrifici són probablement les dues 

fases que poden comprometre més el ben-

estar dels animals. A més, els problemes de 

benestar durant aquestes fases tenen sovint 

conseqüències negatives sobre la qualitat del 

producte final. Per tant, millorar el benestar 

dels animals durant el transport i el sacrifici 

permet respondre simultàniament a dos requi-

sits de mercat cada cop més importants.  

02 Transport

Les pèrdues econòmiques durant el transport 

poden ser degudes a la mort dels animals, al 

deteriorament del rendiment i de la qualitat de 

la canal i a la disminució de la qualitat de la 

carn, a conseqüència de l’aparició de carns 

PSE o DFD. La resposta d’estrès dels animals 

juga un paper fonamental en l’origen d’aquest 

problemes. Aquesta resposta és particular-

ment intensa perquè en el procés de transport 

concorren diversos factors estressants a la ve-

gada. Aquest factors són tant físics (canvis de 

temperatura i d’humitat, exercici físic durant la 

càrrega i descàrrega, dejuni i privació d’aigua) 

com psicològics (barreja d’animals descone-

guts, ambients nous i maneig brusc per part 

de les persones encarregades del transport). 

Si bé cada un d’aquest factors per separat 

tindria poc o cap efecte, la combinació d’uns 

quants d’ells té efectes additius. Com pitjor 

és el benestar dels animals, majors seran les 

repercussions negatives sobre la qualitat del 

producte final. 

02.01 Mortalitat 

L’indicador més clar de manca de benestar 

durant el transport és, sense dubte, la mort de 

l’animal. La majoria de morts són degudes al 

denominat síndrome d’estrès porcí o hipertèr-

mia maligna. Un estudi fet a Catalunya al 1996 

va indicar que la taxa de mortalitat durant el 

transport i espera és del 0,22%. Aquest xifra 

representa per al sector porcí unes pèrdues 

anuals aproximades de 8,5 milions d’euros. 

La mortalitat del porcí durant el transport és 

deguda, per un costat, a factors ambientals 

i per l’altre, a factors genètics. Els porcs són 

animals amb poca capacitat de perdre calor 

durant el transport i per tant, molt sensibles 

l’estrès tèrmic. Condicions ambientals adver-

ses, és a dir, temperatura i humitat relativa ele-

vada, i  pobra ventilació del camió, són uns 

Passadís d’escorxador. Foto: Ramon Pujol. El transport comporta factors estressants per als animals. Foto: Antonio Velarde.

Els problemes de benestar 
durant el transport i el 
sacrifi ci tenen sovint 
conseqüències negatives 
sobre la qualitat del 
producte fi nal

Les lesions a la pell indiquen un maneig inadequat. Foto: Antonio Velarde.
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dels principals factors que s’associen a la mort 

durant el transport. La temperatura ideal per al 

transport del bestiar porcí se situa entre 10°C 

i 15°C. Temperatures per sobre de 18º C co-

mencen a afectar el benestar del animals durant 

el transport i i per sobre de 25 ºC incrementen 

bruscament la incidència de mortalitats.

L’altre factor determinant és la presència d’una 

mutació en un gen, denominat gen de sensibili-

tat a l’estrès o gen de l’halotà. Davant de qual-

sevol factor estressant, els animals portadors 

d’aquest gen reaccionen més exageradament 

i són més susceptibles a patir fallada cardíaca 

i la mort. Així, de 107 mostres provinents de 

porcs morts durant el transport, el 71% eren 

homozigots positius (nn), és a dir, tenien dues 

còpies de la mutació genètica, el 24% hetero-

zigots (Nn), és a dir, amb una còpia de la muta-

ció genètica, i tan sols el 4,7 % eren lliures de 

la mutació (NN). Per tant, l’eliminació d’aquest 

gen reduiria molt la taxa de mortalitat durant el 

transport. Malgrat tot, les línies amb el gen de 

la sensibilitat a l’estrès continuen dintre de la 

població, ja que presenten millors característi-

ques quant a la composició en carn magra de 

la canal i quant a la conformació. En el nostre 

país més de la meitat dels porcs que es sacrifi-

quen són portadors d’aquest gen. 

Si bé el transport pot provocar la mort dels ani-

mals, el 53% de les baixes produïdes s’esde-

venen durant el temps d’espera a les quadres 

de l’escorxador, de manera que cal millorar tant 

les condicions amb què arriben els animals a 

l’espera com les de l’espera per si mateixa.

02.02 Qualitat de la canal

La qualitat de la canal depèn majoritàriament del 

percentatge de magre i del pes de les diferents 

peces. El maneig dels animals durant el transport 

i a l’escorxador té un gran efecte sobre la quali-

tat de la canal, perquè pot provocar lesions que 

resulten en el decomís total o parcial d’alguna de 

les peces de la canal. En aquests casos, el valor 

d’aquesta canal es deprecia notablement. 

Les lesions a la pell són un bon indicador de 

la qualitat del maneig dels animals. Aquestes 

lesions són conseqüència, principalment, de 

quatre problemes: una densitat molt alta d’ani-

mals durant el transport i a les quadres de 

espera, baralles entre els animals, un disseny 

inadequat del camió, de les quadres d’espera 

o dels passadissos, i l’ús de pals, mànegues i 

piques elèctriques durant la càrrega, descàrre-

ga o conducció al punt de sacrifici. En un estudi 

realitzat a França, varen trobar que un 46% de 

les canals tenien lesions a la pell, deguts en un 

24% dels casos a un maneig inadequat dels 

animals i en un 16% a baralles entre animals. 

L’efecte de les baralles sobre la incidència de le-

siones a la pell depèn principalment de la barreja 

d’animals desconeguts, i en part de la línia genè-

tica i del sexe. Els mascles enters presenten un 

nivell més alt de danys a la pell, degut a l’agres-

sivitat associada al seu comportament sexual.

02.03 Qualitat de la carn

La qualitat de la carn està relacionada amb 

el metabolisme del múscul durant el període 

d’abans del sacrifici. Tant la genètica com un 

maneig estressant dels animals previ al sacrifici 

pot provocar un desenvolupament anormal del 

procés de caiguda del pH muscular després del 

sacrifici, i això dóna lloc a dos tipus principals 

d’alteracions en la qualitat de la carn, coneguts 

com a carns PSE  i carns DFD (Figura 1). Aques-

tes carns són un problema, ja que presenten 

característiques organolèptiques diferents a les 

de la carn normal. Aquests defectes constituei-

xen un problema tant pel seu consum en fresc 

com per als processos industrials de transfor-

mació. Això redueix el seu preu en el mercat i 

provoca pèrdues econòmiques importants. 

Les carns PSE (de l’anglès, pale, soft and exu-

dative) són carns amb un color molt pàl·lid, 

toves i exsudatives. L’aparició d’aquest tipus 

de carns és conseqüència d’una caiguda molt 

ràpida del pH muscular després del sacrifici, 

de manera que aquest arriba a valors de 6.0 

o inferiors abans de la primera hora després 

del sacrifici (Figura 1), quan la carn encara està 

calenta (>35 º C). La combinació de pH baix i 

de temperatura alta causa una marcada des-

naturalització de las proteïnes musculars que 

comporta una disminució de la capacitat de 

retenció d’aigua de la carn, tot augmentant així 

la seva pal·lidesa. Aquests canvis indesitjables 

desenvolupats durant el procés de transforma-

ció del múscul en carn fan que aquestes carns 

es depreciïn quan es comercialitzen com a carn 

fresca, i perdin qualitat tecnològica durant el 

seu procés de transformació. Les carns PSE 

no són aptes per a la indústria de transformació 

a causa de les minves que ocasionen.

La incidència de carns PSE és molta variable. 

En un estudi realitzat a quatre escorxadors de 

Un maneig defi cient del 
bestiar pot provocar lesions 
que comporten el decomís 
total o parcial d’alguna de 
les peces de la canal

Temperatures per sobre 
de 25 ºC augmenten 
considerablement la 
mortalitat durant el transport

Elaboració de pernils. Foto: DAR. Figura 1. Patró de acidifi cació en carns normals, PSE i DFD.
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Catalunya, es va estimar en un 35% la incidèn-

cia de carns PSE. Aquest tipus de carns és més 

freqüent en animals portadors del gen de l’halotà. 

Tot i així els animals lliures del gen també poden 

donar carns PSE si pateixen un maneig estres-

sant intens just abans del sacrifici (durant la con-

ducció dels animals al lloc d’atordiment i durant 

el propi atordiment). Temperatures altes també 

poden afavorir l’aparició de aquest tipus de carn. 

Les carns DFD (de l’anglès, dark, firm and dry) 

són carns de color fosc, dures i seques . Es 

desenvolupen quan les reserves de glucogen 

s’exhaureixen abans del sacrifici. En aquest 

cas, es produeix una acidificació muscular in-

suficient després del sacrifici, de manera que 

el pH muscular a les 24 h després del sacrifici 

serà superior a 6.0-6.2 (Figura 1). Aquest pH 

elevat augmenta la capacitat de retenció d’ai-

gua, que impedeix el pas d’oxigen i l’absorció 

de llum en la superfície del tall. Aquests canvis 

provoquen el desenvolupament d’un color fosc 

de la carn. L’elevat pH final compromet serio-

sament la vida d’aquesta carn, ja que facilita la 

proliferació microbiana.

L’aparició de carns DFD no depèn del gen de 

l’halotà, sinó que està causada principalment 

per un estrès prolongat i/o un exercici físic in-

tens durant un període perllongat abans del 

sacrifici. En efecte, les carns DFD provenen 

d’animals que en el moment del sacrifici, tenen 

concentracions plasmàtiques altes d’hormo-

nes indicadores d’estrès (cortisol CPK i lactat). 

La incidència de carns DFD pot variar des de 

5% fins 50% segons l’escorxador.

La conducció brusca i les baralles derivades de 

la barreja d’animals són els principals factors 

implicats en la aparició de carns DFD. Un perío-

de de dejuni prolongat no redueix per si mateix 

de forma important les reserves de glucogen, 

però augmenta els efectes de l’exercici físic i de 

l’estrès, i per tant afavoreix l’aparició d’aquest 

tipus de carn. El sexe dels animals també influ-

eix en l’aparició de carns DFD. En general, els 

mascles són més actius i es barallen més que 

les femelles, fet que implica una major despesa 

energètica i una major incidència de carns DFD. 

A l’hivern l’aparició d’aquest tipus de carns és 

més elevada que a l’estiu.

03 Atordiment i sacrifici

El sacrifici dels animals a l’escorxador es rea-

litza per dessagnat. Per evitar-los dolor i pati-

ment durant aquest procés, els animals han de 

ser prèviament atordits. En porcí, els principals 

sistemes d’atordiment són l’elèctric i l’exposi-

ció al diòxid de carboni (CO2). Si bé l’atordiment 

durant el sacrifici elimina els factors estressants 

del dessagnat, aquest pot induir en l’animal 

uns canvis fisiològics que poden repercutir ne-

gativament en la qualitat del producte final. Els 

principals efectes negatius de l’atordiment són 

la presència de carns PSE, hemorràgies a la 

canal i fractures òssies. 

03.01 Atordiment elèctric

El sistema d’atordiment elèctric consta d’una 

pinça amb dos elèctrodes que se apliquen 

ambdós costats del cap. El pas a través del 

cervell d’un corrent elèctric provoca a l’animal 

la despolarització del sistema nerviós i l’aparició 

d’un estat molt semblant a un atac epilèptic en 

humans, és a dir amb convulsions musculars de 

diferent intensitat. Durant aquest moment l’ani-

mal està inconscient. La inducció a la incons-

ciència és immediata, és a dir, inferior al temps 

necessari per a l’animal per integrar qualsevol 

estímul dolorós resultant de l’atordiment. 

No obstant això, l’atordiment elèctric reque-

reix la subjecció i immobilització dels animals 

perquè el contacte amb els elèctrodes sigui en 

la zona correcta i s’asseguri així un atordiment 

efectiu. Aquesta subjecció de l’animal li causa 

un estrès agut i afavoreix l’aparició de carns 

PSE. Per altra banda, l’excés d’activitat mus-

cular provocat per les convulsions, accelera el 

rigor mortis i la caiguda del pH muscular. El re-

sultat també és l’ aparició de carns PSE.

L’atordiment elèctric també provoca un aug-

ment de la pressió sanguínia just en el moment 

de les convulsions musculars. Això causa la 

ruptura d’alguns capil·lars sanguinis, fet que in-

dueix l’aparició de taques de sang en el múscul 

i en el teixit subcutani. En el bestiar porcí s’ob-

serven sobretot al voltant dels malucs, pernil, 

llom, diafragma i espatlla. En certes condicions, 

les contraccions musculars associades a l’estat 

epilèptic poden arribar a desencadenar fractu-

res. Aquestes fractures apareixen en porcs 

seleccionats per la producció de carn magra 

i sacrificats quan l’estructura òssia no està 

completament mineralitzada. Les regions ana-

tòmiques on aquestes fractures apareixen més 

freqüentment són l’escàpula, especialment en 

el coll i la cavitat glenoidea, la pelvis, el coll del 

fèmur i també  a la cinquena i sisena vèrtebra 

toràcica. Les fractures solen anar acompanya-

des d’hemorràgies, i com a conseqüència les 

zones afectades són decomissades. 

La intensitat del corrent que passa pel cervell és 

el factor que determina la pèrdua de la consci-

ència. Per a l’atordiment del bestiar porcí, es re-

comana una intensitat mínima de 1,25 A, durant 

un període d’1 a 3 segons. No obstant això, en 

Figura 2. Sistema d’atordiment  per CO2.

Un maneig defi cient pot 
provocar alteracions en el 
procés de transformació del 
múscul en carn, i això fa que 
es depreciï la seva qualitat 
tant com a carn fresca o com 
a producte transformat 

Un bon maneig millora la qualitat de la canal. Foto: DAR.
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la majoria d’escorxadors comercials amb siste-

ma d’atordiment elèctric, es regula el voltatge i 

no la intensitat. En aquest cas, la intensitat del 

corrent varia en funció de la resistència dels di-

ferents teixits situats entre els dos elèctrodes 

(pèl, teixits subcutanis, múscul, os i cervell). El 

gruix de la pell, el grau d’humitat d’aquesta, el 

contacte dels elèctrodes amb la pell, la brutí-

cia dels elèctrodes són factors que afecten la 

resistència i augmenten el voltatge necessari 

per a l’atordiment. Si el voltatge és elevat, hi 

haurà una major intensitat de les convulsions 

musculars i un augment de la pressió sanguí-

nia i això afavorirà la presència d’hemorràgies 

musculars, carns PSE i fractures òssies. Amb 

la utilització de voltatges baixos s’eviten els pro-

blemes abans esmentats, però es corre el risc 

que l’atordiment no sigui efectiu i que l’animal 

pateixi una estimulació elèctrica dolorosa.

Un curt interval entre l’atordiment i el dessagnat 

també redueix l’aparició de taques de sang, ja 

que la pressió sanguínia baixa després del des-

sagnat, i limita així la sortida de sang pels capil-

lars trencats durant la contracció muscular. 

El sistema d’atordiment elèctric amb fibril·lació 

cardíaca ha aconseguit millorar la qualitat del 

producte final en relació a l’atordiment elèc-

tric tradicional. A conseqüència de la parada 

cardíaca, aquest sistema redueix la pressió 

arterial durant l’atordiment, i evita la formació 

d’hemorràgies en el teixit muscular. Alhora, la 

despolarització de la medul·la espinal redueix 

la intensitat de l’activitat muscular, i redueix la 

incidència de carns PSE i la presència de frac-

tures òssies. 

03.01 Atordiment amb CO2

En el sistema d’atordiment amb CO2 (Figura 

2) els porcs són introduïts en una gàbia i bai-

xats a l’interior d’un pou amb una concentració 

atmosfèrica entre 80 i 90% de CO2. L’animal 

roman a l’interior del pou durant un temps sufi-

cient per mantenir-lo inconscient fins a la mort 

per dessagnat. Com que és més pesat que 

l’aire, el CO2 pot ser emmagatzemat a altes 

concentracions en una fosa per sota del nivell 

del terra. Aquest sistema no requereix la immo-

bilització dels animals i permet l’atordiment en 

grups, reduint així l’estrès previ al sacrifici. No 

obstant això, l’exposició dels animals a altes 

concentracions de CO2 ha estat molt criticat 

des del punt de vista del benestar animal. El 

CO2 és un gas àcid, i per tant la seva inhalació 

provoca irritació de la mucosa nasal. A més, 

és un potent estimulador respiratori que causa 

hiperventilació i sensació d’asfíxia abans que 

l’animal perdi la consciencia. 

Durant l’anestèsia també s’observen con-

vulsions en l’animal, si bé la ntensitat és més 

baixa que durant l’atordiment elèctric. Això fa 

que es redueixi la incidència de  carns PSE i 

la presència d’hemorràgies en les canals. En 

un estudi realitzat en escorxadors comercials, 

la incidència de carns PSE va ser 8 vegades 

major en els porcs atordits elèctricament que 

en aquells atordits amb CO2 (Figura 3). Malgrat 

això, aquest sistema tampoc no està lliure de 

l’aparició de carns PSE en les seves canals. El 

principal factor que afavoreix l’aparició de carns 

PSE és la concentració atmosfèrica de CO2. 

Així doncs, animals exposats a concentracions 

de CO2 baixes (inferiors al 80%) mostren  una 

activitat muscular més elevada, accelerant així 

la caiguda del pH post mortem i augmentant la 

incidència de carns PSE. 

En porcs atordits amb CO2, un altre factor im-

portant en la incidència de carns PSE, és la 

susceptibilitat genètica dels animals a l’estrès. 

Els porcs portadors del gen de l’halotà són més 

susceptibles a patir convulsions durant l’atordi-

ment, que afavoreix l’aparició de carns PSE. A 

més, durant aquesta fase d’excitació es poden 

produir contusions i fractures a conseqüència 

de cops contra l’estructura metàl·lica de la 

gàbia. Així doncs, tant des d’un punt de vista 

de benestar animal com de la qualitat, si s’uti-

litza el sistema d’atordiment per exposició al 

CO2, el gen de l’halotà ha de  ser eliminat de la

població. 

04 Autor

Figura 3. Distribució (%) de canals PSE en funció del sistema d’atordiment i el genotip. 

Velarde Calvo, Antonio
IRTA Monells.
antonio.velarde@irta.es

Foto: DAR.

L’atordiment pot repercutir 
negativament en la qualitat 
del producte fi nal
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Què el va motivar a crear una granja de 
truges reproductores?  

L’experiència que tenia amb l’explotació agrícola 
ramadera familiar (amb una granja porcina i una 
de vedells).

Quina capacitat té actualment la seva 
granja i quina ha estat la seva trajectòria?

L’any 2000 vam començar amb un procés de 
cicle tancat de les truges: teníem 500 mares i 
500 porcs d’engreix. En tres anys, vàrem fer un 
canvi no substancial, ja que teníem un projecte 
per poder posar 4000 porcs d’engreix. Al  2003 
els vam canviar per 1576 mares i 184 de recria, 
que són les que actualment tenim a la granja.

“Vam visitar diverses explotacions de 
països pioners en sistemes de benestar 
animal.”

A la seva granja ha implementat un 
modern sistema d’alimentació electrònica 
per a truges reproductores, per què es va 
decantar per aquest sistema?

L’empresa Rotecna va ser la que ens va instal·lar 
el sistema d’alimentació de la granja i ells 
mateixos ens van recomanar que n’introduíssim 
un que s’adaptés a les normes que entraran 
amb vigor l’any 2013.

Llavors, vam decidir entre les dues parts, anar 
a veure diferents explotacions a Alemanya i 
Holanda, que són països pioners en sistemes 
de benestar animal, per saber quin era el més 
adequat a la nostra explotació. Finalment ens 
vam decantar pel de l’empresa alemanya 
Mannebeck.

A grans trets, com funciona aquest 
sistema?

Consisteix en unes màquines d’alimentació 
a través d’un túnel que disposa d’una porta 
d’entrada amb un sensor d’identificació. La 
verra porta un xip a l’orella i, si l’animal no ha 
menjat, la màquina l’identifica i li obre la porta. 
Quan l’animal és dins el túnel, la màquina 
li administra l’alimentació que li correspon, 
segons indica la corba assignada amb porcions 
de 85 grams cada 17 segons i 100 centímetres 
d’aigua. Quan ha acabat i, segons el que s’hagi 
introduït prèviament en el sistema informàtic, la 
verra torna al corral o va al corral de selecció.

“Es necessita mà d’obra més qualificada 
amb coneixement de les eines 
informàtiques.”

Quins canvis va necessitar fer a la granja 
per tal d’adaptar-la a les característiques 
que el sistema requereix?

Tota la gestació de benestar animal es va fer 
nova, així que no van ser canvis sinó nova 
construcció. 

Després d’utilitzar aquest mètode durant 
diversos anys, quins avantatges li ha 
aportat? 

En general, les verres estan més tranquil·les, no 
tenen tantes estereotípies perquè estan lliures 
i poden caminar, pareixen millor i hi ha menys 
garrins nascuts morts.

S’ha trobat amb algun problema?

Aquest sistema requereix molt treball amb 
l’ordinador i, per tant, es necessita mà d’obra 
més qualificada amb coneixement de les eines 
informàtiques. També fan falta més treballadors 
per poder controlar els animals del grup (grups 
de 250 mares).

“Guanyar el PITA 2005 ens ha suposat 
molt reconeixement a l’esforç dels darrers 
anys.”

Arrel d’aquesta aposta per a la innovació 
en la seva explotació, ha guanyat el Premi 
a la Innovació Tecnològica Agrària 2005, 
què ha suposat aquest fet per a la seva 
empresa?

Ens ha suposat molt reconeixement a l’esforç 
d’aquests anys.

Ha previst realitzar altres propostes 
innovadores en la seva granja?

Ara instal·larem uns reguladors de temperatura 
per a cadascuna de les sales de la granja 
perquè les puguem controlar mitjançant un 
ordinador portàtil o un telèfon mòbil. També està 
en projecte posar a les màquines d’alimentació 
un sistema per mesurar el greix dorsal de les 
verres i assignar a cada una l’alimentació més 
adequada.

Sent pioner a Catalunya de l’alimentació 
electrònica en reproductores, creu que 
altres explotacions del sector porcí 
implementaran aquest sistema en les 
seves granges?

Jo crec que aquest és el sistema més adequat 
per ajustar els costos d’alimentació d’una 
granja, ja que l’alimentació que es dóna als 
animals és individualitzada. Per això penso que 
sí que l’implementaran altres granges.

L’empresa ramadera Peretó Erill 
ha implementat, a la seva granja 
de truges a Isona, un innovador 
sistema d’alimentació electrònica 
que els ha permès guanyar el 
premi PITA 2005. Fill de família de 
ramaders de porcí, Àngel Peretó 
va deixar el negoci patern a 
càrrec del seu germà i va engegar 
un projecte comú amb la seva 
dona. Peretó Erill és una aposta 
de futur d’un jove matrimoni, 
participada al 50 per cent per 
Àngel Peretó i per Núria Erill. Amb 
el sistema d’alimentació en grup 
que han desenvolupat a la seva 
explotació porcina, s’han avançat 
a la normativa comunitària sobre 
benestar animal que entrarà en 
vigor l’any 2013.

“EL NOSTRE SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DE TRUGES ÉS EL MÉS ADEQUAT PER 
AJUSTAR ELS COSTOS D’ALIMENTACIÓ D’UNA GRANJA DE REPRODUCTORES”

L’ENTREVISTA Àngel Peretó Bernadó
Administrador de Peretó Erill S.L.,
Isona (Pallars Jussà). Premi PITA 2005.
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PRESENTACIÓ

Teniu a les vostres mans el número 19 
de la col·lecció de Dossiers Tècnics, 
que en aquesta ocasió està dedicat a 
analitzar el comportament de les noves 
varietats de panís a  Catalunya. Aquest 
dossier, a més de donar a conèixer les 
experiències que s’estan duent a ter-
me en el  nostre territori per veure  com 
s’adapten  i comporten les noves vari-
etats, i d’aquesta manera ser una guia 
per al productor de cara a prendre les 
seves decisions, també inclou un capítol 
dedicat a estudiar la coexistència de blat 
de moro convencional i transgènic.

En primer lloc, voldria destacar que es 
tracta d’una publicació molt oportuna 
en unes dates en què l’empresari  agrari  
ha de prendre les decisions de sembra. 
Ara és quan li convé tenir a l’abast tot el 
ventall de varietats que existeixen i saber 
com s’adapten a les seves condicions 
d’explotació, tant pel que fa a les varia-
bles edafoclimàtiques del territori com als 
resultats i objectius que pretén obtenir.

Referent a les varietats de panís més 
productives, els resultats dels assajos 
realitzats per l’IRTA ens demostren que,  
en els darrers anys, la introducció de 
varietats híbrides han fet augmentar les 
produccions per hectàrea entre 1.500 i 
3.000 kg, fet que ha contribuït a apro-
par-nos als rendiments que tenen altres 
països europeus com França i, per tant, 
a millorar la nostra competitivitat.

A més, la Xarxa d’Avaluació portada a 
terme durant l’any 2006 per l’IRTA per-
met veure el comportament de diferents 
varietats de blat de moro en diferents 
condicions agronòmiques i climàtiques i, 
en conseqüència, ajuda a escollir aque-
lles que millor s’adapten a cada explo-
tació i que permeten obtenir un millor 
resultat  productiu i econòmic.

Per acabar, voldria ressaltar molt especi-
alment els assajos que s’estan realitzant 
per estudiar la coexistència de sembres 
de panís convencional i transgènic i, en 
particular, el que fa referència a la data 
de sembra i a la coincidència de la flo-
ració. Les conclusions permeten afirmar 
que la separació de les dates de sembra 
pot ser una  eina útil per regular la coe-
xistència, i que separar les floracions un 
mínim de 10 dies és una bona estratègia 
per al control del  flux genètic.

Desitjo  que aquest DOSSIER TÈCNIC 
pugui ser del  vostre interès, i que us 
permeti prendre decisions d’explotació 
amb les millors garanties de rendibilitat 
econòmica i productiva.
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CONTRIBUCIÓ DE LA MILLORA GENÈTICA
A L’INCREMENT DELS RENDIMENTS
DEL BLAT DE MORO A CATALUNYA

Camp d’assaig de varietats de panís de la Tallada d’Empordà a començaments dels anys 90. Foto: J. Serra.

0447

01 L’evolució dels rendiments del 
blat de moro

A Catalunya, el blat de moro és el cereal que 

presenta unes majors produccions de gra per 

unitat de superfície. Així, a tall d’exemple, el 

rendiment mitjà d’aquest cultiu l’any 2003 va 

ser de 8.662 kg/ha, xifra que va superar en 

més del doble els de blat, ordi, civada, sègol 

i sorgo (Taula 1). Aquest fet és degut a l’alt 

potencial de producció que té l’espècie, però 

també a altres factors, com el fet que es con-

rea majoritàriament en parcel·les de regadiu.  

Durant el segle XX es va produir un increment 

molt important dels rendiments del blat de 

moro. En el cas dels Estats Units d’Amèrica, 

el primer productor mundial, dades de l’USDA 

(United States Department of Agriculture), mos-

tren que el rendiment mitjà a començaments de 

segle era proper a 1.700 kg/ha; durant el primer 

terç d’aquest, pràcticament no es va incremen-

tar; però, a partir de mitjans dels anys 30 i fins al 

seu acabament, es va produir un augment anual

superior a 100 kg/ha, resultant a finals dels 

anys 1990 un rendiment mitjà proper a 9.000 

kg/ha (Figura 1). Inicialment es cultivaven po-

blacions que es multiplicaven per pol·linització 

lliure, en què la millora realitzada va resultar 

poc efectiva des d’un punt de vista productiu. 

L’augment més important dels rendiments es 

va produir amb l’aparició de les varietats híbri-

des, els anys 30. En primer lloc, es van culti-

var híbrids dobles amb un increment anual del

Planta afectada pel virus MDMV. Les virosis són un dels principals factors a considerar 
en algunes zones del Regadiu de Lleida. Foto: J. Serra.

Figura 1. Rendiment mitjà del blat de moro als Estats Units d’Amèrica (Forrest, 2004).
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Taula 1. Rendiments dels cereals per a gra 
a Catalunya l’any 2003 (Font: DAR).
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rendiment de 63 kg/ha; però, a partir dels anys 

60, amb la introducció dels híbrids simples, 

l’augment anual va passar a ser de 112 kg/ha.   

A Espanya i a Catalunya l’augment del rendi-

ment del blat de moro ha estat similar als Estats 

Units, si bé amb un tret diferencial destacable, 

ja que aquest no es va iniciar fins als anys 50 

(Figures 2 i 3), a causa de la introducció més 

tardana de les varietats híbrides. En el cas es-

panyol, durant la primera meitat del segle XX 

els rendiments es van mantenir estables, amb 

un valor mitjà de 1.455 kg/ha; entre els anys 

1950 i 1967 es va produir un increment anual 

de 44 kg/ha; i a partir d’aquest darrer any, de 

193 kg/ha. En el cas de Catalunya l’evolució 

ha estat la mateixa, amb un rendiment mitjà de 

1.355 kg/ha entre 1905 i 1950; un increment 

anual de 54 kg/ha entre 1950 i 1967; i de 198 

kg/ha a partir d’aquest darrer any. 

L’augment de les produccions és deguda tant a 

avenços en la millora genètica, com en les pràc-

tiques culturals (control de males herbes, fertilit-

zació, reg, entre altres). No és fàcil determinar la 

contribució de la millora genètica en l’increment 

total dels rendiments, a causa del gran nombre 

de factors implicats. Duvick (1992) va estudiar 

el progrés observat en les produccions dels hí-

brids de blat de moro entre 1930 i 1986 i va con-

cloure que una mitjana del 47% de l’increment 

total era deguda al progrés genètic. Aquesta 

major capacitat de producció s’explicaria prin-

cipalment per una millor adaptació a condicions 

d’estressos tant abiòtics (calor, dèficit d’aigua, 

altes densitats, entre altres) com biòtics (virosis, 

podridures de la base de les tiges, barrinadors, 

entre altres). La contribució d’altres factors (fer-

tilitzants, fitosanitaris, treball de sòl, entre altres) 

és molt variable. La millora d’algunes caracte-

rístiques genètiques (per exemple l’aptitud per 

produir a altes densitats de plantes), ha permès 

el canvi de pràctiques culturals (augment de la 

densitat de sembra), ha contribuït que el conreu 

sigui més eficient en la captació i en l’ús dels 

recursos (llum, aigua i nutrients) i ha comportat 

un increment dels rendiments.

02 Els assaigs d’avaluació de va-
rietats a Catalunya

Des de l’any 1977 diverses institucions de 

l’àmbit públic han realitzat assaigs d’avaluació 

de varietats, en les zones productores catala-

nes. Inicialment, cal destacar el treball realitzat 

per l’antic Servei d’Extensió Agrària (SEA) del 

DARP a tot Catalunya i, en el litoral de Girona, 
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Figura 3. Rendiment mitjà del blat de moro a Catalunya (Font: INE). 
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Figura 2. Rendiment mitjà del blat de moro a Espanya (Font: INE).

1925 1945 19851965 20051915 1935 19751955 19951905

b=193.3

b=44.0

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

P
ro

d
uc

ci
ó 

d
el

 b
la

t 
d

e 
m

or
o 

(k
g/

ha
)

Figura 4. Producció mitjana dels assaigs d’avaluació de varietats de blat de moro realitzats en les comarques de Lleida, en compa-
ració amb la producció mitjana d’aquesta mateixa zona.
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0449 DOSSIERN19

per la Fundació Mas Badia. Posteriorment, a 

partir de l’any 1995 l’Institut de Recerca i Tec-

nologia Agroalimentàries (IRTA) va prendre el 

relleu i ara és la institució que porta a terme 

aquesta experimentació. El nombre d’assaigs 

realitzats en tot aquest període és elevat (no-

més en el període 1988-2006, més de seixan-

ta). Tot i això, s’ha observat una disminució en 

el nombre que se’n fa per any; s’ha passat dels 

8-10 a finals dels anys 1980, als dos o tres que 

es realitzen en l’actualitat.

El rendiment mitjà dels assaigs ha augmentat a 

mesura que han passat els anys. Si considerem 

el període 1977-2006, en el Regadiu de Lleida, 

l’augment anual ha estat de 185 kg/ha (Figu-

ra 4); mentre que entre 1983 i 2006 al Litoral 

de Girona, de 225 kg/ha (Figura 5). En tots dos 

casos els increments observats han estat lleu-

gerament menors que en els rendiments mitjans 

comercials de cada zona. Per altra banda, les 

produccions mitjanes dels assaigs del Regadiu 

de Lleida i del Litoral de Girona han estat supe-

riors a les mitjanes de producció comercial de 

cada zona. Aquesta diferència es dóna perquè 

els assaigs s’han realitzat normalment en parcel-

la petita, en terrenys de regadiu d’alta fertilitat i 

amb una major cura en les pràctiques culturals.

03 Varietats avaluades

Al llarg d’aquesta sèrie de campanyes s’han as-

sajat més de 350 varietats de cicles 800, 700, 

600 i 500. En la Taula 2 es pot observar una 

mostra de les varietats de cicle 700 i 800 avalu-

ades entre el 1988 i el 2006. Totes elles són hí-

brids simples i COMPA CB, DKC6575, HELEN 

Bt i PR32P76 són transgèniques, la primera de 

les quals amb la modificació CG 00256-176 i la 

resta amb la MON 810. En aquest període les 

que s’han assajat més temps han estat DRAC-

MA i ELEONORA, amb 14  i 11 anys, respecti-

vament. A la Taula 3 es mostren algunes de les 

varietats de cicle 500 i 600 que s’han avaluat 

en aquesta sèrie d’anys; destaca CECILIA com 

la que s’ha assajat durant més campanyes (12). 

Totes elles també són híbrids simples, i JARAL 

Bt i PR33P67 són les úniques transgèniques 

amb la modificació MON 810.

Més de la meitat dels híbrids avaluats s’han as-

sajat només durant un any, pel fet de presentar 

produccions marcadament inferiors a les vari-

etats de referència. Una de les contribucions 

més importants dels assaigs d’avaluació varie-

tal ha estat el filtrat del nou material comercial, 

que recomana només aquells híbrids que han 

expressat un major potencial de producció en 

les zones productores catalanes.

04 Rendiment de les varietats

S’ha fet un estudi per comparar estadísticament 

els resultats productius dels híbrids que s’han 

assajat durant un mínim de tres anys. Per això, 

s’han tractat conjuntament tots els assaigs de la 

sèrie històrica mitjançant l’anàlisi de la variància 

multiambient utilitzant diversos models mixtos 

d’efectes fixos i aleatoris. Com a efectes fixos 

dels diferents models s’han considerat l’assaig 

individual (combinació d’any i localitat d’assaig), 

la zona de conreu (Regadiu de Lleida, Litoral de 

Girona i Interior de Girona), el cicle (800, 700, 600 

i 500), així com el tipus de varietat (convencional 

o transgènica); i com a efectes aleatoris la varietat 

i les seves interaccions amb l’assaig i la zona de 

conreu. Els millors predictors lineals no esbiaixats 

(BLUPs, ‘best linear unbiased predictors’) del 

rendiment mitjà de cada varietat s’han obtingut 

de l’ajust dels esmentats models mixtos. L’aplica-

ció d’aquesta metodologia ha permès comparar 

directament varietats assajades en anys i condi-

cions diferents, i obtenir la millor predicció no es-

biaixada de cada híbrid amb independència del 

seu any d’introducció a la xarxa d’experimentació 

i del nombre d’assaigs en què ha estat provada.

El nombre de varietats que s’han inclòs a l’anà-

lisi ha estat de 102, de les quals 8 correspo-

nen a cicle 800, 58 a 700, 28 a 600 i 8 a 500.

Figura 5. Producció mitjana dels assaigs d’avaluació de varietats de blat de moro realitzats en les comarques de Girona, en com-
paració amb la producció mitjana d’aquesta mateixa zona.
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La Xarxa d’Avaluació de 
Varietats de Blat de Moro 
ha permès conèixer la 
productivitat dels nous 
híbrids, i n’ha descartat els 
menys interessants

Varietat COSTANZA, que es caracteritzava per tenir les 
puntes de la panotxa sense emplenar. Foto: J. Serra.

La varietat DRACMA es va assajar entre 1989 i 2004. Foto: 
J. Serra.
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El nombre d’assaigs considerats ha estat de 63, 

corresponents a 17 anys i 19 localitats diferents. 

Els anys han estat compresos entre el 1988 i el 

2006; i les localitats més representades han es-

tat la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) amb 15 

assaigs i el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) amb 

11. En l’agrupació dels assaigs en zones pro-

ductores, 29 corresponen al Regadiu de Lleida, 

27 al Litoral de Girona i 7 a l’Interior de Girona, 

tots ells en la localitat de la Vall d’en Bas.

La quantificació de la variància associada als 

efectes aleatoris ‘varietat’ i ‘varietat per assaig’ 

ha permès detectar una important variabilitat 

productiva entre varietats, així com un com-

portament variable d’aquestes en funció de 

l’assaig. Tal com era previsible, els rendiments 

també han variat de forma significativa entre 

els assaigs (p<0,0001). Les produccions mit-

janes més baixes s’han obtingut als assaigs 

de Castellserà 1989, Térmens 1989 i les Bor-

ges Blanques 1991, amb 6.962, 7.781 i 7.942 

kg/ha, respectivament; i les més altes a la Vall 

d’en Bas 2004 i la Tallada d’Empordà 2004 

i 1988, amb 18.115, 17.310 i 16.788 kg/ha, 

respectivament.

A la Figura 6 es poden observar els rendiments 

comparatius d’algunes varietats de cicle 700 i 

800 a partir dels millors predictors (BLUPs). Els 

menors rendiments s’han observat en les varie-

tats més antigues AE 703, XL-72 i ADOUR 640, 

que es van començar a assajar a finals dels 

anys 70. L’aparició en el mercat de P-3183, a 

inicis dels anys 80, va representar un increment 

molt destacable dels rendiments (entre 1.500 i 

3.000 kg/ha). Durant aquesta dècada poques 

varietats van superar clarament P-3183; en tot 

cas, es podria destacar BIANCA. No va ser fins 

als anys 90, on DRACMA va ser un híbrid de 
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VARIETATS

CICLE 700-800

ANYS

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

ADOUR 640 x x x x x x

AE 703 x x x x

ALIOS x x x x x x

BIANCA x x x x x x

IVANA x x x x

M-770 x x x x

NEPRIS x x x x x

P-3183 x x x x x x

PRISMA x x x x

XL-72 x x x x

DRACMA x x x x x x x x x x x x x x

JUANITA x x x x x x

COSTANZA x x x x x x x

OROPESA x x x x

CHAMACO x x x x

PEGASO x x x x x x x x

DOÑANA x x x x x

ELEONORA x x x x x x x x x

SELE x x x x x x x x x

COMPA CB* x x x x x x

PREGIA x x x x

ARISTIS x x x x x x x

ALICUNDE x x x x x

HELEN x x x x x x

DKC6535 x x x x

KERMESS x x x x x

PR32R42 x x x x x

TIETAR x x x x x

DKC6575* x x x

HELEN Bt* x x x

NK-FACTOR x x x

PR32P76* x x x

PR32W86 x x x

VARENNE x x x

* Varietats transgèniques.

Taula 2. Mostra d’algunes de les varietats de blat de moro de cicle 800 i 700 que s’han avaluat a Catalunya durant un mínim de tres anys, 
en assaigs oficials realitzats a partir de 1988, així com els anys d’assaig.
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referència, que van aparèixer algunes varietats 

(COSTANZA, ELEONORA i SELE) que van su-

perar els rendiments de P-3183 en més de 500 

kg/ha. A finals dels anys 90 es va conrear el pri-

mer híbrid transgènic (COMPA CB) que va mos-

trar rendiments similars o una mica inferiors als 

híbrids de referència d’aquell moment. A partir 

de l’any 2000 cal destacar les varietats HELEN i 

PR32W86 i també les transgèniques DKC6575, 

PR32P76 i HELEN Bt amb rendiments que han 

superat a P-3183 en més de 1.000 kg/ha.

Entre les varietats de cicle 500 i 600 s’han ob-

servat diferències de potencial de producció 

més petites que entre les de cicle 700 i 800, en 

part perquè no s’han considerat varietats tan 

antigues (la més vella és LUANA, que es va co-

mençar a assajar l’any 1984). Durant la major 

part de la dècada dels anys 1990 la referència 

ha estat CECILIA, que ha estat superada per 

pocs híbrids, destacant SENEGAL i GIUBILEO 

(Figura 7). A partir de l’any 2000 han aparegut un 

nombre important de varietats més productives, 

entre les que han destacat PR33P67, SANCIA, 

PR34N43, JARAL Bt, PR33P66 i GUADALQUI-

VIR. Entre aquestes cal fer especial menció a 

PR33P67, que és una varietat transgènica que 

ha superat les produccions de CECILIA en més 

de 1.500 kg/ha i ha mostrat un potencial pro-

ductiu similar a les millors varietats de cicle 700.

L’autorització de la comercialització de les va-

rietats transgèniques, primer les derivades de 

l’event CG 00256-176 l’any 1998 (COMPA CB, 

entre altres), i més endavant les derivades del 

MON 810 (PR33P67, DKC6575, entre altres) a 

partir del 2003, ha representat un dels canvis 

més importants en l’oferta varietal. Entre els 

híbrids transgènics comercials, els rendiments 
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VARIETATS
CICLE 700-800

ANYS

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

LUANA x x x x

HIDRA x x x x x x

CECILIA x x x x x x x x x x x x

MARZIA x x x x x x x

LERIDIS x x x x x

LUCE x x x x x x x x x

DK626 x x x x x x

GAMBIER x x x x

GIUBILEO x x x x x

TUNDRA x x x x

CUARTAL x x x x x x x

SENEGAL x x x x x x x

GOLDUCA x x x x x x

PR34B23 x x x x x

ASTURIAL x x x x x

PR33P66 x x x x x

SANCIA x x x x

GUADALQUIVIR x x x

JARAL Bt* x x x

PR33P67* x x x

PR34N43 x x x

* Varietats transgèniques.

Taula 3. Mostra d’algunes de les varietats de blat de moro de cicle 600 i 500 que s’han avaluat a Catalunya durant un mínim de tres anys, 
en assaigs oficials realitzats a partir de 1988, així com els anys d’assaig.

VARIETATS MÉS SIGNIFICATIVES EN EL TEMPS DINS DELS CICLES 700-800

P-3183. Va representar l’avanç genètic més important dels darrers trenta anys i va ser la referència 
durant els anys 80.

DRACMA. Va ser àmpliament cultivada sobretot els anys 90 i és la que s’ha assajat durant més anys.

COSTANZA. Va destacar pel seu potencial de producció i gra de bona qualitat, però amb la punta de 
les panotxes sense emplenar.

COMPA CB. La primera varietat transgènica amb resistència parcial als barrinadors.

ELEONORA. Encara avui és la referència i es veu superada per poques varietats.
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més elevats els han aportat els derivats del 

MON 810. Comparant aquests amb els híbrids 

convencionals, en el conjunt de totes les zones 

productores, no s’han observat diferències sig-

nificatives de producció, encara que la proba-

bilitat associada ha estat molt propera a la sig-

nificació (p=0,06). Malgrat això, només alguns 

pocs híbrids convencionals, entre els quals cal 

destacar PR32W86 i HELEN (Figura 6), han 

presentat una capacitat de producció similar 

als millors híbrids transgènics. Així, les dades 

suggereixen una productivitat superior de les 

varietats transgèniques vs. les convencionals 

en 1103 kg/ha, que cal valorar com important 

des d’un punt de vista agronòmic i econòmic. 

Considerant només les varietats de cicles 500 

i 600, s’han observat produccions significativa-

ment superiors de les varietats transgèniques 

(p=0,004), sobretot per l’alta capacitat de pro-

ducció que ha mostrat PR33P67 (Figura 7).

S’ha estudiat també el comportament de les 

varietats per zones productores. En primer 

lloc, s’han observat diferències de rendiment 

en funció de la zona (p<0,001) amb uns valors 

mitjans de 13.359, 13.653 i 12.005 kg/ha en 

l’Interior de Girona, Litoral de Girona i Regadiu 

de Lleida, respectivament. S’ha observat un 

comportament diferent de les varietats en fun-

ció de la zona productiva (p<0,001). 

A la Figura 8 es presenten els índexs productius 

d’algunes varietats de cicle 700 i 800, respecte 

a la varietat de referència P-3183, en les zones 

del Regadiu de Lleida i del Litoral de Girona, 

i l’any d’introducció en els assaigs. De forma 

similar, a la Figura 9 es presenten els índexs 

productius d’algunes varietats de cicle 500 

i 600, respecte a CECILIA. Si bé el compor-

tament de moltes varietats ha estat similar en 

les dues zones, en altres no ha estat així. La 

principal explicació la podem trobar en la major 

afectació per la problemàtica de la virosi que 

es dóna en algunes de les zones productores 

del Regadiu de Lleida, fet que implica que les 

més susceptibles hi tinguin una pitjor adapta-

ció. La comercialització de la varietat P-3183 va 

representar un increment molt important dels 

rendiments en les dues zones, però proporci-

onalment més en el Regadiu de Lleida. Moltes 

de les varietats conreades fins a aquell moment 

(AE 703, ADOUR 640, XL72, entre altres) eren 

susceptibles a virosis, mentre que P-3183 es 

va comportar com un híbrid més tolerant. Així, 

per exemple, l’augment de rendiment que va 

representar P-3183 respecte a ADOUR 640 en 

el Regadiu de Lleida, estimat en 2297 kg/ha, 
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Figura 6. Millors predictors lineals no esbiaixats del rendiment de les varietats de blat de moro de cicle 700 i 800 més represen-
tatives, obtinguts a partir dels assaigs realitzats a Catalunya entre l’any 1988 i el 2006. S’indica també l’any d’introducció de cada 
varietat en la xarxa d’experimentació.
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Figura 7. Millors predictors lineals no esbiaixats del rendiment de les varietats de blat de moro de cicle 500 i 600 més represen-
tatives, obtinguts a partir dels assaigs realitzats a Catalunya entre l’any 1988 i el 2006. S’indica també l’any d’introducció de cada 
varietat en la xarxa d’experimentació.
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va ser molt superior a l’observat en el Litoral de 

Girona (1375 kg/ha). Aquesta diferent adapta-

ció, l’han mostrada moltes altres varietats com 

per exemple SENEGAL (Figura 9). 

05 Increment de rendiment atribu-
ïble al progrés genètic

A la Figura 10 es mostra la tendència general 

dels rendiments del blat de moro en funció de 

l’any d’introducció dels nous híbrids. S’ha ob-

servat un primer període, entre els anys 1977 

i 1980, any que es comença a assajar la vari-

etat P-3183, amb un increment espectacular 

del rendiment, de 936 kg/ha i any (R2=0,90) . 

A partir de l’any 1980 la productivitat ha con-

tinuat augmentant de manera constant; si 

bé de forma més moderada, 36 kg/ha i any 

(R2=0,22). Aquestes tendències no es corres-

pondrien amb l’evolució dels rendiments mit-

jans a Catalunya, on s’han observat increments 

més importants en la dècada dels anys 90 que 

en la dels 80. 

Si considerem tot el període 1977 a 2006, l’aug-

ment dels rendiments atribuïble a la millora genèti-

ca ha estat de 70 kg/ha i any (R2=0.47). En aquest 

mateix interval de temps l’augment que s’ha ob-

servat a Catalunya ha estat de 210 kg/ha i any. 

D’aquesta forma, podem concloure que la millo-

ra genètica, a través de la introducció de noves 

varietats, explicaria aproximadament un 33% de 

l’augment dels rendiments que s’ha observat en 

els darrers trenta anys. La resta s’hauria d’atribuir 

a altres factors, principalment la modernització 

que s’han produït en les tècniques de conreu. 

En la Figura 11 es mostra l’evolució dels 

rendiments de les varietats de blat de moro 

separades entre cicles 700-800 i 500-600. 

No s’han observat diferències significatives 

de producció entre els dos grups de cicles 

(p=0,8890), probablement a causa de l’efec-

te negatiu de les varietats de cicle 700-800 

anteriors a P-3183. De fet, moltes varie-

tats de cicle 500-600 s’han mostrat menys
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Les millors varietats 
transgèniques derivades 
del MON 810 se situen 
actualment entre les més 
productives

Entre els híbrids de cicle 
500 i 600, CECILIA ha 
estat la referència des de 
mitjans dels anys 90. En 
l’actualitat ja es comença a 
veure superada per altres 
varietats

Figura 9. Índex productiu respecte a CECILIA de varietats de blat de moro de cicles 500 i 600 en funció de la zona productora 
(s’indica l’any que es van assajar per primera vegada).
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Figura 8. Índex productiu respecte a P-3183 de varietats de blat de moro de cicles 700 i 800 en funció de la zona productora 
(s’indica l’any que es van assajar per primera vegada).
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Panotxa i gra de les varietats P-3183 i M-770, que es van 
cultivar els anys 80. Foto: J. Serra
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productives que les de cicle 700-800. En el 

període 1984 a 2006 s’ha observat un major 

increment anual del rendiment en el grup de 

varietats de cicles 500 i 600, en compara-

ció amb les de 700-800 (62  vs. 36 kg/ha), 

amb una tendència a disminuir la diferència 

de productivitat entre els dos grups de cicles

de precocitat. 

06 Consideracions finals

La introducció de nous híbrids de blat de 

moro, amb un major potencial de producció, 

és un dels factors que més ha contribuït a 

augmentar els rendiments del blat de moro 

a Catalunya, i això explica el 33% de l’aug-

ment total observat els darrers trenta anys. 

En aquest marc, les xarxes d’avaluació de 

varietats de blat de moro, han estat un ele-

ment clau per al coneixement de l’adaptació 

del nou material. El resultat més destacable 

d’aquestes ha estat, en primer lloc, descartar 

els híbrids menys productius (més de la mei-

tat de les varietats assajades no han continuat 

un segon any a la xarxa), però també a la ve-

gada recomanar el conreu d’aquells que han 

mostrat un major interès, entre els quals tro-

bem pràcticament tots els que han estat més 

conreats pels productors (P-3183, DRACMA, 

COSTANZA, CECILIA, ELEONORA, entre al-

tres). També cal destacar altres resultats més 

específics, com la contribució en la millora 

de la problemàtica de les virosis durant els 

anys 70 i 80, que va representar un increment 

dels rendiments de l’ordre de 1.500 a 3.000 

kg/ha; així com el coneixement de l’interès 

agronòmic de les varietats transgèniques 

amb resistència als barrinadors (s’ha estimat 

un major rendiment d’aquestes de l’ordre de

1.100 kg/ha en comparació amb les conven-

cionals), entre altres. Per això, s’han realitzat 

nombrosos assaigs en les principals zones 

productores i s’han transferit els resultats amb 

publicacions i jornades dirigides principalment 

als productors.
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Figura 11. Augment del rendiment del blat de moro entre els anys 1977 i 2006 als assaigs de  Catalunya atribuïble al progrés 
genètic, en funció del cicle.
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Figura 10. Augment del rendiment del blat de moro entre els anys 1977 i 2006 als assaigs de Catalunya atribuïble al progrés 
genètic.
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En els darrers trenta anys, 
la introducció de noves 
varietats ha contribuït a 
augmentar els rendiments 
del blat de moro a 
Catalunya en 70 kg/ha i any, 
la qual cosa explica el 33% 
de l’augment total de les 
produccions
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RESULTATS OBTINGUTS
A LA XARXA D’AVALUACIÓ
DE VARIETATS DE BLAT DE MORO DE L’IRTA
DURANT LA CAMPANYA 2006

Camp experimental de varietats de panís 2006 a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà). Foto: J. Salvia.

01 Introducció

La superfície de conreu de blat de moro a 

Catalunya durant l’any 2006 ha estat de 

38.273 ha, segons l’avenç de dades del De-

partament d’Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural (DAR). Com és habitual, aquesta super-

fície es concentra principalment en les comar-

ques de regadiu de Lleida (69%) i de Girona 

(24%).  En les dues darreres campanyes s’ha 

produït un descens d’un 10,36% respecte 

a la superfície sembrada en 2004 (Figura 1). 

Durant la campanya 2006 la disminució de 

superfície respecte a la campanya anterior no 

sembla haver estat tan notable com es predeia 

i sembla haver-se estabilitzat en poc més de 

38.000 ha.

Els preus relativament baixos percebuts pel 

productor durant aquests darrers anys (al vol-

tant de 120 €/t), la necessitat d’assolir bones 

produccions, per tal de fer atractiva la rendibi-

litat del conreu, juntament amb la incertesa de 

la disponibilitat normal d’aigua de reg en les úl-

times dues campanyes a la zona de Regadius 

de Lleida i l’aplicació de la nova Política Agrària 

Comuna amb la posada en marxa del sistema 

de pagament únic durant aquesta passada 

campanya 2006, han pogut influir en aquest 

descens gradual de la superfície sembrada. 

Una adequada elecció de la varietat a sem-

brar és fonamental a l’hora de planificar el 

conreu de blat de moro i mirar d’assolir-ne les 

màximes produccions en una determinada 

parcel·la. Així, en sòls mal drenats, per exem-

ple, és més probable la presència d’infeccions 

per fongs de la base de les tiges (Fusarium 

spp.). En aquestes condicions, caldria concen-

trar l’elecció varietal entre els híbrids que ofe-

reixin una major resistència a aquesta patolo-

gia fúngica. En parcel·les situades en zones 

amb endemismes, com ara determinats tipus 

de virosi (MDMV i/o MRDV), caldria fer força

Camp experimental d’avaluació de varietats de panís 2006 al Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell). Foto: A. López Querol.

Figura 1. Evolució de la superfície de blat de moro per a gra a Catalunya durant el període 2001-2006. (Font: DAR).
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atenció a la informació sobre nivells de sensi-

bilitat mostrats per les diferents varietats i de-

limitar l’elecció varietal a aquell material vege-

tal que s’hagi mostrat més tolerant. Un altre 

exemple pot ser el de parcel·les localitzades en 

zones amb probabilitat elevada de forts vents 

a finals d’estiu, com ara les comarques litorals 

de Girona, en les quals, les varietats més re-

sistents al trencament de la canya serien, en 

principi, més atractives a l’hora de decidir la 

varietat a sembrar.

Resulta, doncs, molt important poder dispo-

sar de tot aquest tipus d’informació i valorar-

la adequadament abans de prendre la decisió 

de sembra del material vegetal més adient en 

cada cas. Aquesta consideració pren encara 

més importància si tenim en compte la cons-

tant i accelerada renovació en l’oferta de noves 

varietats a comercialitzar que les diferents em-

preses de llavors van introduint a les nostres 

zones productores.

A més de les experiències personals dels pro-

pis productors i de la informació tecnicoco-

mercial de les pròpies empreses, la generació 

d’aquest tipus d’informació per part d’ens 

públics al servei del sector esdevé força im-

portant. En aquest sentit, l’Institut de Recer-

ca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), com 

a empresa pública del DAR, intenta, amb el 

cofinançament de les pròpies empreses de 

llavors, aportar cada any informació actua-

litzada sobre el comportament del nou ma-

terial vegetal de blat de moro a les nostres 

principals zones productores, de manera que 

la informació generada pugui resultar d’uti-

litat a tots els productors a l’hora de pren-

dre la decisió sobre la varietat a sembrar en

cada campanya.

La Xarxa d’Avaluació de Varietats de Blat de 

Moro de l’IRTA té, doncs, com a objectiu ava-

luar les noves varietats comercials de blat de 

moro de cicles 700 i 600 que van apareixent 

en el mercat en les condicions de les princi-

pals zones productores catalanes. Per això, es

realitzen cada any camps experimentals 

d’assaig en els regadius de Lleida (el Palau 

d’Anglesola), en els regadius del litoral de 

Girona (la Tallada d’Empordà).    

 

Els assaigs es realitzen en parcel·la petita 

(microparcel·les) de 24 m2 (4 files de 8 m de 

llarg, separades 75 cm entre si), amb un disseny 

estadístic de fila–columna llatinitzat, amb 3 o 4 

repeticions per a cada varietat i amb una densi-

tat de sembra de 75.000 o 80.000 llavors/ha en 

funció de la localitat. Sobre aquestes parcel·les 

s’avalua no només la productivitat, sinó també 

tot un seguit de paràmetres agronòmics molt 

importants en les nostres condicions de con-

reu, i que, com hem esmentat anteriorment, in-

tervenen decisivament en el resultat final d’una 

varietat: la humitat del gra a recol·lecció, l’altura 

de les plantes i d’inserció de les panotxes, el 

nombre de plantes trencades abans de recol-

lecció, la susceptibilitat a podridures de la base 

de les tiges i a virosis, etc.

En les dues darreres 
campanyes s’ha produït un 
descens d’un 10% respecte 
a la superfície de blat de 
moro sembrada a Catalunya 
l’any 2004

Localitat
Zona
Agroclimàtica

Varietats
assajades Data

de sembra
Data
de recol·lecióCicle 

700
Cicle 
600

El Palau 
d’Anglesola

Regadius de 
Lleida

25 22 13.04.2006 09.10.2006

La Tallada 
d’Empordà Litoral de Girona 23 24 03.04.2006 26.09.2006

Taula 1. Dates de sembra i recol·lecció i nombre de varietats assajades per localitat.

Les condicions i 
característiques de cada 
parcel·la són importants a 
l’hora d’escollir la varietat a 
sembrar-hi. Una adequada 
elecció és fonamental per 
tal d’assolir la màxima 
productivitat

Figura 2. Temperatura mitjana i pluviometria mensuals durant  el cicle de conreu. Localitat: El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell). 
Campanya: 2006 i sèrie plurianual.
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L’IRTA aporta cada any al 
sector productor informació 
actualitzada sobre el 
comportament del nou 
material vegetal de blat de 
moro a les principals zones 
productores de Catalunya

Figura 3. Temperatura mitjana i pluviometria mensuals durant el cicle de conreu. Localitat: La Tallada d’Empordà (Baix Empordà). 
Campanya: 2006 i sèrie plurianual

A continuació, es presenten els resultats obtinguts 

en aquesta Xarxa durant la campanya 2006.

02 Condicions meteorològiques de 
la campanya 2006

Les Figures 2 i 3 resumeixen les característi-

ques principals de la meteorologia de la cam-

panya 2006 durant el cicle de conreu del blat 

de moro, a cadascuna de les dues zones agro-

climàtiques en què s’han localitzat els assaigs.

Cada gràfic inclou la temperatura mitjana men-

sual i la precipitació durant els mesos d’abril a 

octubre de 2006, tot referint-les a la sèrie mit-

jana plurianual per a ambdues mesures en ca-

dascuna de les dues zones.

L’època de sembra ha vingut marcada per la 

baixa pluviometria del mes d’abril. En el cas 

de l’assaig localitzat al Palau d’Anglesola 

(zona de Regadius de Lleida), va ser necessà-

ria la realització d’un reg per tal de donar saó 

al terreny abans de la sembra, mentre que 

en el cas de l’assaig de la Tallada d’Empordà 

(Litoral de Girona) aquesta es va poder dur 

a terme amb la humitat pròpia del terreny en 

aquella data. 

La pluviometria al llarg del cicle de conreu ha 

estat excepcionalment baixa, continuant així 

el règim de sequera que ens ve afectant des 

de fa un parell de campanyes. En els 7 mesos 

que van d’abril a octubre s’han enregistrat tan 

sols 102 mm de pluviometria a la zona del Pa-

lau d’Anglesola (Regadius de Lleida). Això re-

presenta un 42% del que venia essent habitual 

a la zona durant aquest període. En el cas de 

la Tallada d’Empordà (Litoral de Girona) s’han 

enregistrat 72 mm durant el mesos d’abril a 

agost, fet que suposa tan sols un 29% de la 

pluviometria mitjana habitual a la zona en el 

mateix període.

Aquesta manca de pluges ha obligat a avançar 

als primers dies de juny el calendari de regs a la 

zona litoral de Girona, i s’ha aportat en conjunt 

més dotació d’aigua que en altres campanyes. 

En el cas del Palau d’Anglesola (Regadius de 

Lleida), la campanya de regs s’ha pogut dur a 

terme amb normalitat, tot i que els nivells d’em-

magatzemament d’aigua en els embassaments 

dels quals es nodreixen els canals de reg eren 

inferiors als de campanyes anteriors. La part 

final del cicle s’ha vist caracteritzada a la zona 

litoral de Girona per una elevada pluviometria 

durant els mesos de setembre i octubre (313 

mm), que ha pogut afavorir la infecció del gra 

per fongs.

Pel que fa al règim tèrmic, tot el cicle de con-

reu ha transcorregut amb temperatures marca-

dament superiors a les normals en ambdues 

zones; aquest estiu ha estat el més càlid des 

que es disposa d’enregistraments de tempera-

tures. A la zona de Regadius de Lleida, i ja des 

de finals d’abril, les temperatures màximes van 

assolir valors propers als 30ºC, i des de mitjans 

de maig fins a finals de juny, les màximes supe-

raven ja els 35ºC. 

A la zona litoral de Girona, les temperatures mit-

janes d’abril i juliol han superat en 2ºC els va-

lors de la sèrie històrica per a ambdós mesos.

Les elevades temperatures 
enregistrades des de la 
sembra han pogut afavorir 
l’avançament de la data 
de fl oració i l’escurçament 
del període de creixement 
vegetatiu del cultiu

Varietat ELEONORA. És la varietat de referència o testimoni i 
no ha estat superada de forma signifi cativa en cap dels dos 
assaigs. Foto: A. López Querol.
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Aquest règim tèrmic marcadament càlid ha 

afavorit un clar avançament del cicle del cul-

tiu arreu, que s’ha vist reflectit en unes dates 

de floració i maduresa fisiològica especialment 

precoces. S’ha patit també un curt període 

amb les sedes tendres a causa de la intensa 

calor, que les ha marcides en pocs dies.

Les elevades temperatures des de l’inici de la 

campanya han pogut provocar també un me-

nor desenvolupament vegetatiu de les plantes, 

que han assolit enguany altures clarament in-

feriors a les habituals a les respectives zones. 

Algunes varietats, ja de per si baixes, s’han vist 

especialment afectades per aquesta circums-

tància, sobretot en les sembres més precoces. 

Durant aquesta campanya 2006, i de forma 

excepcional, no hi ha hagut camp d’assaig a 

la zona interior de Girona, tradicionalment loca-

litzat a la Vall d’en Bas.

03 Resultats de la campanya 
2006

Durant aquesta passada campanya 2006 s’han 

dut a terme dos camps d’avaluació de varietats 

localitzats al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell) 

a la zona de Regadius de Lleida i a la Tallada 

d’Empordà (el Baix Empordà) a la zona Litoral 

de Girona. Em ambdós assaigs s’han avaluat 

híbrids de cicles 600 i 700 FAO, incloent-hi un 

híbrid de cicle 500 llarg (PR34N43) i algunes de 

les varietats modificades genèticament actual-

ment autoritzades.

Els resultats obtinguts en tots dos camps ex-

perimentals es mostren en les Taules 2 i 3, 

on es pot observar els rendiments mitjans 

(kg/ha) que han assolit les diferents varietats 

assajades, equiparades totes al 14% d’humi-

tat del gra. També hi figura l’índex productiu 

respecte a la varietat testimoni ELEONORA 

(Índex 100) corresponent a les produccions 

abans esmentades, juntament amb el test 

de separació de mitjanes que ens defineix 

quines són les diferències de producció en-

tre varietats que podem acceptar com a re-

alment significatives des d’un punt de vista 

estadístic. Tota aquesta informació sobre els 

resultats productius obtinguts ve separada 

segons cicles de precocitat de les varietats 

assajades.

La producció mitjana obtinguda en els assaigs 

ha estat de 12.790 kg/ha a la Tallada d’Empordà 

(Litoral de Girona) i de 12.652 kg/ha al Palau 

d’Anglesola (Regadius de Lleida). En aquesta 

darrera zona, els rendiments obtinguts tant en 

els assaigs com a nivell comercial no han es-

tat especialment elevats si els comparem amb 

els de campanyes anteriors. L’escurçament del 

cicle vegetatiu de les plantes per les elevades 

temperatures patides en aquesta zona durant  

tot el cicle de conreu ha pogut influir en aquesta 

menor productivitat.

La presència d’alteracions parasitàries al camp 

experimental del Palau d’Anglesola (el Pla 

d’Urgell) ha estat pràcticament menyspreable. 

La pressió de virosis (MDMV i MRDV) ha estat 

enguany molt poc important i tan sols la va-

rietat GRECALE ha mostrat nivells d’infecció 

importants (15% de plantes infectades). La 

presència de plantes infectades per podridures 

de la base de les tiges (Fusarium spp.) ha estat 

també pràcticament nul·la. Aquest fet i l’absèn-

cia de vents forts a final de cicle han fet que 

no s’hagi produït trencament de plantes i que 

l’estat sanitari del conjunt de l’assaig hagi estat 

molt bo durant tot el cicle de conreu.

En el cas de l’assaig localitzat a la Tallada 

d’Empordà (el Baix Empordà), hi ha hagut   pre-

sència de plantes infectades per virosi (MRDV), i 

s’han detectat algunes varietats que s’han mos-

trat especialment sensibles a la seva infecció:  

VIVANI CS (15% de plantes infectades), CO-

VENTRY (14%), ARISTIS (12%) i SAN ANTONIO 

(10%). El nivell d’infecció per podridures de la 

base de la tija (Fusarium spp.) també ha estat 

especialment destacable amb un 20% de mitja-

na de plantes infectades a l’assaig. Cal destacar 

1. El Palau d’Anglesola (Lleida)
2. La Tallada d’Empordà (Girona)

Pla d’Urgell

Baix Empordà

Figura 4. Localització geogràfica dels camps d’avaluació de varietats de panís realitzats durant la campanya 2006.

A l’assaig de la Tallada 
d’Empordà hi ha hagut  
incidència d’infeccions 
per virosi (MRDV) i per 
podridures de la base
de les tiges (Fusarium spp.)

Planta de panís infectada per virosi (MRDV). En zones amb 
presència endèmica de virosis caldria delimitar l’elecció vari-
etal a aquell material vegetal que s’hagi mostrat més tolerant. 
Foto: A. López Querol.
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VARIETAT

PRODUCCIÓ

(kg/ha

14% humitat)

ÍNDEX

PRODUCTIU

(%)

HUMITAT

DEL GRA

(%)

ALTURA DEL NUS 

D’INSERCIÓ DE

LA PANOTXA (cm)

PLANTES AMB

MOSAICS

(virus MDMV) (%)

EMPRESA

COMERCIALITZADORA

CICLE 700

GUADIANA 13677 ABC 110.7 20.1 98 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

DKC 6666 13573 ABC 109.9 20.3 94 1 MONSANTO

ARISTIS Bt * 13405 ABCD 108.5 20.1 103 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

PR32P76 * 13341 ABCDE 108.0 20.3 88 1 PIONEER HI-BRED

CAMPERO * 13148 ABCDEF 106.4 21.5 94 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

HELEN Bt * 13126 ABCDEF 106.2 21.2 80 2 LIMAGRAIN IBÉRICA

HELEN 13116 ABCDEF 106.1 20.2 92 2 LIMAGRAIN IBÉRICA

TIETAR 13114 ABCDEF 106.1 20.3 86 2 MONSANTO

KARATE 13026 ABCDEFG 105.4 19.9 91 2 K.W.S.

LARIGAL 12985 ABCDEFG 105.1 19.9 89 2 SEMILLAS BATLLE

PR32R43 * 12933 ABCDEFG 104.7 20.4 99 1 PIONEER HI-BRED

NK-ARMA 12865 ABCDEFG 104.1 21.1 96 2 SYNGENTA SEEDS

KERMESS 12835 ABCDEFG 103.9 19.6 84 1 K.W.S.

DKC 6575 * 12667 ABCDEFGH 102.5 21.2 78 1 MONSANTO

ES BRONCA 12650 ABCDEFGH 102.4 20.4 82 2 ARLESA SEMILLAS

NK-FACTOR 12595 ABCDEFGH 101.9 20.9 99 2 SYNGENTA SEEDS

PR32R42 12582 ABCDEFGH 101.8 19.3 86 2 PIONEER HI-BRED

APEX 12429 ABCDEFGH 100.6 18.5 101 4 GOLDEN WEST

ELEONORA (T) 12356 ABCDEFGH 100.0 19.7 104 1 PIONEER HI-BRED

GRECALE 12272 ABCDEFGH 99.3 19.0 76 15 K.W.S.

VARENNE 12167 ABCDEFGH 98.5 23.7 88 1 MAISADOUR

PR32W86 11982 ABCDEFGH 97.0 19.3 84 0 PIONEER HI-BRED

ARISTIS 11901 BCDEFGH 96.3 19.4 87 4 LIMAGRAIN IBÉRICA

DKC 6530 11484 EFGH 92.9 19.2 98 1 MONSANTO

ABILIO 10851 H 87.8 24.0 96 0 MAISADOUR

CICLE 600

BELES SUR * 13855 A 112.1 20.4 88 6 LIMAGRAIN IBÉRICA

PR33P67 * 13794 AB 111.6 19.3 86 5 PIONEER HI-BRED

SANCIA 13573 ABCD 109.8 20.1 83 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

DKC6041YG * 13377 ABCDE 108.3 17.2 86 2 MONSANTO

KLIMT 13157 ABCDEF 106.5 17.2 94 0 K.W.S.

ES COLOSSE 13100 ABCDEF 106.0 19.1 95 1 ARLESA SEMILLAS

PR34N43 ** 13049 ABCDEF 105.6 17.2 84 1 PIONEER HI-BRED

COVENTRY 12781 ABCDEFG 103.4 20.5 86 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

ARKAM 12776 ABCDEFG 103.4 17.6 92 0 MAISADOUR

PR33P66 12608 ABCDEFGH 102.0 18.9 101 1 PIONEER HI-BRED

CECILIA 12536 ABCDEFGH 101.5 16.8 98 1 PIONEER HI-BRED

GUADALQUIVIR 12535 ABCDEFGH 101.4 18.7 94 3 LIMAGRAIN IBÉRICA

VIVANI CS 12500 ABCDEFGH 101.2 19.2 82 1 SEMILLAS CAUSSADE

CUARTAL Bt * 12486 ABCDEFGH 101.1 20.3 92 3 ARLESA SEMILLAS

JARAL Bt * 12210 ABCDEFGH 98.8 19.6 78 2 SEMILLAS FITÓ

GOLDEXTRA 12000 ABCDEFGH 97.1 19.0 93 1 KOIPESOL SEMILLAS

SUNDI 11944 BCDEFGH 96.7 19.8 133 2 SEMILLAS BATLLE

PR33A46 11928 BCDEFGH 96.5 15.9 67 2 PIONEER HI-BRED

AZEMA 11761 CDEFGH 95.2 18.6 79 5 SEMILLAS FITÓ

CUARTAL 11700 DEFGH 94.7 17.9 74 1 ARLESA SEMILLAS

VIRGI 11165 FGH 90.4 19.4 109 5 PRO.SE.ME

AUCARIA 11143 GH 90.2 18.3 78 3 CELDOR

Producció mitjana de l’assaig: 12652 kg/ha (14% humitat). Coeficient de variació: 3,81%. Varietat testimoni: ELEONORA. Nivell de significació de les varietats: p-valor < 0,0001. Nivell de significació dels blocs: p-valor = 0,8736.

Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).      * Varietats GM derivades de MON 810.      ** Varietat de cicle 500. 

Taula 2. Resultats productius i de paràmetres agronòmics de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) 
durant la campanya 2006.
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VARIETAT

PRODUCCIÓ

(kg/ha

14% humitat)

ÍNDEX

PRODUCTIU

(%)

HUMITAT

DEL GRA

(%)

ALTURA DEL NUS 

D’INSERCIÓ DE

LA PANOTXA (cm)

PLANTES AMB

MOSAICS

(virus MRDV) (%)

PLANTES AMB PO-

DRIDURES A LA BASE 

DE LES TIGES (%)

PLANTES

TRENCADES 

(%)

EMPRESA

COMERCIALITZADORA

CICLE 700

PR32P76 * 14543 A 104.4 19.5 113 1 6 1 PIONEER HI-BRED

DKC6666 14011 ABC 100.6 19.4 103 1 6 1 MONSANTO

ELEONORA (T) 13925 ABCD 100.0 18.4 117 1 12 11 PIONEER HI-BRED

PR32R43 * 13924 ABCDE 100.0 19.4 99 1 1 0 PIONEER HI-BRED

HELEN 13744 ABCDEF 98.7 18.1 112 0 13 10 LIMAGRAIN IBÉRICA

PR32W86 13718 ABCDEF 98.5 16.8 108 1 34 30 PIONEER HI-BRED

GRECALE 13697 ABCDEF 98.4 17.7 100 3 8 3 K.W.S.

DKC6575 * 13580 ABCDEFG 97.5 19.7 93 5 2 1 MONSANTO

TIETAR 13415 ABCDEFGH 96.3 18.8 100 1 17 10 MONSANTO

VARENNE 13211 ABCDEFGHI 94.9 20.1 118 2 13 20 MAISADOUR

ES BRONCA 13183 ABCDEFGHI 94.7 19.2 106 9 7 7 ARLESA SEMILLAS

NK-ARMA 13074 ABCDEFGHI 93.9 20.2 113 1 15 12 SYNGENTA SEEDS

NK-FACTOR 12911 ABCDEFGHIJ 92.7 19.1 118 2 13 14 SYNGENTA SEEDS

HELEN Bt * 12744 ABCDEFGHIJ 91.5 19.5 91 3 10 1 LIMAGRAIN IBÉRICA

ARISTIS Bt * 12689 ABCDEFGHIJ 91.1 18.6 120 9 29 17 LIMAGRAIN IBÉRICA

GUADIANA 12641 ABCDEFGHIJ 90.8 17.1 121 1 8 9 LIMAGRAIN IBÉRICA

ABILIO 12610 ABCDEFGHIJ 90.6 19.4 112 2 8 9 MAISADOUR

PR32R42 12231 BCDEFGHIJ 87.8 17.9 98 2 23 17 PIONEER HI-BRED

APEX 12219 BCDEFGHIJ 87.8 17.1 111 2 22 3 GOLDEN WEST

ARISTIS 12212 BCDEFGHIJ 87.7 18.3 98 12 17 8 LIMAGRAIN IBÉRICA

LARIGAL 12190 BCDEFGHIJ 87.5 17.1 88 6 16 5 SEMILLAS BATLLE

KARATE 12103 CDEFGHIJ 86.9 18.1 103 3 13 13 K.W.S.

CAMPERO * 12014 CDEFGHIJ 86.3 18.9 111 1 40 12 LIMAGRAIN IBÉRICA

CICLE 600

PR33P67 * 14211 AB 102.1 18.2 115 1 9 4 PIONEER HI-BRED

DKC6041YG * 13471 ABCDEFGH 96.7 17.3 100 1 16 1 MONSANTO

BELES SUR * 13435 ABCDEFGH 96.5 19.1 101 4 8 6 LIMAGRAIN IBÉRICA

ARKAM 13412 ABCDEFGH 96.3 17.5 115 2 9 6 MAISADOUR

JARAL Bt * 13362 ABCDEFGH 96.0 19.7 101 7 11 3 SEMILLAS FITÓ

CUARTAL Bt * 13237 ABCDEFGHI 95.1 18.0 117 5 26 5 ARLESA SEMILLAS

ASTURIAL Bt * 13170 ABCDEFGHI 94.6 18.3 104 5 23 5 LIMAGRAIN IBÉRICA

PR33P66 13165 ABCDEFGHI 94.5 18.3 101 0 31 21 PIONEER HI-BRED

SUNDI 13024 ABCDEFGHIJ 93.5 17.6 137 2 18 11 SEMILLAS BATLLE

KLIMT 13004 ABCDEFGHIJ 93.4 16.3 106 3 32 25 K.W.S.

SANCIA 12929 ABCDEFGHIJ 92.8 19.0 107 1 17 17 LIMAGRAIN IBÉRICA

ASTURIAL 12680 ABCDEFGHIJ 91.1 17.4 111 4 28 14 LIMAGRAIN IBÉRICA

GUADALQUIVIR 12584 ABCDEFGHIJ 90.4 17.0 105 1 36 12 LIMAGRAIN IBÉRICA

GOLDEXTRA 12474 ABCDEFGHIJ 89.6 17.9 116 6 22 15 KOIPESOL SEMILLAS

VIRGI 12279 BCDEFGHIJ 88.2 17.2 113 3 26 4 PRO.SE.ME

PR34N43 ** 12191 BCDEFGHIJ 87.5 17.1 94 3 19 9 PIONEER HI-BRED

VIVANI CS 12151 BCDEFGHIJ 87.3 18.3 107 15 16 12 SEMILLAS CAUSSADE

ES COLOSSE 12015 CDEFGHIJ 86.3 17.8 111 1 50 44 ARLESA SEMILLAS

COVENTRY 11872 DEFGHIJ 85.3 18.7 106 14 7 5 LIMAGRAIN IBÉRICA

AZEMA 11846 EFGHIJ 85.1 17.4 104 8 37 18 SEMILLAS FITÓ

PR33A46 11800 FGHIJ 84.7 15.6 78 2 58 29 PIONEER HI-BRED

AUCARIA 11491 GHIJ 82.5 17.6 94 7 20 7 CELDOR

SAN ANTONIO 11378 HIJ 81.7 17.9 86 10 9 3 CELDOR

CUARTAL 11172 IJ 80.2 17.6 98 9 23 6 ARLESA SEMILLAS

CECILIA 10986 J 78.9 16.7 106 1 38 12 PIONEER HI-BRED

Producció mitjana de l’assaig: 12790 kg/ha (14% humitat). Coeficient de variació: 4,76%. Varietat testimoni: ELEONORA. Nivell de significació de les varietats: p-valor < 0,0001. Nivell de significació dels blocs: p-valor = 0,0398.

Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).      * Varietats GM derivades de MON 810.      ** Varietat de cicle 500. 

Taula 3. Resultats productius i de paràmetres agronòmics de les varietats de blat de moro assajades a la Tallada d’Empordà
(Baix Empordà) durant la campanya 2006.
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la sensibilitat mostrada per PR33A46 (58% de 

plantes infectades), ES COLOSSE (50%), CAM-

PERO Bt (40%), CECILIA (38%), AZEMA (37%), 

GUADALQUIVIR (36%), PR32W86 (34%), KLIMT 

(32%), PR33P66 (31%), entre altres. Aquesta 

incidència destacable de Fusarium spp. ha afa-

vorit un trencament de canyes mitjà de l’11% de 

plantes en l’assaig i directament proporcional 

als genotipus més afectats. Destaquen com a 

varietats més afectades ES COLOSSE (44% de 

plantes trencades), PR32W86 (30%), PR33A46 

(29%), KLIMT (25%), PR33P66 (21%), entre al-

tres (vegeu Taules 2 i 3).

En ambdós assaigs i, tal com hem esmentat 

anteriorment, les elevades temperatures sofer-

tes des de l’inici de campanya han provocat 

un escurçament del cicle del cultiu. L’estrès 

derivat d’aquest règim tèrmic ha pogut incidir 

també en l’alçada de les plantes, que ha que-

dat molt per sota del que seria habitual. Així, 

l’alçada mitjana de plantes en l’assaig del Palau 

d’Anglesola (el Pla d’Urgell) ha estat tan sols de 

254 cm, mentre que a la Tallada d’Empordà (el 

Baix Empordà) ha estat de 280 cm. Com a va-

rietats més altes han destacat SUNDI, ES CO-

LOSSE, DKC 6666, GUADIANA, PR32W86, 

HELEN, entre altres. L’alçada del nus d’inserció 

de la panotxa principal s’ha vist també propor-

cionalment reduïda. SUNDI és la varietat que 

l’ha mostrat clarament més elevada en amb-

dues localitats mentre que PR33A46 ha estat 

la que l’ha tingut més baixa (tan sols 67 cm en 

l’assaig dels Regadius de Lleida) (Taules 2 i 3).

Pel que fa als resultats productius obtinguts cal 

dir que la varietat de referència ELEONORA no 

ha estat superada de manera significativa en 

cap dels dos assaigs. El seu comportament en 

el Litoral de Girona ha estat molt bo i tan sols 

PR32P76 i PR33P67 l’han superat al voltant 

de 600 i 300 kg/ha respectivament, tot i que 

aquestes diferències no siguin estadísticament 

significatives. En aquesta localitat cal esmentar 

també el bon comportament de varietats de ci-

cle 600 que s’han mostrat al mateix nivell pro-

ductiu que les millors de cicle 700. Entre aques-

tes podríem destacar PR33P67, DKC 6041YG, 

BELES SUR, ARKAM, JARAL Bt, entre altres 

(Taula 4). També és de destacar en aquest as-

saig el millor comportament de les varietats GM 

respecte a les varietats convencionals. La inci-

dència clarament més baixa de podridures de la 

base de les tiges en aquest tipus de material ve-

getal ha afavorit aquest millor nivell productiu.

A la zona de Regadius de Lleida hi ha hagut 

menys  diferències significatives entre varietats, 

sobretot entre les de cicle 700. Tot i això, les 

varietats GUADIANA, DKC 6666, ARISTIS Bt, i 

PR32P76 han obtingut rendiments superiors en 

més d’un 8% als del testimoni ELEONORA, tot i 

que aquesta diferència no sigui significativa. Cal 

destacar en aquest assaig l’excel·lent compor-

tament mostrat per les varietats de cicle 600 BE-

LES SUR, PR33P67, SANCIA i DKC 6041YG, 

amb produccions entre un 8% i un 13% superi-

ors a les d’ELEONORA (Taula 3).  Un any més, 

la varietat de cicle 500 PR34N43 ha mostrat un 

nivell productiu similar al dels millors híbrids de 

cicle 700. Aquest comportament en híbrids de 

cicle curt pot resultar especialment interessant 

en campanyes en què la provisió de regs fins a 

finals de cicle no sembli estar garantida. 

Els resultats obtinguts en ambdues zones d’as-

saig confirmen un any més un millor progrés en 

el potencial productiu del nou material vegetal 

de blat de moro de les varietats de cicle 600 

respecte a les de cicle 700.

Respecte a la humitat del gra en el moment de 

la recol·lecció, cal destacar PR33A46 amb hu-

mitats inferiors al 16% en les dues zones d’as-

saig. En el cas contrari se situarien VARENNE i 

ABILIO, entre altres.
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Camp d’assaig de varietats de panís al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell). Foto: J. A. Betbesé.

Els resultats obtinguts 
semblen mostrar la tendència 
a la millora de l’augment del 
potencial productiu dels nous 
híbrids de cicle 600 respecte 
als de cicle 700

La varietat de referència 
ELEONORA no ha estat 
superada de manera 
signifi cativa en cap dels 
dos assaigs

El règim tèrmic marcadament càlid de la campanya 2006 ha 
afavorit un clar avançament del cicle del cultiu, que s’ha vist 
refl ectit en unes dates de fl oració i maduresa fi siològica espe-
cialment precoces. Foto: A. López Querol.
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RESULTATS PLURIANUALS
I RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE BLAT DE 
MORO PER A LA CAMPANYA 2007

Camp d’assaig de varietats de panís a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà).
Foto: J. Salvia.

01 Introducció

La principal referència de l’adaptació d’una va-

rietat de blat de moro a una determinada zona 

és el seguiment del seu comportament pro-

ductiu al llarg d’una sèrie de campanyes. Com 

més llarga pugui ser aquesta sèrie de dades, 

major és la probabilitat de poder valorar amb 

encert aquesta adaptació.

Fins fa uns anys, la vida comercial de les va-

rietats era relativament llarga. Això afavoria un 

millor seguiment del seu comportament i la 

possibilitat de detectar-hi determinades carac-

terístiques o susceptibilitats enfront determi-

nades condicions ambientals o de pressió de

determinades malalties, per exemple. Tot plegat 

proporcionava una major seguretat a l’hora de 

caracteritzar el material vegetal i de recomanar-

ne la seva sembra en una determinada zona.

Actualment, aquesta vida comercial és molt 

curta a causa de la constant aparició al mercat 

de nous híbrids, fruit dels avenços en millora 

genètica. Varietats que en pocs anys han mos-

trat un potencial i unes característiques que 

podien resultar interessants, són retirades del 

mercat per les pròpies empreses per tal d’in-

troduir-hi nou material. Aquest fet dificulta en 

molts casos poder dur a terme una recoma-

nació varietal basada en un nombre suficient-

ment consistent de dades i resultats.

La recomanació de varietats per a la campanya 

2007 que es proposa en les pàgines següents 

està basada en el seguiment i avaluació del 

comportament del nou material vegetal al llarg 

d’un mínim de 3 campanyes. La recomanació 

distingeix, però, entre aquestes varietats i les 

que han estat avaluades al llarg de més anys. 

Enguany també es diferencia entre varietats 

transgèniques (GM) autoritzades i varietats 

convencionals.

Aquesta recomanació es basa principalment 

en el comportament productiu mostrat per un 

determinat híbrid en una determinada zona. 

No és, però, aquest l’únic criteri seguit. També 

s’han tingut en compte altres característiques 

avaluades al llarg dels diferents anys en els di-

ferents assaigs, que fan que una varietat pu-

gui mostrar una millor o pitjor adaptació a una 

zona. Per exemple, varietats productives, però 

que s’han mostrat sensibles al trencament de 

la canya, poden no ser recomanables en zones 

amb vents forts i/o freqüents. Varietats sensi-

bles a virosis no serien tampoc recomanables 

en zones on la presència d’aquesta patologia 

pugui ser més habitual.

Tot seguit s’exposen els resultats productius 

obtinguts per les varietats assajades durant les 

4 darreres campanyes a la zona de Regadius 

de Lleida i a la zona litoral de Girona, així com 

la recomanació de varietats per a la propera 

campanya 2007 i una breu caracterització 

d’aquestes varietats.

Els diferents assaigs han estat cofinançats per 

les empreses de llavors participants.

02 Resultats productius
plurianuals

Les Taules 1 i 2 mostren respectivament els 

resultats productius plurianuals de les diferents 

Camp d’experimentació de varietats de panís al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell). Foto: A. López Querol.

La vida comercial de les 
varietats de blat de moro és 
actualment bastant curta 
a causa de la constant 
aparició de nou material 
vegetal al mercat
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varietats assajades durant les 4 últimes campa-

nyes al Palau d’Anglesola (Regadius de Lleida) i 

a la Tallada d’Empordà (Girona Litoral). Les da-

des s’ofereixen separades en funció del cicle de 

les varietats i, juntament amb el valor absolut 

mitjà de la producció, hi ha també l’índex pro-

ductiu percentual respecte a l’índex 100 que 

correspondria a la varietat de referència ELEO-

NORA. També pot observar-s’hi el test de sepa-

ració de mitjanes que determina les diferències 

estadísticament significatives entre varietats.

Com pot observar-se en les Taules 1 i 2, la disponi-

bilitat de dades sobre el comportament productiu 

de les varietats en una determinada zona al llarg de 

diverses campanyes, facilita la definició del materi-

al vegetal que sembla adaptar-s’hi millor. Aquesta 

definició és, com s’ha esmentat anteriorment, la 

base de la recomanació varietal posterior.

A la zona de Regadius de Lleida i, durant les 4 

darreres campanyes, tan sols la varietat HELEN 

ha mostrat nivells de producció superiors als 

de la varietat testimoni ELEONORA (+6,4%), tot 

i que aquesta diferència no sigui significativa. 

SANCIA (+2,8%) es trobaria en el mateix cas 

entre les varietats de cicle 600.

Entre les varietats convencionals assajades 

durant 3 anys, i susceptibles doncs de poder 

ser recomanades, PR32W86 (+4,5%) i VA-

RENNE (+2,0%) es mostren com a força inte-

ressants dins el material de cicle 700, mentre 

que PR34N43 (+2,5%) destaca especialment 

pel seu bon comportament atenent al seu

cicle 500. 

Entre el material GM autoritzat, cal destacar 

especialment la varietat de cicle 600 PR33P67 

(+5,7%) que ha mostrat els millors resultats en el 

conjunt de les 3 últimes campanyes. Entre les de 

cicle 700, caldria esmentar DKC 6575 (+4,0%) 

i HELEN Bt (+3,1%). Totes aquestes diferències 

de productivitat mitjana no arriben, però, en cap 

cas a ser estadísticament significatives.

A la zona del litoral de Girona i amb 4 o més anys 

d’assaig, tan sols HELEN (+1,3%) ha mostrat 

una productivitat mitjana superior a ELEONO-

RA. Entre les varietats assajades només 3 anys, 

semblen destacar especialment híbrids GM au-

toritzats. Els intensos atacs de barrinadors (Os-

trinia nubilalis i Sesamia nonagrioides) i de po-

dridures de la base de les tiges (Fusarium spp.)

Després de 4 anys d’assaigs, 
HELEN i SANCIA són les 
varietats convencionals 
que mostren un millor 
comportament productiu a la 
zona de Regadius de Lleida

La recomanació varietal es 
basa principalment en el 
comportament productiu 
mostrat per les diferents 
varietats, però també 
es tenen en compte les 
seves característiques 
agronòmiques avaluades al 
llarg dels anys

VARIETAT

4 ANYS D’ASSAIG

(2003, 2004, 2005 i 2006)

3 ANYS D’ASSAIG

(2004, 2005 i 2006)

2 ANYS D’ASSAIG

(2005 i 2006)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

CICLE 700

HELEN 14834 A 106.4 14080 ABC 102.7 13978 AB 106.7

TIETAR 14100 AB 101.1 13586 ABCDEFG 99.1 13475 ABCDE 102.8

ELEONORA (T) 13943 AB 100.0 13715 ABCDEFG 100.0 13105 ABCDE 100.0

KERMESS 13853 AB 99.4 13840 ABCDE 100.9 13688 ABCD 104.5

PR32R42 13427 BC 96.3 13279 ABCDEFGH 96.8 12773 ABCDEF 97.5

PR32W86 14338 AB 104.5 13717 ABC 104.7

DKC 6575* 14261 AB 104.0 13711 ABCD 104.6

HELEN Bt* 14143 ABC 103.1 12891 ABCDEF 98.4

VARENNE 13983 ABCD 102.0 13373 ABCDE 102.0

CAMPERO Bt* 13743 ABCDEF 100.2 12551 ABCDEF 95.8

LARIGAL 13577 ABCDEFG 99.0 12514 ABCDEF 95.5

NK-ARMA 13314 ABCDEFGH 97.1 12379 ABCDEF 94.5

NK-FACTOR 13270 ABCDEFGH 96.8 12459 ABCDEF 95.1

ARISTIS Bt* 12573 EFGH 91.7 12233 BCDEF 93.3

ARISTIS 12535 FGH 91.4 12000 DEF 91.6

PR32P76* 13382 ABCDE 102.1

GRECALE 12517 ABCDEF 95.5

CICLE 600

SANCIA 14334 AB 102.8 14009 ABCD 102.1 12956 ABCDEF 98.9

PR33P66 13513 BC 96.9 13221 ABCDEFGH 96.4 12282 BCDEF 93.7

CECILIA 13502 BC 96.8 13094 BCDEFGH 95.5 12077 CDEF 92.2

AZEMA 12771 C 91.6 12145 H 88.6 11315 F 86.3

PR33P67* 14494 A 105.7 14002 A 106.8

PR34N43** 14061 ABC 102.5 13116 ABCDE 100.1

COVENTRY 13540 ABCDEFG 98.7 12831 ABCDEF 97.9

GUADALQUIVIR 13536 ABCDEFG 98.7 12739 ABCDEF 97.2

CUARTAL Bt* 12896 CDEFGH 94.0 12429 ABCDEF 94.8

JARAL Bt* 12752 DEFGH 93.0 11898 EF 90.8

VIRGI 12398 GH 90.4 11220 F 85.6

GOLDEXTRA 11933 EF 91.1

CUARTAL 11257 F 85.9

Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).
* Varietats transgèniques derivades de MON 810.    ** Varietat de cicle 500.

Taula 1. Resultats productius plurianuals mitjans de les varietats de blat de moro assajades
al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell), en funció del nombre d’anys d’assaig.
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enregistrats habitualment a la zona fan des-

tacar part d’aquest tipus de material sobre el 

convencional. Així, PR32P76 (+8,0%), DKC 

6575 (+7,3%), PR33P67 (+6,5%) i HELEN Bt 

(+6,0%) mostren nivells de productivitat mit-

jans superiors als d’ELEONORA. L’única va-

rietat convencional que, amb 3 campanyes 

d’assaig en aquesta zona també la supera, és 

PR32W86 (+5,1%). Com en el cas dels Rega-

dius de Lleida, cap d’aquestes diferències re-

sulta, però,  estadísticament significativa.

Tot i que el màxim interès d’un híbrid de blat de 

moro ve donat pel seu potencial de productivi-

tat, la humitat del gra a recol·lecció és també 

un dels factors importants que caldria conside-

rar a l’hora de decidir la varietat a sembrar. El 

fet que una baixa humitat del gra permeti poder 

recol·lectar anticipadament pot resultar favo-

rable per a una millor preparació i sembra, en 

temps i forma, del cultiu següent en la rotació. 

També pot permetre aprofitar els millors preus 

de venda que habitualment es donen abans de 

la recol·lecció massiva del conreu en una zona 

i, en qualsevol cas, farà estalviar despeses

d’assecat del gra respecte a altres varietats 

amb una humitat més elevada.

Varietats amb humitats del gra elevades poden 

implicar un retard excessiu en la recol·lecció, 

majors despeses d’assecat i un major risc de 

contaminació del gra per micotoxines.

Les Figures 1 i 2 mostren la combinació 

productivitat-humitat del gra mitjanes de 

les varietats assajades durant les 3 últimes 

campanyes tant a la zona de Regadius de 

Lleida com al litoral de Girona. A la primera, 

pot comprovar-se com es dibuixa un grup de 

varietats amb rendiments superiors al de la 

varietat testimoni ELEONORA i que ofereixen 

alhora una humitat del gra a recol·lecció cla-

rament més baixa. Entre aquest material des-

tacaríem PR33P67 i SANCIA com a híbrids de 

cicle 600, PR34N43 de cicle 500 i PR32W86 

de cicle 700.

A la zona de Girona Litoral tan sols la varietat 

PR32W86 mostra aquesta bona combinació 

entre productivitat i humitat del gra respecte al 

testimoni ELEONORA. En aquesta zona, sot-

mesa a freqüents atacs de barrinadors i podri-

dures de la base de les tiges (Fusarium spp) 

alhora que a vents forts, és on el material GM 

mostra millor el seu potencial, i destaca cla-

rament per damunt del material convencional 

(veure Figura 2). Aquest tipus de material vegetal 

mostra en general una molt bona sanitat i això 

fa que el seu cicle s’allargui i, en conseqüència,

Figura 1. Relació entre l’índex productiu i la humitat del gra mitjans de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola 
(el Pla d’Urgell), durant els anys 2004, 2005 i 2006. (*) Varietats GM autoritzades derivades de MON 810.
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PR33P67
A la zona litoral de Girona 
i, després de 4 anys 
d’assaigs, tan sols la 
varietat HELEN ha mostrat 
una productivitat mitjana 
superior a la d’ELEONORA, 
tot i que aquesta diferència 
no sigui signifi cativa

Els atacs de barrinadors 
i podridures de la base 
de les tiges habituals a la 
zona litoral de Girona fan 
que, en aquesta zona, una 
bona part dels híbrids GM 
autoritzats destaquin sobre 
els convencionals
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que la seva humitat del gra sigui també més 

alta (veure Figura 2).

Com s’ha esmentat anteriorment, el material 

GM mostra el seu millor potencial al litoral de 

Girona. Es detecta també una relativa disper-

sió del comportament varietal originada per les 

condicions de la zona de Regadius de Lleida. 

Podríem dir que existeix algun tipus de fac-

tor condicionant del comportament varietal 

en aquesta zona respecte a la del litoral de 

Girona, que fa que sigui més selectiva. Aquest 

factor és probablement la presència de virosis 

(MDMV i MRDV), endèmiques a tota la Vall de 

l’Ebre. Tot i que la pressió d’aquestes virosis 

no ha estat tan forta en les últimes campanyes 

com ho havia estat fa anys enrera, sí que sem-

bla haver estat suficient perquè les varietats 

més sensibles hagin vist afectat el seu resultat 

final. Seria el cas de VIRGI, CUARTAL, AZEMA, 

entre altres.

La Figura 3 mostra aquell material vegetal que 

ha tingut un bon comportament productiu en 

ambdues zones d’assaig durant les campa-

nyes 2005 i 2006.

La zona superior dreta del gràfic seria la que re-

flectiria el material més productiu i alhora menys 

afectat per determinats condicionants locals o, 

dit d’altra manera, el material més productiu i 

de millor adaptació general. Entre aquest mate-

rial cal esmentar PR33P67, HELEN, PR32W86, 

DKC 6575, PR32P76, entre altres.

03  Recomanació de varietats per 
a la campanya 2007

La recomanació varietal en una determinada 

zona s’ha de basar en dades de comportament 

del major nombre possible de campanyes per 

tal d’intentar minimitzar l’efecte de factors de ti-

pus temporal. Les dades sobre comportament 

productiu plurianual que mostren les Taules 1 i 

2 serien la base sobre la qual es fonamentaria 

doncs la recomanació, tenint molt presents, 

però, les dades sobre sensibilitat o resistència 

a les principals malalties i accidents que poden 

afectar la producció en una determinada zona.

La varietat PR32W86 és la 
que sembla mostrar una 
millor relació entre la seva 
bona productivitat i la humitat 
del gra a recol·lecció a la 
zona litoral de Girona

Tot i que el màxim interès 
d’un híbrid de blat de moro ve 
donat habitualment pel seu 
potencial de productivitat, la 
humitat del gra a recol·lecció 
és també un dels factors 
importants que caldria 
considerar a l’hora de decidir 
la varietat a sembrar

VARIETAT

4 ANYS D’ASSAIG

(2003, 2004, 2005 i 2006)

3 ANYS D’ASSAIG

(2004, 2005 i 2006)

2 ANYS D’ASSAIG

(2005 i 2006)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

Poducció (kg/ha 

14% humitat)

Índex

productiu

(%)

CICLE 700

HELEN 15696 A 101.3 15107 ABCDE 100.7 15295 ABCDE 103.6

ELEONORA (T) 15495 AB 100.0 14999 ABCDE 100.0 14769 ABCDEFGHI 100.0

TIETAR 15372 AB 99.2 14712 ABCDEF 98.1 14757 ABCDEFGHI 99.9

PR32R42 15152 AB 97.8 14239 CDEFG 94.9 13824 EFGHIJ 93.6

ARISTIS 14514 B 93.7 14250 CDEFG 95.0 13796 EFGHIJ 93.4

PR32P76* 16202 A 108.0 15506 ABCD 105.0

DKC 6575* 16090 A 107.3 15768 AB 106.8

HELEN Bt* 15905 AB 106.0 15367 ABCDE 104.0

PR32W86 15762 ABC 105.1 15594 ABC 105.6

CAMPERO Bt* 15302 ABCD 102.0 14702 ABCDEFGHI 99.5

ARISTIS Bt* 15273 ABCD 101.8 14723 ABCDEFGHI 99.7

NK-ARMA 14397 BCDEFG 96.0 14647 ABCDEFGHI 99.2

NK-FACTOR 14278 CDEFG 95.2 14123 CDEFGHI 95.6

VARENNE 13872 DEFG 92.5 14099 CDEFGHI 95.5

LARIGAL 13650 EFG 91.0 13919 DEFGHIJ 94.2

ASTURIAL Bt* 15106 ABCDEF 102.3

GRECALE 14964 ABCDEFGH 101.3

SAN ANTONIO 13350 90.4

CICLE 600

ASTURIAL 15003 AB 96.8 14455 BCDEF 96.4 14459 BCDEFGHI 97.9

PR33P66 14808 AB 95.6 14100 DEFG 94.0 13803 EFGHIJ 93.5

CUARTAL 14387 B 92.8 14074 DEFG 93.8 13551 FGHIJ 91.8

PR33P67* 15974 AB 106.5 16181 A 109.6

JARAL Bt* 15163 ABCDE 101.1 15201 ABCDE 102.9

CUARTAL Bt* 15001 ABCDE 100.0 14998 ABCDEFG 101.6

SANCIA 14660 ABCDEF 97.7 14728 ABCDEFGHI 99.7

GUADALQUIVIR 14401 BCDEFG 96.0 13978 CDEFGHI 94.6

VIRGI 14036 DEFG 93.6 13387 GHIJ 90.6

COVENTRY 13984 DEFG 93.2 14097 CDEFGHI 95.5

PR34N43** 13940 DEFG 92.9 13948 DEFGHIJ 94.4

AZEMA 13346 FG 89.0 13262 IJ 89.8

CECILIA 12852 G 85.7 12373 J 83.8

BELES SUR * 15825 AB 107.2

GOLDEXTRA 14226 BCDEFGHI 96.3

Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament entre sí segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).
* Varietats transgèniques derivades de MON 810.    ** Varietat de cicle 500.

Taula 2. Resultats productius plurianuals mitjans de les varietats de blat de moro assajades
a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), en funció del nombre d’anys d’assaig.
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Les recomanacions per a la campanya 2007 

que s’indiquen tot seguit inclouen només 

aquelles varietats que han estat avaluades 

un mínim de 3 anys, distingint entre aquest 

material i aquell del qual es disposa de dades 

durant 4 o més campanyes. Per tal de poder 

diferenciar amb claredat el tipus de materi-

al vegetal, la recomanació també diferencia 

entre varietats convencionals i varietats GM 

autoritzades.

03.01 Varietats recomanades de cicle 700

DKC 6575

Atenent a la mitjana de producció respecte 

a ELEONORA dels 3 últims anys, DKC 6575 

és de les millors varietats tant al litoral de 

Girona (+7,3%) com als Regadius de Lleida 

(+4,0%). Es tracta d’un híbrid amb una bona 

sanitat, especialment pel que fa a la seva 

bona resistència a virosis (MDMV) i a po-

dridures de la tija. Aquesta resistència i la 

seva mitjana altura de planta i baixa altura  

d’inserció de panotxa, la fan força resistent 

al trencament de canyes, a més de la seva 

resistència als atacs de barrinadors. El nom-

bre de grans per panotxa és més aviat baix, 

però el pes del gra és molt bo. El gra a recol-

lecció sol tenir una humitat alta (Empre-

sa comercialitzadora: Monsanto Agricultura

España, S.L.).

HELEN 

Després de ser varietat recomanada als Re-

gadius de Lleida i al litoral de Girona durant 

les 3 i 2 últimes campanyes respectivament, 

aquesta varietat confirma un any més la seva 

bona adaptació en ambdues zones d’assaig. 

En el conjunt de les 4 darreres campanyes, 

aquesta varietat és l’única que ha superat 

productivament ELEONORA,  tant a Girona 

Litoral (+1,3%) com als Regadius de Lleida 

(+6,4%), tot i que sense significació estadís-

tica en la diferència. Es tracta d’un híbrid de 

talla alta a molt alta, amb una altura d’inser-

ció de panotxa també elevada. En conjunt 

presenta una bona sanitat. Fins ara s’ha vin-

gut mostrant resistent a virosis (MDMV) i no 

sembla especialment susceptible a podridu-

res de la base de la tija. La seva altura la pot 

fer, però, quelcom susceptible al trencament 

de la canya en condicions climatològiques 

adverses. És de les varietats convencionals 

que ha mostrat un millor stay-green en els 

assaigs. Sol fer panotxes amb un nombre no 

massa alt de grans per fila, que compensa 

amb un elevat pes del gra. La humitat del gra 

a recol·lecció és mitjana (Empresa comercia-

litzadora: Agrusa).

HELEN Bt

Aquesta varietat és la versió modificada ge-

nèticament d’HELEN. Es tracta de la mateixa 

varietat, però amb resistència a barrinadors 

(Sesamia nonagrioides i Ostrinia nubilalis). Per 

aquesta raó mostra una sanitat encara millor, 

amb resistència al trencament de canyes, un 

excel·lent stay-green, però també una humitat 

alta del gra a recol·lecció. És a la zona litoral 

de Girona, on la pressió de barrinadors és més 

intensa, on manifesta millor el seu potencial 

respecte al testimoni ELEONORA (+6,0%),

La recomanació varietal 
s’ha de basar en dades 
de comportament del 
major nombre possible 
de campanyes. Les 
recomanacions per a la 
campanya 2007 inclouen 
tan sols aquelles varietats 
que han estat avaluades 
durant un mínim de 3 anys

HELEN confi rma un any 
més la seva bona adaptació 
tant a la zona de Regadius 
de Lleida com a Girona 
Litoral

Figura 3. Índex productiu mitjà de les varietats de blat de moro assajades al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell) i a la Tallada 
d’Empordà (el Baix Empordà), durant els anys 2005 i 2006. (*) Varietats GM autoritzades derivades de MON 810.
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Foto: A. López Querol.

466



NOVES VARIETATS DE PANÍS A CATALUNYA

DOSSIERN19467

tot i que també als Regadius de Lleida s’hi 

mostra superior (+3,1%) (Empresa comercia-

litzadora: Agrusa).

PR32P76

Es tracta d’una varietat recomanada després 

de 3 anys a la zona litoral de Girona, on ha 

estat la que ha superat més clarament la 

producció mitjana d’ELEONORA (+8,0). La 

planta és més aviat alta i, sobretot, l’altura 

d’inserció de la panotxa és molt alta. No es 

mostra, però, entre les varietats més sensi-

bles al trencament de canyes, afavorida pot-

ser per una relativa resistència a podridures 

de la base de les tiges (Fusarium spp.) i per 

la seva resistència a barrinadors. És de les 

varietats que mostra un millor stay-green, i 

la humitat del gra a recol·lecció és més aviat 

alta (Empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-

Bred Spain, S.L.).

PR32W86

En els darrers 3 anys, aquest híbrid és un 

dels que han mostrat un millor comporta-

ment productiu respecte a ELEONORA, tant 

a la zona de Regadius de Lleida (+4,5%) com 

a Girona Litoral (+5,1%). És una varietat de 

floració bastant tardana, però amb una baixa 

humitat a recol·lecció, similar a la de la major 

part de varietats de cicle 600. La planta és 

molt alta amb un punt d’inserció de panotxa 

també alt. Sembla bastant sensible a podri-

dures de la base de les tiges (Fusarium spp.) i 

al trencament de canyes. Compensa un baix 

nombre de files per panotxa amb un bon pes 

del gra. El seu stay-green no és massa bo 

(Empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred 

Spain, S.L.).

VARENNE

Després de 3 anys d’assaigs, aquest híbrid 

s’ha mostrat especialment interessant només 

a la zona de Regadius de Lleida (+2,0%) on 

els problemes de trencament de canyes per 

forts vents no són tan freqüents com al lito-

ral gironí. Aquesta sensibilitat al trencament 

es deu principalment a la seva gran altura de 

planta i d’inserció de panotxa. No s’ha mos-

trat, però, gaire sensible a infeccions per Fu-

sarium spp. com tampoc a virosis (MDMV). 

Té un excel·lent stay-green i la humitat del 

gra a recol·lecció és de les més altes entre les

RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A LA CAMPANYA 2007

LITORAL DE GIRONA
(VARIETATS CONVENCIONALS)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

HELEN

Varietats assajades
durant 3 anys

PR32W86

Girona Interior

Girona Litoral

Regadius de Lleida

LITORAL DE GIRONA
(VARIETATS

GM AUTORITZADES)

Varietats assajades
durant 3 anys

PR32P76

DKC 6575

PR33P67

HELEN Bt

REGADIUS DE LLEIDA
(VARIETATS CONVENCIONALS)

Varietats assajades
durant 4 o més anys

HELEN

SANCIA

Varietats assajades
durant 3 anys

PR32W86

PR34N43

VARENNE

REGADIUS DE LLEIDA
(VARIETATS

GM AUTORITZADES)

Varietats assajades
durant 3 anys

PR33P67

DKC 6575

HELEN Bt

La varietat PR32W86 és 
una de les que han mostrat 
un millor comportament 
productiu respecte a 
ELEONORA durant els últims 
3 anys

Grans de panís. Foto: J. S. Minguet.
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varietats assajades (Empresa comercialitza-

dora: Maïsadour Semences).

03.02 Varietats recomanades de cicle 600 

i 500

PR33P67

Tot i tractar-se d’un cicle 600, és la varietat que 

ha mostrat un major potencial de producció 

en les 3 últimes campanyes als Regadius de 

Lleida (+5,7%), i se situa també al mateix nivell 

productiu de les millors varietats de cicle 700 a 

Girona Litoral (+6,5%).

Es tracta d’una varietat alta amb inserció de 

panotxa mitjana a alta i resistent als atacs de 

barrinadors. Presenta una bona sanitat, espe-

cialment pel que fa a resistència a podridures 

de les tiges (Fusarium spp.) i al trencament de 

les canyes. Per contra, sembla mitjanament 

sensible a virosis (MDMV). És de les varie-

tats de cicle 600 que té un millor stay-green 

(Empresa comercialitzadora: Pioneer Hi-Bred 

Spain, S.L.).

PR34N43

Després de mostrar un bon comportament du-

rant els darrers 3 anys (+2,5%), aquesta vari-

etat és recomanada per primer cop a la zona 

de Regadius de Lleida. Es tracta d’un híbrid de 

cicle 500 llarg, cosa que fa valorar encara més 

el seus resultats. D’acord amb el seu cicle, té 

una floració molt precoç i una humitat del gra 

a recol·lecció molt baixa. Destaca també per 

la seva baixa altura de planta i d’inserció de 

panotxa, havent-se comportat, però, lleugera-

ment sensible al trencament de canyes. Sembla 

bastant resistent a podridures de les tiges (Fu-

sarium spp.) i, de moment, s’ha mostrat com a 

resistent a virosis (MDMV). Per ser un híbrid de 

cicle tant curt, presenta un stay-green més que 

acceptable. El cicle d’aquesta varietat la pot fer 

especialment interessant en determinats supò-

sits de limitació d’aigua de reg o d’avançament 

de recol·lecció, per exemple. També es  mostra 

com a material vegetal potencialment utilitzable 

per a segones collites (Empresa comercialitza-

dora: Pioneer Hi-Bred Spain, S.L.).

SANCIA

Varietat recomanada per segon any consecutiu 

a la zona de Regadius de Lleida, on ha supe-

rat la productivitat mitjana d’ELEONORA en un 

2,8% en els últims 4 anys, tot i ser un híbrid de 

cicle 600. La seva sensibilitat al trencament de 

canyes pot fer que els seus resultats al litoral 

gironí no siguin tan bons. És també mitjana-

ment sensible a podridures de la tija (Fusarium 

spp.) i a virosis (MDMV). La altura de planta és 

baixa, igual que el punt d’inserció de panotxa. 

Atenent al seu cicle, es pot dir que té un bon 

stay-green (Empresa comercialitzadora: Lima-

grain Ibérica, S.A.).
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La vida comercial de les 
varietats de blat de moro és 
actualment bastant curta 
a causa de la constant 
aparició de nou material 
vegetal al mercat

La recomanació varietal es 
basa principalment en el 
comportament productiu 
mostrat per les diferents 
varietats, però també 
es tenen en compte les 
seves característiques 
agronòmiques avaluades al 
llarg dels anys

Un bon stay-green (parcel·la dreta) és una característica posi-
tiva en una varietat que sol implicar una major productivitat. 
Foto: J. Salvia.

Tot i tractar-se d’una varietat de cicle 600, PR33P67 és una de les que estan mostrant un major potencial de producció durant les 
tres últimes campanyes. Foto: A. López Querol.
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COEXISTÈNCIA ENTRE BLAT DE MORO
CONVENCIONAL I TRANSGÈNIC:
INFLUÈNCIA DE LA DATA DE SEMBRA
EN LA COINCIDÈNCIA DE LA FLORACIÓ

01 Introducció

L’autorització de cultius transgènics de blat de 

moro a la Unió Europea ha propiciat l’aparició 

del concepte de coexistència definit com el 

dret que tenen els agricultors de poder escollir 

entre la producció de cultius convencionals, 

ecològics o modificats genèticament (transgè-

nics), sempre que compleixin les obligacions 

legals que marca la normativa europea. 

Per altra banda, el reglament sobre etiquetat-

ge (1830/2003) estableix el llindar del 0,9% de 

contingut de transgènics per sobre del qual 

els productes s’hauran d’etiquetar com a tals. 

D’acord amb aquest reglament, la presència 

accidental d’OGM (organismes genèticament 

modificats) per sobre del llindar del 0,9% en un 

cultiu inicialment no transgènic, determinaria 

que aquest cultiu s’hagués d’etiquetar com a 

transgènic, fet que, en algun cas, podria per-

judicar econòmicament  l’agricultor. Per tant, 

d’acord amb la Unió Europea, s’han d’establir 

una sèrie de normes que ajudin a disminuir al 

màxim la barreja entre els OGM i els convenci-

onals o ecològics. 

La presència accidental de material transgè-

nic pot venir determinada per diversos fac-

tors, com per exemple la puresa de la llavor,

la pol·linització creuada, la presència de renadius 

i finalment les possibles barreges durant la collita 

i la postcollita. Així, però, la pol·linització creuada 

és la que desperta més preocupació, perquè en 

condicions de camp és difícil controlar-la. 

El blat de moro es fecunda majoritàriament per 

pol·linització creuada, i el vent afavoreix que el 

pol·len d’una planta fecundi les plantes del vol-

tant. Com que aquesta característica és pròpia 

de l‘espècie, el blat de moro transgènic no té 

per què ser una excepció. Així, però, l’anomenat 

flux de gens, o sigui la dispersió dels transgens 

(gens introduïts a la planta transgènica) mitjan-

çant el pol·len pot tenir una certa influència a 

l’hora d’aplicar les normatives sobre traçabilitat 

i etiquetatge. Així, el grau de pol·linització cre-

uada entre un camp transgènic i un camp no 

transgènic podria determinar si el producte final 

s’ha d’etiquetar com a transgènic o no.

Des de l’any 2003 l’IRTA ha realitzat una sèrie 

d’assaigs orientats a quantificar el flux de gens, 

a establir les distàncies de seguretat necessà-

ries per minimitzar-lo i sobretot a tenir dades 

quantitatives fiables que serveixin de base de la 

normativa que s’ha d’establir al nostre país, per 

assegurar la coexistència entre cultius trans-

gènics, convencionals i ecològics (Melé i col., 

2006). En aquests assaigs s’ha demostrat que 

una distància de seguretat d’uns 20-25 m és 

suficient per mantenir la presència accidental 

dels OGM en un camp convencional veí per 

sota del llindar del 0,9%. L’estudi realitzat en 

condicions reals de coexistència en dues zones 

de Catalunya on habitualment es cultiva panís 

transgènic, confirmà aquest resultat (Messe-

guer i col.., 2006). Per altra banda, també s’ha 

demostrat que una barrera d’uns quants solcs 

de blat de moro (zona tampó) és més eficaç 

que una distància equivalent sense res cultivat. 

L’objectiu de l’assaig fou 
determinar fi ns a quin 
punt les diferències en les 
dates de sembra poden ser 
efectives de cara a minimitzar 
el fl ux de gens entre el blat 
de moro convencional i blat 
de moro Bt

Plantes de panís durant la fl oració femenina. Foto: IRTA. Seguiment de la fl oració en una parcel·la de panís. Foto: IRTA.
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Cal destacar que els resultats obtinguts en els 

assaigs realitzats en altres països de la Unió Eu-

ropea i d’Amèrica coincideixen plenament amb 

els que s’han obtingut aquí (Broookes i col., 

2006 i referències citades; Devos i col., 2006). 

Tots aquests assaigs es planifiquen de manera 

que les varietats transgèniques i convencionals 

floreixin al mateix temps per tal de detectar el 

màxim nivell de flux de gens que es podria pro-

duir. Ara bé, donat que en determinades zones 

del nostre país és possible fer sembres molt 

primerenques o molt tardanes, calia esbrinar 

si la pol·linització creuada i conseqüentment el 

flux de gens es podia controlar millor disminu-

int tant com sigui possible la coincidència de 

la floració. 

02 Disseny de l’assaig

Durant la campanya 2005 es va dissenyar un 

assaig combinant tres dates de sembra de 

blat de moro de gra groc transgènic (varietat 

PR32P76) amb 3 dates de sembra de blat 

de moro de gra blanc no transgènic (varie-

tat PR32Y52). L’assaig es va fer a la zona de 

Foixà (Baix Empordà) i el varen finançar l’IRTA 

i el DARP.

El camp de 126 m de llarg per 100 m d’am-

ple es va dividir en tres parts iguals per tal de 

tenir tres rèpliques, separades una de l’altra 

per una vorera de 9 m sembrada amb el blat 

de moro de gra blanc (Figura 1). En cada una 

d’aquestes rèpliques, es varen sembrar qua-

tre parcel·les de 3x100 m de la varietat de gra 

groc PR32P76 (4 línies) que es consideraren 

com a donadors de pol·len, separades entre 

Figura 2.  A l’esquerra, aspecte del camp d’assaig el 25 de maig poc després de la naixença de l’última sembra. A la dreta, vista del camp el 2 de juliol. Les vores de separació i la primera sembra de 
blanc ja en floració.

Figura 3. Recorregut mitjà del vent (Wind Run) expressat en metres i minuts. Aquesta mesura té en compte la velocitat mitjana del 
vent i la freqüència en cada direcció.
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elles per tres parcel·les de 6x100 m (8 línies) 

de blat de moro blanc PR32Y52, que es va-

ren considerar com a receptores de pol·len. 

Les varietats, totes dues de cicle 700, es va-

ren sembrar en tres dates: 31 de març (sem-

bra primerenca), 20 d’abril (sembra mitjana) 

i 11 de maig (sembra tardana). L’assaig es 

va orientar de tal manera que el vent domi-

nant de la zona afavorís al màxim la pol·linit-

zació creuada. 

Donat que les varietats de blat de moro con-

vencional que habitualment se sembren a la 

zona són de gra groc, durant els primers es-

tadis de creixement es va revisar el camp per 

eliminar les possibles plantes que poguessin 

créixer fruit de restes de panotxes de la collita 

de l’any anterior (renadius), per tal d’evitar fal-

sos positius en l’avaluació del flux (Figura 2). 

La velocitat i direcció del vent així com la pluvi-

ometria durant l’època de floració es varen en-

registrar en l’estació  meteorològica instal·lada 

en l’extrem del camp. 

Les dates de floració es van obtenir per ob-

servació directa i per l’avaluació de 40 plantes 

individuals de cada un dels tractaments de 

l’assaig sobre les quals es va determinar amb 

precisió l’inici i el final de la floració masculina 

i la femenina.

La preparació del terreny, les sembres i la con-

ducció general de la plantació es va dur a terme 

seguint les bones pràctiques culturals establer-

tes a la zona amb la col·laboració del propietari 

del camp i la supervisió del personal de l’IRTA. 

Al final de l’assaig, i per facilitar la tasca de la re-

collida de mostres, abans de la collita es varen 

fer dues passades transversals amb la recol-

lectora per obrir dos camins, de manera que de 

cada tractament es poguessin prendre mostres 

de quatre llocs a l’interior del camp (a dreta i 

esquerra de cada un dels camins oberts). Es 

prengueren en cada lloc tres panotxes de cada 

una de les 8 regues de cada tractament (96 pa-

notxes per tractament).

Les mostres es varen analitzar seguint dues 

metodologies: en el mètode fenotípic, en cada 

panotxa es va fer un recompte dels grans 

grocs sobre el total de grans blancs. Tenint 

en compte que el caràcters blanc i groc són 

homozigots i que el groc és dominant sobre 

el blanc, el nombre grans grocs/grans blancs 

ens dóna la proporció de pol·linització creua-

da que hi ha hagut. I, tenint en compte que 

el caràcter de resistència al barrinador en les 

plantes transgèniques està en hemizigosi, so-

lament la meitat del pol·len serà transgènic, i 

d’aquí es desprèn que el nombre grans grocs/

grans blancs dividit per dos serà la proporció 

de grans transgènics trobats; en el mètode 

molecular, es va fer servir la tècnica estàndard 

de la PCR quantitativa (RT-PCR) per avaluar 

el percentatge d’ADN transgènic en relació a 

l’ADN total. 

03 Resultats

En totes les sembres va haver-hi una bona nai-

xença i les plantes es varen desenvolupar nor-

malment (Figura 2). 

En el disseny de l’assaig es va tenir en comp-

te la direcció dels vents dominants de la zona 

(Vent de marina), de manera que la distribució 

de les parcel·les es va fer procurant que el flux 

de gens quedés afavorit al màxim. El registre 

dels vents que es mostra en la Figura 3 va 

confirmar per aquests dies la persistència dels 

vents del SE i la  presència ocasional de vents 

de tramuntana durant la floració.

Figura 4. Representació gràfica de les dates més representatives del cultiu sobreposades a  l’evolució de les temperatures mitjanes. 
L’àrea en groc estima el valor de la integral tèrmica sobre la base de 8 ºC. 
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Malgrat les diferències clares en les èpoques 

de sembra espaiades cada tres setmanes, les 

diferències entre les dates de floració dels trac-

taments assajats varen ser molt més petites. 

En la Figura 4 s’ha  representat l’evolució de les 

temperatures mitjanes durant el període des de 

la primera sembra fins a l’ultima floració.

L’àrea groga representa la integral tèrmica (so-

bre una base de 8ºC) que explica satisfactòria-

ment el reagrupament de les dates de floració 

especialment entre la primera i segona sembra 

tant en el blat de moro blanc com en el trans-

gènic. La calor acumulada les tres primeres 

setmanes d’abril per les plantes de la prime-

ra sembra és poca i es tradueix al final en un 

avançament de la floració de només tres o qua-

tre dies respecte de la segona sembra.

La data de floració correspon al moment en 

què el 50% de les plantes entra en floració. 

Com es pot observar clarament en la Figura 

4, la varietat transgènica groga PR32P76 va 

florir una mica més tard que la varietat blanca 

PR32Y52, però el disseny correcte de l’assaig 

ha permès igualment estudiar tots els casos, 

tant de màxima coincidència (2a del blanc amb 

la 1a del transgènic groc) com altres possibili-

tats intermèdies fins a la separació total entre la 

1a del blanc amb la 3a del groc).

En la Figura 5 s’ha representat el desenvolu-

pament de l’assaig durant els dies de la pol-

linització. A l’eix horitzontal està representat 

el temps en setmanes a partir del dia 22 de 

juliol. Conservant la mateixa situació en què 

estaven plantades en el camp d’assaig, s’ha 

representat en vertical el percentatge de plan-

tes en floració activa. S’ha considerat la flo-

ració masculina per als camps transgènics 

donadors de pol·len i la floració femenina per 

als camps de blat de moro blanc sobre els 

quals s’havia de mesurar el flux genètic. S’hi 

han representat també fora del requadre del 

camp d’assaig pròpiament dit les floracions 

dels camps veïns de blat de moro groc no 

transgènic (Mataró i PR32W86) situats a favor 

del vent i el transgènic DKC6575 en la direc-

ció contrària del vent dominant. 

Es pot veure molt clarament la completa co-

incidència entre la floració del blanc de sego-

na sembra amb el transgènic groc de primera 

sembra, i les coincidències parcials del blanc 

de 1a sembra amb el transgènic de 1a, del 

Aconseguir separar
les fl oracions deu dies
és una bona estratègia
per al control
del fl ux genètic

NO TRANSGÈNIC TRANSGÈNIC FLORACIÓ DECALATGE N OBS.
% GRANS 

GROCS

BLANC 1ª SEMBRA

FLORACIÓ 29/6

Groc 1ª sembra 3/7 4 96 11,73 ± 1,02

Groc 2ª sembra 6/7 7 96 2,96 ± 0,31

Groc 3ª sembra 19/7 20 96 3,36 ± 0,38

BLANC 2ª SEMBRA

FLORACIÓ 4/7

Groc 1ª sembra 3/7 1 96 33,64 ± 2,22

Groc 2ª sembra 6/7 2 96 10,105 ± 0,93

Groc 3ª sembra 19/7 15 96 3,58 ± 0,39

BLANC 3ª SEMBRA

FLORACIÓ 16/7

Groc 1ª sembra 3/7 13 96 0,42 ± 0,11

Groc 2ª sembra 6/7 10 96 3,74 ± 0,71

Groc 3ª sembra 19/7 3 96 9,76 ± 1,53

Taula 1. Recompte total del percentatge de grans grocs detallat per tractament (mitjana ± 
error estàndard). Es varen comptabilitzar 96 panotxes per tractament: Es detalla també els 
dies de separació entre l’inici de les floracions.

Figura 5. Diagrama de l’evolució de les floracions representades segons la distribució de les parcel·les del camp d’assaig per poder 
visualitzar millor les coincidències entre tractaments.

Capses de panís blanc on es veuen els grans grocs, fruit de la 
pol·linització creuada amb el panís Bt. Foto: IRTA.
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blanc de 2a amb el transgènic de 2a i del blanc 

de 3a amb el transgènic de 3a. Hi ha també 

uns petits solapaments entre el transgènic de 

2a sembra i les 1a i 3a sembres del blanc. En 

tots els altres casos la separació entre les flora-

cions fou gairebé total.

En la Taula 1 es mostren els percentatges de 

grans grocs trobats en cada un dels casos 

analitzats. El valor més alt (33%) correspon al 

tractament de més coincidència en la floració i 

els valors següents (al voltant del 10%) també 

es corresponen amb els tractaments abans es-

mentats de coincidència parcial. També trobem 

una bona correlació (valors al voltant del 3%) en 

els tractaments d’escassa coincidència. Hi ha 

dos  casos en què segons les mesures de flo-

ració fetes en camp no s’havien de trobar grans 

grocs perquè les floracions havien estat molt 

distants i, en canvi, es varen trobar valors del 

3%. Aquests tractaments són els de blanc de 

1a i 2a sembra pol·linitzats per transgènic de 

3a sembra on s’haurien d’esperar valors sem-

blants als obtinguts en el cas del transgènic de 

1a sembra sobre el blanc de 3a,  que eren no-

més del 0,4%.

Observant la situació dels camps adjacents, 

especialment en la direcció favorable del 

vent, es pot deduir que aquestes diferències 

podrien ser degudes a l’efecte de la coinci-

dència de la floració amb altres varietats alie-

nes a l’assaig.

Per tal de comprovar aquesta hipòtesi i també 

per validar els resultats de l’assaig es varen fer 

una sèrie d’anàlisis per PCR qualitativa i RT-

PCR per poder determinar l’equivalència entre 

grans grocs i contingut en %OGM.

D’acord amb el plantejament de l’assaig, no-

més la meitat dels grans grocs mesurats por-

tarien el gen de resistència al taladre, ja que 

la plantació de transgènic donador de pol·len 

és una varietat híbrida. Aquesta aproximació 

es fa perquè és molt més senzill i precís fer 

un recompte visual dels grans que no pas 

les costoses anàlisis moleculars per detectar 

el contingut real d’OGM. Té l’inconvenient, 

però, que comptant els grans grocs no es pot 

avaluar el percentatge de pol·len que prové 

d’altres camps grocs que no siguin trans-

gènics. Aquest soroll de fons s’hauria pogut 

eliminar amb una protecció de blat de moro 

Figura 7. % de GM estimat per RT-PCR en funció dels dies de separació entre les dates de floració entre transgènic i blanc per 
cada un dels tractaments assajats.

20

15

10

5

0

5 100 15

%
G

M
 e

st
im

at
 p

er
 P

R
C

Dies de decalatge
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blanc molt més gran que la que es va poder 

fer donades les mides de l’assaig i del pres-

supost disponible.

Per aquests motius, es varen analitzar 8 mos-

tres de cadascun dels tractaments per saber 

el contingut real de transgènics i avaluar 

l’efecte d’altres fonts productores de pol·len 

groc no transgènic. L’interès més gran, però, 

estava centrat en els valors dels casos abans 

assenyalats en què el flux detectat no con-

cordava amb la coincidència de floració de 

les parts implicades. Les anàlisis de PCR per 

al tractament blanc de 1a / Transgènic groc 

de 3a  donaren  0,05 ± 0,03 i per al tracta-

ment blanc de 2a / Transgènic groc de 3a  

donaren  0,34 ± 0,06 valors molt inferiors 

als d’1,5%, que correspondrien en dividir el 

percentatge de grans groc per 2.  D’aquesta 

manera s’ha pogut comprovar la procedèn-

cia aliena a l’assaig de la majoria dels grans 

grocs d’aquests tractaments.

Una col·lecció de mostres representatives de 

l’assaig (un dels grups de mostres preses al 

llarg del camí obert al mig del camp) es varen 

processar per fer l’anàlisi estàndard de contin-

gut d’OGM i poder-lo comparar amb els valors 

comptats sobre la mateixa mostra. 

En la Figura 6 es mostra la correlació entre els 

valors estimats fent el recompte de grans grocs 

de cada tractament i les corresponents anàli-

sis per PCR.  Els percentatges de transgènics 

dóna valors molt semblants en ambdós casos, 

ja que l’índex de correlació és molt alt ( R2 = 

0,99) i el pendent de la recta molt proper a la 

unitat (1,1). Per altra part, la desviació de la rec-

ta en l’origen ens dóna una mesura del soroll 

de fons i evidencia també que part dels grans 

grocs comptats no tenen el seu origen en les 

parcel·les de l’assaig.

L’efecte del nombre de dies de separació entre 

floracions sobre el flux genètic produït es mos-

tra en la Figura 7. S’observa clarament com 

disminueix molt de pressa, de manera que a 

partir dels 8 dies el flux és ja molt baix.

S’hi ha afegit una línia de tendència, encara 

que potser seria més adequat dividir la gràfi-

ca en dues parts ben diferenciades, és a dir, 

si hi ha coincidència o no. En la primera part 

el %OGM és inversament proporcional als dies 

de decalatge; i en la segona, si no hi ha coinci-

dència, no hi ha flux .

Aquests valors concrets són vàlids només 

per a les dues varietats assajades, ja que la 

durada de les floracions pot dependre de 

cada varietat i també d’altres factors climàtics 

o ambientals. Aquest resultat, però, és con-

cordant amb altres estudis més generals fets 

dintre del projecte SIGMEA, on es va estimar 

que una distància d’uns 10 dies entre les flo-

racions de camps veïns era totalment sufici-

ent per garantir la coexistència (Messeguer i 

col.,  2006). 

04 Conclusions

Encara que aquest assaig no tenia l’objectiu de 

mesurar el flux de gens i donar valors absoluts, 

se’n poden també treure algunes conclusions. 

El disseny de l’assaig estava pensat per afavo-

rir al màxim l’efecte del pol·len transgènic sobre 

el camp receptor, de manera que els resultats 

ens donen una idea del que passa a les vo-

res del camp que està a prop del transgènic 

però no del que passaria a l’interior del camp.

Malgrat això, aquestes dades són molt sem-

blants a les obtingudes a les vores dels camps 

adjacents en un assaig fet l’any anterior, igual-

ment al Baix Empordà (4 ha de blat de moro 

transgènic groc sobre 24 de blanc) on es va 

poder estimar que si el camp receptor tenia 

més de 40 m d’amplada l’efecte total sobre la 

collita estaria ja per sota del 0,9 % en el pitjor 

dels casos (Pla i col., 2006).

Aquest assaig de dates de sembra posa tam-

bé de manifest que és difícil aconseguir valors 

molt alts de flux genètic, ja que per arribar a 

valors superiors al 10% (20% de grans grocs) 

no només cal una coincidència perfecta de 

la floració, sinó que també cal situar totes les 

plantes pràcticament a tocar dels transgènics 

grocs donadors. 

Pel que fa a les conclusions pròpiament objec-

te de l’assaig, podem dir que:

Els resultats d’aquest assaig confirmen que una 

separació de deu dies o més entre floracions és 

molt eficaç per controlar el flux de gens. Això 

confirma els resultats  obtinguts en els assaigs 

de coexistència que s’han fet en el marc del 

projecte SIGMEA.

La separació de les dates de sembra pot ser 

una eina útil per regular la coexistència. El pro-

blema, però, és que aquestes separacions en-

tre floracions no tenen una equivalència senzilla 

amb  les dates de sembra que les originen.

El temps que el blat de moro necessita per 

arribar a florir ve determinat pel seu cicle 

que fa referència a la quantitat de calor que 

necessita acumular la planta per arribar a la 

floració. La floració dependrà, doncs, de les 

Presentació de resultats al sector. Foto: IRTA.

474



NOVES VARIETATS DE PANÍS A CATALUNYA

DOSSIERN19475

temperatures que es donin durant el període 

vegetatiu de la planta. En termes generals i tal 

com s’ha vist en aquest assaig, la separació 

obtinguda en la floració entre la sembra pri-

mera i la segona ha estat molt escassa, de 

manera que tres setmanes de decalatge en la 

sembra (31 de març-21 d’abril) s’han traduït al 

final en  quatre o cinc dies en el blat de moro 

blanc i dos o tres en el transgènic groc. Això 

es dóna perquè la calor que acumula la prime-

ra sembra durant els dies que passen abans 

que es faci la segona és molt poca, perquè els 

dies són molt freds. En canvi, entre la segona 

i la tercera sembra (21 d’abril, 11 de maig) les 

diferències produïdes en la floració foren nota-

blement més llargues i eficients per controlar 

el flux produït.

En les condicions normals de conreu de les zo-

nes de producció estudiades no té gaire sentit 

promoure separacions de dates de sembra en 

les sembres primerenques de març i abril, ja que 

la separació que s’obté és insuficient. En can-

vi, en sembres mitjanes i sobretot tardanes és 

relativament fàcil obtenir una diferència de flora-

ció eficaç per controlar el flux genètic no volgut. 

La dinàmica general observada durant aquests 

anys en les zones estudiades és que les planta-

cions de transgènic es fan sovint en dates tar-

danes mentre que el blat de moro convencional 

es troba més en plantacions primerenques, se-

gurament perquè l’atac del barrinador és més 

fort amb les calorades de la fi d’estiu. 

Aquest estudi demostra que les dates de sem-

bra tenen una gran influència en el control del 

flux genètic i que permet treure conclusions 

molt concretes com, per exemple, que els 

conreus convencionals plantats abans del 20 

d’abril no es veuran afectats pels camps trans-

gènics que es plantin més tard de l’11 de maig. 

És evident que això no valdrà per a tots els 

casos possibles, però, considerada en conjunt 

amb altres mesures preventives, la separació 

de les dates de sembra pot ser una eina útil per 

regular la coexistència.
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D’on ve la seva afecció pel blat de moro?
 
El meu pare va enfocar l’explotació cap a la 
producció de llet però sempre vam tenir algun 
camp de blat de moro per a gra, conreu que a 
mi m’encantava per la seva vigorositat i el seu 
potencial productiu respecte els altres cereals. A 
finals dels 70 em vaig fer càrrec de l’explotació, 
vaig construir la primera nau de porcs d’engreix i 
vaig incrementar la superfície dedicada al conreu 
del blat de moro.

“Des de l’any 2000, tenim blat de moro de 
tot arreu i els preus baixen cada vegada 
més.”

Com era i com és actualment aquest tipus 
de conreu? 

Durant els anys 80 l’únic blat de moro que s’im-
portava era el procedent d’Estats Units i les no-
ves varietats milloraven molt ràpidament. Vam 
passar d’uns rendiments de 9.000 kg/ha fins a 
12.000 kg/ha. Va ser una època molt bona. La 
integració al mercat comú i l’inici de la ronda 
Uruguai del GAT per la liberalització del comerç 
mundial portarien males conseqüències per al 
conreu de blat de moro aquí, a casa nostra, a 
partir dels 90. Les subvencions de la PAC i la 
competència amb el blat de moro francès van re-
duir els preus, però les subvencions i l’increment 
de producció que ens oferien les noves varietats 

van permetre mantenir el poder adquisitiu i mo-
dernitzar part dels regadius. Així, des de l’any 
2000, tenim blat de moro de tot arreu i els preus 
baixen cada vegada més. A més, el potencial 
productiu de les varietats ha tocat sostre. 

Què en pensa de l’increment de les despe-
ses i d’aquest descens del preu del blat de 
moro en els darrers anys? 

La viabilitat econòmica i el futur del conreu està 
en una situació crítica. La baixa rendibilitat del 
blat de moro ha fet que s’hagin anat diversifi-
cant els cultius. Per això, actualment també tinc 
granges de porcs d’engreix de fins a 2000 places 
en règim d’integració. La globalització, la libe-
ralització del comerç mundial, ja és un fet... Tot 
això ens fa competir amb les produccions d’uns 
països que tenen uns costos de producció molt 
més baixos.

Sabem que forma part de la Junta de l’As-
sociació de Conreus Extensius del Baix 
Empordà. Quin paper desenvolupa aquesta 
institució? 

Es va crear per lluitar contra l’augment del con-
tingut de nitrats d’alguns aqüífers, i l’objectiu era 
estudiar fins a quin punt i sense perdre produc-
ció, podríem ajustar les aportacions de fertilitzant 
nitrogenats als nostres conreus. Nosaltres inten-
tem fer les coses cada vegada més bé, però els 
nitrats procedents d’orígens agraris no són els 
únics que contaminen els nostres aqüífers.

Com i quan aplica l’adobatge nitrogenat de 
cobertora? 

Quan la planta el necessita, normalment partir 
de les 8 fulles. En el reg per solcs, l’aplico en el 
moment de calçar el blat de moro, ja que més 
endavant la planta és massa alta i no es pot 
passar.

“Cada vegada som més conscients que hem 
de fer un ús més racional dels adobs, dels 
pesticides i de l’aigua.”

Quin és el sistema de reg que li sembla més 
eficient? 

Per a mi, sens dubte, el reg per aspersió. A més, 

em permet aplicar el nitrogen de cobertora amb 
l’aigua del reg. D’aquesta manera es pot realitzar 
una aplicació molt més acurada tant del nitrogen 
com de l’aigua i els rendiments són més alts.

Quines són les mesures de sostenibilitat que 
considera imprescindibles? 

No ho sé, però crec que cada vegada som més 
conscients que hem de fer un ús més racional 
dels adobs, dels pesticides i de l’aigua. Els pri-
mers perquè poden acabar contaminant i l’aigua 
perquè cada vegada serà un bé més escàs. Els 
pagesos som els més interessats a conservar 
el territori.

“Les recomanacions de l’IRTA són molt útils 
i efectives.”

Com treu profit de la tasca d’institucions 
com l’IRTA en el desenvolupament i la re-
comanació de noves varietats? 

En el meu cas, tinc l’estació experimental Mas 
Badia molt a prop. Les seves condicions climà-
tiques i les de tipus de sòl són pràcticament les 
mateixes que en la meva explotació. Això, jun-
tament amb la bona gestió dels seus tècnics, 
fa que les seves recomanacions em siguin molt 
útils i efectives.

De les diverses varietats existents al mercat 
quines creu que són les millors?

La varietat CECÍLIA és de cicle curt, té un bon 
potencial productiu i d’assecament molt ràpid 
que em permet recol·lectar el blat de moro a 
finals d’agost o primers de setembre. Aques-
tes collites tan primerenques es poden vendre 
una mica més cares. La varietat ELEONORA té 
un potencial productiu molt alt, és de cicle més 
llarg, no és transgènica i sembrada aviat normal-
ment es veu menys afectada pel barrinador i pot 
desenvolupar al màxim el seu potencial. A partir 
del mes d’abril només sembro varietats transgè-
niques (P67 i DKC6575). En aquesta zona, els 
atacs de barrinador són importants i, per aquest 
motiu, en sembres més tardanes, és molt gran la 
diferència de producció entre les varietats trans-
gèniques i les que no ho són.

Joaquim Alabau és un productor 
important de blat de moro de la 
zona del Baix Ter, descendent d’una 
família d’agricultors empordanesos 
de moltes generacions. Actualment 
la seva explotació compta amb 83 
ha d’ordi de secà, blat de regadiu, 
blat de moro, userda i guarets, i ho 
compagina amb diverses granges 
de porcs. Parlem amb ell sobre la 
seva visió del sector.

“ELS PAGESOS SOM ELS MÉS INTERESSATS A CONSERVAR EL TERRITORI”

L’ENTREVISTA Joaquim Alabau Figuerola
Pagès
Foixà (Baix Empordà)
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PRESENTACIÓ

En els darrers anys, el sector citrícola ha 
estat el sector agrari que més ha aportat 
al PIB de les Terres de l’Ebre. Amb només 
11.500 hectàrees ha facturat tant com la 
resta de sectors agrícoles del territori en 
conjunt, i ha ocupat i ocupa milers de tem-
porers, tant en les feines de camp com en 
les de magatzem, entre els mesos d’oc-
tubre a març. Tanmateix, aquest sector 
travessa, des de fa pocs anys, una situació 
de preus que pot posar en perill la conti-
nuïtat d’algunes explotacions. 

La situació dels cítrics ebrencs és com-
partida per totes les zones productores de 
l’Estat i s’estén al conjunt del sector de la 
fruita de bona part de l’Europa mediterrà-
nia. L’Ebre produeix només 200.000 tones 
de les més de 7 milions de tones de cítrics 
que es fan a Espanya. Les causes tenen a 
veure amb un estancament del consum per 
part dels principals mercats destinataris, els 
centreeuropeus, la competència cada vega-
da més important dels productes de l’altre 
costat de l’Estret i de l’hemisferi sud.

Tot i que el sector presenta una sèrie de 
punts dèbils, que potser calia haver en-

fortit al seu moment, també existeixen 
importants punts forts on recolzar-nos: 
condicions agroclimàtiques favorables; 
coneixement i tradició del cultiu; tecnolo-
gies de la producció avançades; lideratge 
a nivell estatal del sector viverista; transfe-
rència tecnològica i formació de gran nivell, 
diversificació de l’oferta de qualitat (pro-
ducció integrada i producció ecològica); 
proximitat a grans mercats de consum; 
prestigi comercial a l’exterior; gran tradi-
ció exportadora; existència de la marca de 
qualitat: IGP Clementines de les Terres de 
l’Ebre; elevat nivell d’investigació, i mode-
rada capacitat d’inversió.

Des d’aquesta anà l is i  pos i t i va ,  a 
Catalunya ja hem començat a aplicar 
algunes mesures per pal·liar la situació, 
fruit del consens aconseguit en el marc 
de la Taula Sectorial dels Cítrics, on hi ha 
representats, a més de l’Administració, 
els sindicats agraris, els productors i la 
indústria. Des d’aquí, i durant l’anterior 
legislatura, es va elaborar conjuntament 
un Pla de Suport, que és el full de ruta 
que el Departament d’Agricultura està 
aplicant des de fa dues campanyes, amb 
un seguiment semestral. Aquest Pla recull 
accions en l’àmbit de la sanitat vegetal, 
la transferència tecnològica, la millora de 
la qualitat, la promoció de la marca i la 
modernització i millora de la comercialit-
zació de les cooperatives citrícoles i de 
l’agroindústria. 

Cal entendre, per tant, aquest DOSSIER 
TÈCNIC, com una acció de transferèn-
cia que s’emmarca dins d’aquest Pla de 
Suport i que té com a objectiu millorar la 
capacitació tècnica dels productors. Espe-
rem que en tragueu tot el suc possible. 
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LA CITRICULTURA A CATALUNYA
EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL

Plantacions de cítrics a les Terres de l’Ebre. Fotos: J. Casassas.
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01 Introducció

El cultiu dels cítrics amb caràcter comercial a 

Catalunya data de mitjan segle passat. Segons 

unes primeres dades estadístiques de què es 

disposen (Lassala, 1873), la superfície de cítrics 

a Tarragona era d’unes 160 ha.

En l’actualitat els cítrics es troben, majoritària-

ment, cultivats als regadius de les comarques 

del Montsià i el Baix Ebre, i s’estenen per la 

franja costera que va des del riu Sénia, que 

conforma el límit amb la Comunitat Valenci-

ana, fins al riu Ebre, i ambdós marges, amb 

aquest fins al terme municipal de Benifallet. 

En altres comarques més septentrionals s’han 

realitzat durant els últims anys algunes planta-

cions, però la seva presència és poc important 

(figura 1).

02 Evolució del sector

Fins als anys seixanta, l’evolució del cultiu 

dels cítrics en les diferents zones producto-

res del món és més aviat lenta, però a partir 

d’aquesta dècada el sector experimenta un 

fort increment, tant a nivell mundial com a 

Espanya i també a Catalunya, de manera que 

en els últims anys les produccions pràctica-

ment s’han quadruplicat (Wardowski et al., 
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Figura 1. Distribució territorial de les plantacions de cítrics segons el Cens Citrícola de Catalunya 2005 (DAR)
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1986; FAO, 1989; Comitè de Gestió de Cí-

trics, 2004).

En la taula 1 es reflecteix l’evolució de superfíci-

es i produccions durant el període 1960/2003. 

De les dades exposades es pot concloure que 

el creixement del sector tant a nivell mundial 

com estatal presenta unes característiques molt 

semblants.

03 Situació actual a Catalunya

03.01 Superfície total

Segons el Cens Citrícola de Catalunya de 2005 

el total de superfície censada és de 11.311 ha, 

que es distribueixen entre les diferents espècies 

(figura 2), on destaca la superfície dedicada a 

mandariner (81%) sobre el taronger (17%).

03.02 Distribució territorial

Quant a la distribució territorial (figura 3), les 

comarques de les Terres de l’Ebre són les que 

presenten la major concentració de cítrics, i, 

dins d’aquestes, el Baix Ebre i el Montsià sumen 

el 98% de la superfície censada.

03.03 Estructura varietal

La varietat més destacada de mandariner és, 

amb diferència, la Clemenules (figura 4).

Les varietats de tarongers més freqüents són 

la Navelina (30% del taronger) seguida per la 

Newhall (22%) (figura 5).
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Taula 1. Evolució de la superfície (ha) i produccions (milers de tones) de cítrics en els últims 45 anys.

105,27 0,08 4,60 82,83

1.923,15

9.195,22

Figura 2. Distribució de la superfície (ha) cultivada per espècie. * Espècies no identificades perquè no es va poder accedir al recinte 
o perquè les plantacions eren massa joves.

ANY 1960 ANY 1989 ANY 1993 ANY 1999 ANY 2003

Sup Prod Sup Prod Sup Prod Sup Prod Sup Prod

Catalunya 1.350 16,2 5.260 48 6.080 81,5 7.460 125 10.800 158

Espanya 108.000 1500 265.000 4350 276.000 4.830 285.000 5.500 300.000 5.900

Prod. Mundial - - 63.500 - 70.000 - 84.300 - 95.000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

148,6

6.025

5.082,5

52,9 2,1

Baix Camp Ribera d’EbreBaix Ebre Montsià Tarragonés

Figura 3. Distribució de la superfície (ha) de cítrics cultivada per comarca.

Foto: DAR.

Segons el Cens Citrícola
de Catalunya de 2005
el total de superfície censada 
és de 11.311 ha
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03.04 Edat de les plantacions

A la taula 2 es faciliten les dades de distribució 

per edat de les plantacions, en aquelles parcel-

les on s’han obtingut dades. Les parcel·les no 

identificades, tot i que no s’ha pogut determinar 

l’edat, estan en plena producció. Cal destacar 

l’elevat percentatge que representen les plan-

tacions que encara no han entrat en producció 

(28%), que si el sumem a les que encara no es-

tan en plena producció (27%) representarien més 

del 55% de la superfície. Això determina d’una 

manera clara que la producció en els propers 

anys continuarà creixent. 

03.05 Peus utilitzats

A les parcel·les on s’han pogut identificar els 

peus, es constata que el Citrange troyer/carrizo 

(67%) i el taronger amarg (14,6%) són els més 

utilitzats. La presència de mandariner Cleopatra 

i de Citrus Wolkameriana és molt reduïda. Tots 

ells estan qualificats com a tolerants al virus de 

la tristesa, a excepció del taronger amarg, que 

es sensible i que el seu ús afecta encara unes 

1.500 ha de conreu. 

03.06 Marc de plantació

A la vista dels resultats del Cens Citrícola de 

Catalunya, podem afirmar que les plantaci-

ons han estat ben dissenyades en més del 

80% de la superfície cultivada: amplades de 

Altres mandariners 3%
No identificats 3%

Clemenpons 4%

Oronules 1%
Grup Satsuma 2%

Loretina 2%
Hernandina 1%

Orogrande 4%
Marisol 5%
Clementina fina 4%

Arrufatina 2%

Clemenules 69%

Figura 4. Distribució de superfície (%) de mandariner per varietats.

Les comarques de les 
Terres de l’Ebre són les 
que presenten la major 
concentració de cítrics, i, 
dins d’aquestes, el Baix Ebre 
i el Montsià sumen el 98% de 
la superfície censada

La varietat més destacada 
de mandariner és, amb 
diferència, la Clemenules

Foto: R. Poch.

Navelina 30,4%

No identificat 2,9%
Altres tarongers 1,3%
Salustiana 1,9%

Valencia late 9,6%
Navelate 12,5%
Lane-late 16,4%

Washington 2,3%

Newhall 22,7%

Figura 5. Distribució de la superfície (%) de taronger per varietats.

Taula 2. Distribució de la superfície plantada en funció de l’edat de la plantació.

EDAT 0 A 5 ANYS 5,1 A 10 ANYS 10,1 A 30 ANYS >30 ANYS NO IDENTIFICAT TOTAL

Superfície (ha) 3.180,0 3.108,3 3.145,8 383 1.493,3 11.311,1

(%) 28,12 27,48 27,81 3,39 13,20 100
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GRANDÀRIA
PARCEL·LA (HA)

NOMBRE PARCEL·LES (%) PARCEL·LES
SUPERFÍCIE

CULTIVADA (HA)
(%) SUPERFÍCIE

< 0,5 9.748 66,9 1.752,0 15,5

0,51 - 1 2.500 17,2 1.845,8 16,3

1,1 - 10 2.204 15,1 5.561,6 49,2

> 10 122 0,8 2.151,8 19,0

Total 14.574 100,0 11.311,1 100,0

carrers més grans de 4 m en les plantacions 

de mandariners i de 5 en les de tarongers fan 

pensar que totes les feines del conreu són 

mecanitzables. 

03.07 Sistema de reg

El sistema de reg més utilitzat és el localitzat per 

degoteig, amb una petita presència de plantaci-

ons amb reg a tesa o per inundació. L’origen de 

l’aigua és majoritàriament de pous i dels canals 

de la dreta i de l’esquerra de l’Ebre.

03.08 Nombre i grandària de parcel·la

El nombre de parcel·les supera les 14.000, la 

qual cosa, tenint en compte les 11.300 ha. 

de superfície total plantada, és indicativa de 

l’alt nivell de parcel·lació, amb forta presència 

d’horts familiars. El 75% de les parcel·les tenen 

menys d’1 ha i abasten el  31% de la superfície 

plantada. En canvi, el 50% de la superfície es 

correspon amb parcel·les d’1 a 10 ha, on es 

possibilita una més fàcil mecanització de les 

feines i l’automatització del reg.

04 Conclusions

Els increments de producció tan importants 

que s’han produït durant els últims anys, més 

la superfície que està pendent d’entrar en plena 

producció, així com la introducció majoritària de 

la varietat Clemenules poden fer possible la cre-

ació d’excedents estructurals durant el període 

novembre-gener, amb una concentració de la 

producció superior al 80%.

Aquest problema de la citricultura catalana, que 

ve a representar un 3,5% de la producció esta-

tal, es pot veure agreujat pel fet que a la resta 

de Comunitats productores (València, Múrcia i 

Andalusia) l’evolució del creixement ha estat molt 

semblant, però amb xifres molt més importants. 

Aquesta situació determina com a possibles so-

lucions desestacionalitzar les produccions per 

perllongar la campanya incrementant o introduint 

la producció d’altres varietats; sense renunciar 

a la qualitat dels fruits que avui dia exigeixen 

els mercats.

05 Per saber-ne més

Cens citrícola de Catalunya, 2005: http://www.

gencat.net/darp/camp.htm

MARTÍNEZ, J. (2004) XI Jornades Cítricoles 

d’Alcanar 

 PONS, J.; PASTOR, J. (1990) “El Sector citrícola 

a Catalunya. Situació actual i perspectives”, II 

Congrés de l’Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris. Lleida.
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Desestacionalitzar les 
produccions pot ser una 
solució per perllongar la 
campanya, incrementant 
o introduint la producció 
d’altres varietats

Mandarines en la fase inicial de maduració. Foto: J. Porta.

Taula 3. Distribució de la superfície segon la grandària de les parcel·les. La superfície sobre la que s’han fet els càlculs és la ocupada pel 
cultiu de cítrics.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓ, CONTROL
I CERTIFICACIÓ DE PLANTERS DE CÍTRICS.
TÍTOLS D’OBTENCIÓ VEGETAL 

Figura 1. Plantes per a l’obtenció de material vegetal per a la certifi cació de plançons de cítrics.

01 Introducció

El programa de certificació de planters de cítrics 

comprèn un conjunt de regulacions legals, la 

realització periòdica de proves de diagnòstic 

d’organismes nocius i de malalties i una sèrie 

d’inspeccions durant les diferents fases de pro-

pagació en els vivers, que asseguren un origen 

clonal de les plantes i en garanteixen l’autenti-

citat varietal i l’estat sanitari.

Els principals beneficiaris d’aquest programa de 

certificació són els agricultors i, en conseqüèn-

cia, la citricultura del país. 

El Servei de Producció Agrícola del Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) 

es fa càrrec del control d’aquest programa de 

certificació, ja que és l’organisme oficial res-

ponsable del control i la certificació de llavors i 

planters a Catalunya.

02 Categories de material vegetal

La propagació comercial de planters de cítrics 

certificats es basa en assegurar la filiació del 

material propagat (origen clonal) per mitjà de 

diferents categories de plantes. Aquestes ca-

tegories són: parental, mare de base, mare de 

certificada i certificada (Figura 1).

02.01 Plantes parentals

Les plantes parentals de cítrics procedeixen dels 

programes de sanejament i de quarantena de 

varietats. S’obtenen a partir d’una única planta, 

que és el cap de clon. De les 5 plantes paren-

tals, 3 són les inicials i 2 són les de reserva.

Les plantes inicials són la font originària d’em-

pelts per a la posterior producció de plançons 

certificats. Estan cultivades en contenidors a 

l’interior d’hivernacles per tal de protegir-les 

d’insectes vectors de malalties. Aquestes 

plantes se sotmeten individualment a proves 

de diagnòstic per tal d’assegurar la seva sanitat; 

la periodicitat del testatge d’aquestes plantes 

és la que es fixa en el Quadre 1. També s’han 

d’inspeccionar anualment per detectar qualse-

vol possible anormalitat vegetativa de la planta 

o dels fruits.

Les plantes de reserva es mantenen separades 

de les inicials, també a l’abric de vectors, per 

poder utilitzar-les en cas que les inicials es con-

taminin i així poder refer la producció de plantes. 

Se’ls ha de realitzar els mateixos controls que 

a les inicials.

Les plantes parentals del programa de certifi-

cació espanyol es troben a les instal·lacions de 

l’IVIA a Moncada (València), organisme oficial 

responsable del seu manteniment.

02.02 Plantes mare de base (camp base)

Les plantes mare de base pertanyen a empre-

ses planteristes que, a través d’associacions o 

agrupacions de vivers, les mantenen de forma 

conjunta. Així es redueix el nombre de plantes 

necessàries, s’abarateix el cost de manteniment 

i es facilita el control sanitari i els treballs d’ins-

pecció. L’origen d’aquestes plantes són empelts 

procedents de les plantes inicials. 

L’objectiu d’aquest camp és la producció 

d’empelts base per establir les plantes mare 

Plantes d’un any del camp base. Foto: J. Porta.

El programa de certifi cació 
de planters de cítrics 
assegura un origen clonal 
de les plantes i en garanteix 
l’autenticitat varietal
i l’estat sanitari

Plantes parentals

Plantes mare de Base
(Camp base)

Plantes mare de Certificada
(Camp de multiplicació)

Plançó
certificat

Camp de plançons
empeltats

Plantes productores
de pinyols
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de certificada (camp de multiplicació). Les plan-

tes base se sotmeten individualment a testatges 

de patògens amb la periodicitat que es fixa al 

Quadre 1. Qualsevol arbre contaminat s’ha d’eli-

minar immediatament. Les plantes es controlen 

sovint, sobretot a la fructificació, amb la finalitat 

de detectar possibles anormalitats o mutacions, 

molt freqüents en cítrics.

La recol·lecció d’empelts d’aquests arbres es 

fa després d’haver comprovat amb el fruit l’au-

tenticitat varietal. La quantitat d’empelts recol-

lectada de cada arbre ha de limitar-se per tal 

de permetre una producció regular de fruits que 

permetin els controls. 

El nombre de plantes per varietat depèn de la 

quantitat de plantes finals a produir. De dos a sis 

plantes n’hi ha prou per assegurar la producció. 

02.03 Plantes mare de certificada (camp de 

multiplicació)

Cada planterista ha de disposar de les plan-

tes mare de certificada (camp de multiplicació). 

Aquestes plantes s’estableixen amb empelts 

base que provenen de les plantes mare de 

base.

Té per objectiu la multiplicació intensiva d’em-

pelts per a la seva utilització en la producció 

final de plantons. L’establiment d’aquests camps 

permet reduir el nombre de plantes mare, fet que 

facilita la inspecció i el diagnòstic de patògens.

Els camps de multiplicació d’empelts poden cul-

tivar-se a l’aire lliure, encara que generalment 

es cultiven en hivernacles, ja que això facilita el 

control del cultiu i incrementa considerablement 
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Quadre 1. Periodicitat dels tests obligatoris de malalties transmissibles per empelt.

MALALTIES
PERIODICITAT DEL 

TEST EN ANYS

Tristesa 3

Vein-enation 3

Grup psoriasi i malalties que provoquen en les fulles joves 
símptomes similars als de la psoriasi (psoriasi, ring spot, 
cristacorbis, impietratura i cóncave gum)

10

Infectious variegation 10

Exocortis 3

Cachexia-xiloporosi 6

Stuborn* (Spiroplasma citri) 1

Tacat foliar dels cítrics (Citrus leaf Blotch) 10

L’objectiu del camp base
és la producció d’empelts 
per establir les plantes mare 
de certifi cada

Quadre 2. Llistat d’organismes nocius i de malalties que afecten la qualitat de manera 
significativa.

FAMÍLIA, GÈNERE O ESPÈCIE ORGANISMES NOCIUS I MALALTIES

Rutàcies. Cítrics.

Insectes, àcars i nematodes en totes les fases
de desenvolupament:

Aleurothrixus floccosus (Mashell).
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana).
Tylenchulus semipenetrans.

Fongs:
Phytophthora spp.

Virus i organismes similars i, en particular:
Citrus leaf rugose
Malalties que provoquen en les fulles símptomes
similars als de psoriasi, tals com psoriasi, ring spot,
cristacortis, impietratura, concave gum. 
Infectious variegation.

Viroides com exocortis, caquexia-xiloporosi

A dalt, hivernacle on es realitza la sembra de pinyols per 
a obtenir els patrons que posteriorment es trasplantaran i 
s’empeltaran. A sota, conservació de varetes en cambra 
per una posterior empeltada, obtingudes del camp de 
multiplicació. Fotos: J. Porta.
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el número d’empelts produïts per cada planta. 

La producció d’aquestes plantes es limita a 

tres anys, a fi d’evitar la propagació massiva 

de mutacions no detectades. En conseqüèn-

cia, periòdicament s’han d’establir nous blocs 

de multiplicació amb empelts provinents del 

camp base.

Els camps de multiplicació d’empelts s’inspec-

cionen per detectar possibles anomalies vege-

tatives i s’analitzen mostres representatives de 

plantes en cas que a la zona hi hagi presència 

de malalties greus. Anualment, es mostregen per 

tal de detectar el virus de la Tristesa.

02.04 Plantes productores de pinyols

Les plantes productores de pinyols han de 

propagar-se vegetativament amb empelts pro-

vinents de les plantes inicials. No es poden uti-

litzar arbres propagats per pinyol perquè, per 

tractar-se d’espècies d’elevada poliembrionia, 

no tenen homogeneïtat varietal i també perquè 

en cítrics es relativament freqüent la formació 

d’embrions nucel·lars tetraploides i les plantes 

obtingudes tenen un comportament agronòmic 

diferent del de les plantes diploides.

Els arbres productors de pinyols s’han de cultivar 

en ple camp i cal controlar que les plantes no 

mostrin símptomes de psoriasi en fulles joves, 

en les quals s’ha observat ocasionalment la 

transmissió per pinyol d’aquesta malaltia. Les 

plantes també han d’estar lliures d’organismes 

nocius i de malalties.

02.05 Plançons certificats

El planter certificat s’obté amb empelts provi-

nents del camp de multiplicació d’empelts en 

patrons obtinguts a partir de pinyols del camp 

d’arbres productors de pinyols. Poden produir-

se en condicions normals de cultiu en camp, o 

en diferents tipus d’hivernacles. 

Aquestes plantes són inspeccionades anual-

ment per garantir que reuneixen els requisits 

d’absència d’organismes nocius i de malalties, 

d’autenticitat varietal i la qualitat morfològica (al-

çada, diàmetre, etc.). Quan a la zona de cultiu 

existeixin malalties greus amb dispersió natural, 

s’han de realitzar proves de diagnòstic en mos-

tres representatives recollides del planter.

03 Organismes nocius
del programa de certificació

El programa de certificació, a més de garantir 

l’absència dels organismes nocius i de les ma-

lalties que s’indiquen al Quadre 1, també obliga 

que les plantes compleixin els requisits fitosanita-

ris de qualitat del Reial Decret 929/1995 (Quadre 

2) i les condicions fitosanitàries establertes al 

Reial Decret 2071/1993 (Normativa de Passa-

port Fitosanitari).

Els programes de certificació garanteixen en els 

planters l’absència dels patògens, dels quals es 

fan periòdicament controls sanitaris per inde-

xatge a les plantes mare i als planters. També 

asseguren que per control visual no s’ha detec-

tat la presència dels organismes nocius i de les 

malalties que s’indiquen en els Reials Decrets 

abans esmentats.

Els programes de sanejament i de quarantena 

inclouen normalment tots els patògens cone-

guts i moltes vegades existeix el convenciment 

equivocat que els programes de certificació 

també els inclouen. Els programes de certifi-

cació contemplen els patògens que s’han de-

tectat en el país i realitzen controls visuals per 

detectar els patògens de quarantena encara no 

existents al país.

Els programes de certificació se centren en patò-

gens transmissibles per empelt, fonamentalment 

virus i viroides, i també inclouen fongs, bacteris 

i insectes.

Finalment, cal indicar que aquests programes 

certifiquen que els plançons s’han produït a par-

tir d’un material inicial lliure d’organismes nocius 

mitjançant un procés controlat que redueix al 

màxim la recontaminació de virosis durant la 

producció del planter.

04 Altres aspectes del programa de 
certificació
 

L’organisme oficial responsable del programa 

de certificació ha d’aprovar la localització de les 

parcel·les dels planters. Han d’estar en àrees 

amb el mínim risc d’infecció per patògens que 

es dispersen naturalment. Normalment s’esta-

bleixen distàncies mínimes entre els diferents 

camps del sistema de propagació i les plantes 

de cítrics més properes. Aquestes distàncies 
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Els programes de certifi cació 
contemplen els patògens 
que s’han localitzat en el país 
i realitzen controls visuals 
per detectar els patògens 
de quarantena encara no 
existents 

Els plançons certifi cats són 
inspeccionats anualment 
per garantir que reuneixen 
els requisits d’absència 
d’organismes nocius, 
d’autenticitat varietal
i de qualitat morfològica

Plançó amb l’etiqueta ofi cial de color blau, numerada, on fi gura l’espècie, la varietat, el clon, el portaempelt i el planter que l’ha 
produït. Foto: J. Porta.
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Quadre 3. Varietats amb Títol d’Obtenció Vegetal (TOV). Dades actualitzades a 31 de gener de 2007.

NÚM. TOV VARIETAT TITULAR FI TOV ÀMBIT

Citrus clementina Hort. ex Tan MANDARINA CLEMENTINA

2168 BEATRIZ DE ANNA M. Fabra / IVIA / INIA 21/03/2023 esp

18682 CAPOLA Porcar, A - Lacomba, G 31/12/2036 euro

7987 CLEMENPONS Juan Pons Boltá 31/12/2031 euro

5647 LORETINA Agrupación de Viveristas de Agrios SA (AVASA) 31/12/2029 euro

1466 ORONULES INIA / IVIA / Arambul 22/07/2014 esp

1848 RICALATE INIA / IVIA 01/04/2022 euro

Citrus sinensis (L.) Osb TARONGER DOLÇ

16367 BARBERINA Vicente Barber Pérez 31/12/2035 euro

2015 PINALATE Frigsa SL - IVIA - INIA 08/02/2019 esp

Citrus L. MANDARINA HÍBRIDA

19036 CLARA Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura 31/12/2037 euro

15368 DELIZIA Antonio Bertolami 31/12/2035 euro

19037 REALE Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura 31/12/2037 euro

19035 TACLE Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura 31/12/2037 euro

Citrus unshiu (Mak) Mark MANDARINA SATSUMA

836 PLANELLINA INIA / IVIA / Claramunt 04/07/2010 esp

Citrus paradise x Poncirus trifoliata MANDARINA TANGOR

14111 NADORCOTT SARL Nador Cott Protection 31/12/2029 euro

Citrus L. PORTAEMPELT

15858 FORNER ALCAIDE 5 INIA / IVIA 31/12/2035 euro

18679 FORNER ALCAIDE 13 INIA / IVIA 31/12/2036 euro

18680 FORNER ALCAIDE 517 INIA / IVIA 31/12/2036 euro

depenen dels patògens existents i es poden 

reduir considerablement si les plantes es cul-

tiven a l’interior d’hivernacles. També cal evitar 

la utilització de les mateixes parcel·les per a la 

producció dels planters.

Les plantes dels diferents camps han de cultivar-

se amb les millors tècniques culturals possibles, 

i cal posar especial interès en el control d’orga-

nismes nocius i de malalties. Totes les eines de 

treball han de desinfectar-se amb hipoclorit sòdic 

abans de qualsevol operació de recol·lecció de 

fruits, empelts o varetes per evitar la contamina-

ció amb patògens transmissibles mecànicament, 

particularment els viroides.

Un aspecte molt important de la certificació és 

l’etiquetat de les plantes durant tot el procés de 

propagació, amb la finalitat d’evitar la barreja 

de patrons o varietats i permetre trobar l’origen 

de qualsevol anormalitat o contaminació que es 

detecti en el procés. S’ha de fer especial aten-

ció en la recol·lecció, tractament, empaquetat i 

etiquetat de llavors i varetes, als camps de mul-

tiplicació i productor de pinyol.

Finalment, cal destacar que les plantes al final 

del procés de producció s’identifiquen indivi-

dualment amb una etiqueta oficial, de color 

blau, numerada, on figura l’espècie, la varie-

tat, el clon, el portaempelt i el planter que l’ha 

produït. La numeració de l’etiqueta assegura 

la traçabilitat de tot el material utilitzat per a la 

producció del plançó.

La legislació relacionada sobre aquest tema és:

· Reial Decret 929/1995, de 9 de juny. Regla-

ment tècnic de control i certificació de plantes 

de viver de fruiters. (BOE 14-6-1995)

· Reial Decret 1678/1999, de 29 d’octubre, pel 

que es modifica el RD 929/1995, de 9 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament tècnic 

de control i certificació de plantes de viver de 

fruiters. (BOE 18-11-1999)

· Reial Decret 2065/2004, de 15 d’octubre, pel 

que es modifica el RD 929/1995, de 9 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament tècnic 

de control i certificació de plantes de viver de 

fruiters. (BOE 16-10-04)

· Reial Decret 205/2006, de 3 de març, pel que 

es modifica el RD 929/1995, de 9 de juny, pel 

que s’aprova el Reglament tècnic de control 

i certificació de plantes de viver de fruiters. 

(BOE 28-03-06)
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Quadre 4. Varietats de cítrics que tenen sol·licitat el TOV. Dades actualitzades a 31 de gener de 2007.

NÚM. TOV VARIETAT TITULAR ÀMBIT

Citrus clementina Hort. ex Tan MANDARINA CLEMENTINA

20004316 AVASA PRI 21 Agrupación de Viveristas de Agrios SA (AVASA) esp

20004317 AVASA PRI 22 Agrupación de Viveristas de Agrios SA (AVASA) esp

20004318 CLEMENRUBI Agrupación de Viveristas de Agrios SA (AVASA) esp

2005/1035 CLEMENRUBI Agrupación de Viveristas de Agrios SA (AVASA) euro

20014376 CLEMENSOL Agridelmed SL esp

20014341 CULTIFORT Sendra Rocher, Rafael esp

2004/1447 CULTIFORT Sendra Rocher, Rafael euro

20064673 IVIA-TRI-1 IVIA esp

20064674 IVIA-TRI-2 IVIA esp

20064654 MUR-15 IVIA / AVASA esp

20064655 MUR-18 IVIA / AVASA esp

20014330 NULESSIN IVIA esp

20014346 OROGROS Arnau Martínez, Vicent esp

20014353 PRENULES Explotaciones Agrícolas Terestres esp

2000/0491 SANDO Promoción de Frutas y Tierra SA euro

Citrus sinensis (L.) Osb TARONGER DOLÇ

20064641 ALVARIÑA Sanchis Sisternes, Alvaro esp

1997/0274 BARNFIELD LATE NAVEL Sociedade Agricola Viveiros do Flora ltd euro

2005/0876 CAMBRIA Stargrow Cultivar Developement (PTY) Ltd euro

1998/1360 CHISLETT SUMMER NAVEL Chislett Gregory euro

1998/1359 POWELL SUMMER NAVEL Agrupación de Viveristas de Agrios SA euro

1997/0624 ROHDE SUMMER NAVEL Sociedade Agricola Viveiros do Foral Ltd. euro

Citrus L. MANDARINA HIBRIDA

2004/0075 ALKANTARA Reforgiato-Russo-Recupero euro

2001/1347 GOLD NUGGET The Regents of the University of California euro

2004/0074 MANDALATE Reforgiato-Russo-Recupero euro

2004/0072 MANDARED Reforgiato-Russo-Recupero euro

1999/0031 NOVA SEEDLESS Agrupación de Viveristas de Agrios SA euro

2004/1076 ORRI Plants Production and Marketing Board euro

2005/0575 ROXANI Michael Koulizakis euro

2003/1086 TDE2 The Regents of the University of California euro

2003/1087 TDE3 The Regents of the University of California euro

2003/1088 TDE4 The Regents of the University of California euro

Citrus unshiu (Mak) Mark MANDARINA SATSUMA

2006/0947 QUEEN Angel Teresa Hermanos SA euro

Citrus limon (L.) Burm. f. LLIMONER

20024400 BETERA IVIA / Ana Lloris Cortina esp

19984160 CHAPARRO C.A. Murcia / INIA / A. Bernabé esp

1999/0864 CHAPARRO Cons. Medio Ambiente Murcia - INIA - euro

2006/0458 EUREKA SL The Agricultural Research Council euro

2004/0073 LEMOX Reforgiato-Russo-Recupero euro

20024401 LIDER J. Bautista Pérez Selles esp

20014343 MILENIUM Francisco Porte Salvador esp

Citrus L. LLIMERA

2004/0753 LIMONCELLA Raffeiner Valtl euro

Citrus L. PORTAEMPELT

1997/0512 FORNER ALCAIDE 418 INIA / IVIA euro
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05 Títol d’obtenció vegetal

La protecció de les obtencions vegetals és l’ins-

trument legal que tenen els obtentors de noves 

varietats vegetals per protegir els seus drets 

sobre elles, i que els dóna l’exclusivitat per a 

la seva multiplicació i comercialització. Aquesta 

exclusivitat la poden compartir amb altres em-

preses a canvi del pagament de royalties.

Els drets sobre les varietats protegides es reconei-

xen mitjançant el Títol d’Obtenció Vegetal (TOV). 

Aquest document pot tenir àmbit europeu o res-

tringit als països que l’obtentor vulgui. En ambdós 

casos hi ha una legislació que ho regula.

Els organismes responsables d’atorgar els TOV 

són per Europa l’Oficina Comunitària de Varietats 

Vegetals (OCVV), i per Espanya l’Oficina Espa-

nyola de Varietats Vegetals (OEVV).

En el Quadre 3 figuren les varietats de cítrics, 

classificades per grup d’espècies, que disposen 

de Títol d’Obtenció Vegetal (TOV). S’indica el 

número de TOV, el termini de protecció, el titular 

i l’àmbit (euro: Europa; esp: Espanya).

En el Quadre 4 figuren les varietats de cítrics 

classificades per grups d’espècies, que han 

sol·licitat el TOV, i que tenen pendent la seva 

concessió. S’indica el número d’expedient, la 

data de sol·licitud, el sol·licitant i l’àmbit.

Per multiplicar legalment una varietat amb TOV, 

el planterista ha de disposar d’un contracte de 

multiplicació amb el titular de l’obtenció, i tenir-lo 

registrat a l’Oficina Espanyola de Varietats Vege-

tals (OEVV) del MAPA a Madrid.

El planterista que multipliqui una varietat amb 

TOV o amb sol·licitud del TOV sense el correspo-

nent contracte de multiplicació pot ser sancionat 

administrativament, i el titular de l’obtenció pot 

actuar penalment contra ell.

La legislació relacionada sobre aquest tema és:

· Reglament CE 2100/94 del Consell de 27 de 

juliol de 1994, de protecció d’obtencions ve-

getals. (DOCE 1-9-1994)

· Llei 3/2000 de 7 de gener, de règim jurídic de 

les proteccions d’obtencions vegetals. (BOE 

10-1-2000)

· Reial Decret 1261/2005, de 21 d’octubre. Re-

glament de protecció d’obtencions vegetal. 

(BOE 5-11-2005)

06 Per saber-ne més

Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV): 

http://www.cpvo.europa.eu

Oficina Espanyola de Varietats Vegetal (OEVV):

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semi-

llas/introduccion.htm

RuralCat: http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/

plansons.ruralcat?content=/plansons/jsp/plan-

sons.jsp

NAVARRO, L. (2000) “Saneamiento, cuarente-

na y certificación de cítricos”. Enfermedades 

de los cítricos, Ediciones Mundi-Prensa. Pàgs. 

117-123

07 Autors

Porta Ferré, Joan
DAR - Servei de Producció Agrícola
joan.porta@gencat.net

Folch Castell, Carles
DAR - Servei de Producció Agrícola
cfolchcastell@gencat.net

Per multiplicar legalment 
una varietat amb Títol 
d’ Obtenció Vegetal, el 
planterista ha de disposar 
d’un contracte de 
multiplicació amb el titular 
de l’obtenció
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Figura 2. Producció de plançons de cítrics a Espanya (2002-2006).

Figura 3. Producció de plançons de cítrics a Catalunya (2002-2006).
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DISSENY DE LA PLANTACIÓ

Figura 1. Criteris a tenir en compte en la decisió de plantar.

01 Consideracions prèvies

Abans de realitzar qualsevol tipus de plantació 

s’han de tenir clars una sèrie de condicionants, 

sense els quals no es pot prendre la decisió de 

plantar. Aquests seran en gran mesura els que 

faran que la plantació sigui un èxit o un fracàs. 

Destaquen els següents:

1. Composició del sòl (profunditat del sòl, tex-

tura, estructura, alcalinitat, acidesa, salinitat, 

poblacions de nematodes...)

2. Disposició i composició de l’aigua de reg 

(pH, salinitat, contingut en nitrats, contingut 

en metalls pesats...)

3. Climatologia de la zona (pluviometria, tempe-

ratures màximes i mínimes, velocitat i direcció 

del vent...)

Aquesta anàlisi prèvia del tipus de sòl, aigua 

de reg, a més del clima de la zona, ens situa 

ja en una informació imprescindible per poder 

prendre moltes de les decisions posteriors.

Tradicionalment l’elecció de la varietat era la 

màxima preocupació per part de l’agricultor, ja 

que gairebé tot es plantava sobre peu amarg 

(Citrus aurantium L.), però en l’actualitat, a 

causa del gran procés d’investigació per part 

dels organismes oficials, ens trobem amb una 

gran diversitat, tant de varietats com de pa-

trons, que fan que la decisió sigui una mica 

més complexa. Tot això ens fa pensar que 

sobretot haurem d’abandonar la idea exclu-

siva de quina varietat hem de plantar i co-

mençar a pensar en una correcta combinació 

empelt-patró.

És evident que a més d’aquests paràmetres 

de caràcter físic, químic i ambiental, que són 

imprescindibles per a una correcta decisió, 

cal introduir criteris econòmics (preu mitjà de 

venda de les varietats durant una sèrie d’anys, 

possibilitat de mecanització de l’explotació, di-

mensió de l’explotació, tipus de producció que 

es pretén fer...) , per tal de garantir i de justificar 

la inversió que es pretén realitzar.

Davant de totes aquestes grans preguntes 

que se’ns plantegen en el moment previ a 

la plantació, cal tenir la màxima informació 

possible, per tant resulta imprescindible dei-

xar-se aconsellar per part dels tècnics, vive-

ristes, organismes oficials, cooperatives... per 

tal de trobar les respostes més ajustades a 

la realitat actual, ja que qualsevol errada en 

aquesta anàlisi prèvia, pot fer fracassar la in-

versió posterior.

02 Treballs previs a la plantació

Els treballs amb maquinària pesada que 

s’han de dur a terme abans de la plantació 

de la nostra explotació s’han de planificar amb 

temps, perquè es tracta d’uns treballs que van 

encadenats entre si i amb el temps. Aquests 

treballs s’han de fer amb molta precisió i és 

important que els realitzin professionals amb 

experiència, ja que afecten de forma molt di-

recta el correcte funcionament de la nostra 

explotació. 

Amb aquests treballs es pretén sobretot:

· evitar l’aparició de problemes d’entollaments, 

per tant s’ha d’aconseguir un correcte dre-

natge en la nostra explotació.

· una adequada distribució de les fileres de 

plantació per evitar al màxim fenòmens d’ero-

sió causats per fortes pluges.

· garantir un correcte funcionament del nostre 

sistema de fertirrigació.

· una bona distribució de la terra per afavorir 

una uniformitat en el creixement dels nostres 

plançons.

En la Figura 2 es presenten alguns dels treballs 

més comuns en una nova plantació, tot i que 

Plantació de cítrics amb reg per degoteig. Foto: J. Casassas.

El disseny de la plantació 
afecta de forma directa la 
viabilitat econòmica de la 
nostra explotació

Tipus de sòl, aigua...

COMBINACIÓ
EMPELT-PATRÓ

Criteris econòmics

Climatologia
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poden variar segons les característiques pròpies 

de cada explotació:

1. Subsolat a una profunditat aproximada de 

40-50cm.

2. Despedregat de les parcel·les, en el cas que 

fos necessari.

3. Anivellació segons l’orientació de les file-

res de plantació. En cas de grans pendents, 

seguir les corbes de nivell per evitar l’erosió 

del sòl. Per a un correcte funcionament del 

sistema de reg cal uns pendents mínims 

d’un 5%.

4. Labors de cultivadors.

5. Aportacions d’esmenes orgàniques a base 

de fems, per millorar l’estructura del sòl, així 

com per a la nutrició del mateix.

6. Muntatge del sistema de reg escollit. 

7. Construcció de cavallons, sobretot en aquells 

sòls on hi hagi risc d’inundacions, per evi-

tar possibles malalties del sistema radicular 

(Phytophthora sp.).

8. Obertura de forats.

9. Plantació.

03 Elecció del marc de plantació

La correcta elecció del marc de plantació és 

una de les decisions que afectarà d’una forma 

més directa la viabilitat econòmica de la nostra 

explotació, a més a més, també és uns dels 

factors que, si ens equivoquem, serà més difícil 

de corregir amb posterioritat. 

Així doncs, haurem de tenir en compte alguns 

dels següents factors:

· tipus de sòl

· vigor del patró

· vigor de la varietat

· tipus de poda

· mecanització de l’explotació

Al Quadre 1 es resumeix el comportament agro-

nòmic dels principals patrons, del quals dispo-

sem avui al mercat.

En l’actualitat existeixen patrons nanitzants, com 

són el Forner-Alcaide núm. 5 i núm. 418, que 

poden fer-nos replantejar uns marcs de plantació 

més estrets, amb una major densitat d’arbres i 

que milloren el rendiment unitari, sense perjudi-

car de forma directa la mecanització de l’explo-

tació, però cal comprovar el seu comportament 

agronòmic final.

Durant el procés d’escollir el marc de plantació, 

realment estarem distribuint els plançons sobre 

la nostra parcel·la; això ens permet decidir sobre 

el màxim aprofitament del terreny de cultiu. De 

la mateixa forma, també haurem de pensar que 

una correcta orientació de la plantació (NE a 

SO) ens permetrà una maduració de la fruita 

de forma més uniforme i un major aprofitament 

de la llum solar. 

Com ja s’ha comentat, el marc de plantació 

serà un criteri decisiu sobre la rendibilitat de 

l’explotació i potser de vegades s’interpreta de 

forma contrària. L’elecció de marcs de plan-

tació estrets poden conduir-nos a curt-mig 

termini a situacions de costos extraordinaris 

(podes excessives, aclarida d’arbres...), s’ha 

Quadre 1. Comportament agronòmic dels diferents patrons (CASTAÑER AMORÓS,M. 2003. Producción de Agrios).

CITRANGE
CARRIZO

SWINGLE
CITRUMELO CPB 4475

CITRUS
MACROPHYLLA

CITRUS
VOLKAMERIANA

MANDARINER
CLEOPATRA

CITRANGE
C-35

Vigor Elevat Elevat Elevat Elevat Moderat Semi-nanitzant

Resistència 
a carbonats

Sensible Molt sensible Resistent Resistent Resistent Sensible

Resistència 
al fred

Resistent Mitjana Molt sensible Sensible Resistent Mitjana

Resistència 
a la salinitat

Sensible Mitjana Mitjana Mitjana
Molt alta

-

Asfíxia
radicular

Sensible Molt resistent Resistent Resistent Sensible -

Qualitat
de la fruita

Bona Bona Baixa Baixa Bona Bona

Productivitat Mitjana Mitjana Elevada Elevada Mitjana Mitjana

SUBSOLAT DESPEDREGAT ANIVELLACIÓ CULTIVADORS APORTACIÓ DE FEMS CULTIVADORS

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

MUNTATGE 
DEL REG

CAVALLONS 
I FORATS

PLANTACIÓ

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Figura 2. Calendari dels treballs previs a la plantació.
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de vigilar també l’efectivitat dels tractaments 

fitosanitaris, la correcta distribució de la fertir-

rigació i que ens poden aparèixer uns costos 

de recol·lecció superiors.

La situació actual de la citricultura espanyo-

la ens situa en estat de competitivitat davant 

d’altres països, on els costos de producció 

són molt més baixos que els nostres per 

diferents raons; això fa que calgui reduir els 

nostres costos en la mesura que sigui possi-

ble, sense afectar la qualitat final de la fruita. 

Per aquesta raó, s’ha de buscar uns marcs 

de plantació adients per a la mecanització 

de la nostra explotació durant les tasques de 

tractaments fitosanitaris, poda, desherbatge, 

triturat de rama, pas de vehicles pesats durant 

la recol·lecció,...

04 Transplantament

Per a les noves plantacions és imprescindible la 

utilització de material vegetal i de varietats inscri-

tes en el Registre Oficial de Llavors i Plantes de 

Viver, a més que sigui de productors oficialment 

autoritzats i certificats, amb el corresponent pas-

saport fitosanitari.

04.01 Època de plantació

El període de plantació habitualment sol ser des 

de finals de febrer fins al mes de juny. És reco-

manable consultar-ho prèviament amb el viver 

autoritzat, perquè segons les varietats és millor 

avançar o endarrerir la plantació.

04.02 Normes a seguir durant la plantació

1. No s’han d’estendre els plançons per tot 

el camp; és convenient fer-ho de forma pro-

gressiva, tal i com es van plantant (és molt 

important que el sistema radicular no perdi 

la humitat).

2. El punt d’empelt cal situar-lo sempre a favor 

dels vents predominants, per evitar que es 

trenqui per aquest punt.

3. Si el plançó té alguna arrel trencada, s’ha de 

tallar pel punt trencat. Si és necessari, s’ha de 

retallar l’arrel principal o pivotant.

4. Cal estendre bé les arrels del plançó per tot 

el forat. 

5. La profunditat del plançó ha de ser igual o 

superior a la que es trobava al viver.

6. Un cop plantat, s’ha de realitzar un reg abun-

dant. Després s’ha de calçar el plançó per evitar 

que alguna arrel hagi quedat al descobert. És 

important fer regs alternats cada 6-8 dies, per 

mantenir el punt d’humitat, fins que el plançó 

comenci a brotar. Això dependrà de l’època de 

l’any i de la zona de plantació. Un dels causants 

de més mortalitat és l’excés d’humitat del siste-

ma radicular. Per tant, és necessari realitzar regs, 

però tampoc d’una forma molt excessiva.

7. Si el plançó se serveix amb molta massa 

foliar és convenient despuntar-lo. Aquesta 

pràctica cal consultar-la prèviament amb el 

viver, perquè depèn molt de la varietat, de 

l’època de plantació, així com de la zona de 

plantació. De forma general, les plantes se 

solen servir amb una altura aproximada de 

45-55 cm des del terra.

05 Treballs posteriors a la plantació 

Després de la plantació cal dur a terme els tre-

balls de rec i de tractaments. El Quadre 3 recull 

Quadre 2. Taula orientativa dels marcs de plantació segons el tipus de sòl i varietats.

TIPUS DE SÒL TARONGERS MANDARINERS HÍBRIDS LLIMONERS

Sòl normal 6 X 4 m 5,5 X 4 m 5,5 X 4 m 6.5 X 5 m

Sòl fèrtil i profund 6 X 4,5 m 6 X 4 m 6 X 4 m 7 X 5,5 m

Arbres /ha
(En sòls normals)

415 455 455 307

Plantacions de cítrics a les Terres de l’Ebre. Fotos: D. Millan.
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les necessitats hídriques i nutritives aproximades 

per planta i més. Pel que fa als tractaments, 

durant els primers anys convé vigilar les plagues i 

malalties que puguin interrompre sobretot el crei-

xement vegetatiu del nostre plançó, com són:

· pugons (Aphis spiraecola, Aphis gossypii, 

Myzus persicae, Toxoptera auratii)

· minadors (Phyllocnistis citrella Stainton)

· àcars (Tetranychus urticae, Panonychus citri)

· mosca blanca (Aleurothrichus flocosus)

· caragols i llimacs

· possibles fongs (Phytophthora sp.)

Cal utilitzar únicament les matèries actives reco-

manades per a la plaga objecte, i seguir sem-

pre les indicacions de les diferents normatives i 

segons el tipus de producció escollida per a la 

nostra explotació.

06 Per saber-ne més

CASTAÑER AMORÓS, M. (2003): Producción 

de Agrios.

TRENOR I.; ZARAGOZA S.; SOLER J.; ALONSO, E. 

(1996): Diseño actual de explotaciones agrícolas.

DARP (2006): Norma tècnica per a la producció 

integrada de cítrics.

PÉREZ JUSTE, FLORENTINO J. (2006): Meca-

nización de las plantaciones de cítricos y eco-

nomía de costes. 

07 Autor

Millan Jordan, David 
Tècnic de Viveros Alcanar SAT
viverosalcanar@viverosalcanar.com

Quadre 3. Necessitats hídriques i nutritives aproximades per planta i mes.

DIÀMETRE 

COPA

G Ó CC

X PLANTA
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

1r
ANY

LITRES AIGUA 12 20 32 48 48 64 96 80 64 36 20 12

NITRAT AMÒNIC 

33,5%
- 2 g 2 g 2 g 2 g 8 g 12 g 12 g 9 g 5 g - -

ÀCID FOSFÒRIC 

75%
1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc

NITRAT POTÀSSIC 

(13-0-46)
1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g

1
METRE

LITRES AIGUA 16 28 48 84 84 96 160 140 96 48 28 16

NITRAT AMÒNIC 

33,5%
- 4 g 4 g 4 g 3 g 12 g 18 g 18 g 13 g 8 g - -

ÀCID FOSFÒRIC 

75%
1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc

NITRAT POTÀSSIC 

(13-0-46)
1 g 1 g 1 g 1 g 3 g 3 g 5 g 5 g 5 g 1 g 1 g 1 g

1,5
METRES

LITRES AIGUA 36 64 104 180 192 224 336 280 224 108 64 36

NITRAT AMÒNIC 

33,5%
- 9 g 9 g 9 g 7 g 27 g 42 g 42 g 30 g 19 g - -

ÀCID FOSFÒRIC 

75%
3 cc 3 cc 3 cc 3 cc 3 cc 3 cc 3 cc 3 cc 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc

NITRAT POTÀSSIC 

(13-0-46)
3 g 3 g 3 g 3 g 7 g 7 g 11 g 11 g 11 g 3 g 3 g 3 g

2
METRES

LITRES AIGUA 72 108 176 300 304 384 592 500 384 192 108 76

NITRAT AMÒNIC 

33,5%
- 15 g 15 g 15 g 13 g 50 g 74 g 74 g 53 g 33 g - -

ÀCID FOSFÒRIC 

75%
5 cc 5 cc 5 cc 5 cc 5 cc 5 cc 6 cc 6 cc 3 cc 2 cc 2 cc 3 cc

NITRAT POTÀSSIC 

(13-0-46)
6 g 6 g 6 g 6 g 12 g 12 g 20 g 20 g 20 g 6 g 6 g 6 g

2,5
METRES

LITRES AIGUA 96 160 256 444 464 576 880 740 576 276 184 112

NITRAT AMÒNIC 

33,5%
- 24 g 24 g 24 g 24 g 76 g 108 g 108 g 88 g 52 g - -

ÀCID FOSFÒRIC 

75%
7 cc 7 cc 7 cc 7 cc 7 cc 7 cc 7 cc 9 cc 4 cc 3 cc 3 cc 4 cc

NITRAT POTÀSSIC 

(13-0-46)
9 g 9 g 9 g 9 g 18 g 18 g 32 g 32 g 32 g 9 g 11 g 10 g
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MANEIG DE LA COBERTA VEGETAL
EN CAMPS DE CÍTRICS 

01 Introducció

A les parcel·les de cítrics podem trobar gran 

varietat de males herbes, ja que es tracta d’un 

cultiu de regadiu i el clima és molt adient per 

al seu desenvolupament. Als camps de cítrics 

trobem espècies tant de fulla ampla com de fulla 

estreta, i tant anuals com perennes. Algunes 

creixen des de la primavera fins a la tardor, altres 

des de la tardor fins a l’estiu, i altres al llarg de 

tot l’any. Entre les més importants es poden 

esmentar les que pertanyen als següents gè-

neres: Amaranthus, Calendula, Conyza, Erige-

ron, Sonchus, Senecio, Taraxacum, Diplotaxis, 

Convolvulus, Cyperus, Equisetum, Euphorbia, 

Mercurialis, Fumaria, Erodium, Geranium, Alli-

um, Asparagus, Lavatera, Malva, Papaver, Me-

dicago, Avena, Bromus, Cynodon, Echinocloa, 

Lolium, Poa, Setaria, Sorghum, Portulaca, Ga-

llium, Beta, Chenopodium, Veronica, Solanum, 

Parietaria, Urtica. 

Tradicionalment, el maneig de les cobertes 

vegetals en citricultura ha consistit en el “no 

cultiu”, és a dir, en el manteniment del sòl nu de 

males herbes en tota la superfície de la parcel·la. 

També és habitual tractar les males herbes de 

les fileres dels arbres, mitjançant l’ús d’herbi-

cides i realitzar passades de cultivadors a les 

entrefileres. A l’agricultura ecològica de cítrics 

l’únic mètode autoritzat és el pas de segadora 

als carrers, juntament amb la sega o encoixinats 

a les fileres. 

L’aparició a Espanya de les normes tècniques 

de Producció Integrada de les diferents comu-

nitats autònomes indiquen que durant cert pe-

ríode de temps ha de mantenir-se una coberta 

vegetal als carrers de la parcel·la, ja sigui natural 

o sembrada artificialment. Aquest fet determina 

que la tendència en el maneig del sòl a base 

d’herbicides hagi canviat considerablement. 

L’interès agronòmic que ofereixen les cobertes 

vegetals es pot resumir en els punts següents: 

protecció contra l’erosió del sòl, facilitat per al 

pas de la maquinària entre les files d’arbres, 

millora de l’estructura del sòl, de la capacitat 

d’infiltració de l’aigua (de reg i de pluja) i del 

nivell de matèria orgànica, control de la invasió 

de males herbes autòctones invasores o de 

gran desenvolupament, protecció contra pos-

sibles infeccions de Phytophthora sp. (aiguat) 

als fruits de les parts baixes dels arbres, i efecte 

favorable sobre la fauna útil. En aquest sentit, 

les clementines són les varietats més sensibles 

a l’atac de l’àcar Tetranychus urticae. Atès el 

caràcter polífag d’aquest àcar, hi pot haver un 

desplaçament d’aquest àcar i dels seus ene-

mics naturals més importants, els àcars fito-

seids, des del cultiu cap a la coberta vegetal 

i a l’inrevés. 

Al contrari, es pot assenyalar que també es pre-

senten alguns inconvenients, com poden ser: 

major consum d’aigua i nutrients, sobretot a les 

primeres fases del seu establiment, cost inicial 

addicional per a l’establiment de la coberta i el 

seu manteniment.

02 Tractaments herbicides
als cítrics

L’estudi del maneig de les cobertes vegetals 

s’ha realitzat en quatre parcel·les de producció 

integrada de cítrics d’una superfície mitjana 

compresa entre 1 ha i 1,45 ha durant els anys 

Les normes tècniques
de producció integrada
de les diferents comunitats 
autònomes indiquen que 
durant un període de temps 
cal mantenir una coberta 
vegetal als carrers de
la parcel·la, ja sigui natural
o sembrada artifi cialment

Flora espontània en un camp de cítrics: Convolvulus arvensis. Foto: IRTA Amposta. Flora espontània en un camp de cítrics: Anagallis arvensis. Foto: IRTA Amposta.
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2005 i 2006. En aquestes parcel·les s’han dut a 

terme diversos tractaments herbicides a la zona 

de degoteig sota els arbres, i s’ha procedit a 

segar les entrefileres dels arbres quan la coberta 

ho requeria.

Les males herbes sorgeixen durant tot el cicle 

del cultiu, sobretot a la zona de degoteig dels 

arbres, a causa de la humitat que proporcionen 

els emissors; mentre que a les entrefileres dels 

arbres la dinàmica de les males herbes depèn 

en gran mesura de la pluviometria dels mesos 

de l’estiu i de les temperatures del sòl a la pri-

mavera i tardor.

Habitualment els tractaments herbicides es re-

alitzen mitjançant una llança de polvoritzar per 

tractar les males herbes sota els arbres, amb un 

consum aproximat de 580 litres per ha tractada. 

Per tractar la zona de degoteig se sol utilitzar 

una barra herbicida, amb un consum mtjà de 

caldo de 650 litres per ha tractada. Normalment 

en tots dos casos s’utilitzen broquets de ventall 

de la marca Albutz® API 110-80 amb el cos de 

ceràmica, i la pressió de treball es troba com-

presa entre 4 i 5 bars.

El nombre mitjà de tractaments herbicides re-

alitzats al llarg de l’any en una parcel·la és de 

7; es reparteixen aproximadament al 60% entre 

tractaments de contacte i al 40% de tractaments 

mixtos (contacte+romanents). Per aplicar un her-

bicida residual cal tenir en compte la humitat del 

sòl, el desenvolupament de les males herbes i les 

previsions de pluges en un període recent o prò-

xim. Els tractaments herbicides es reparteixen 

aproximadament al 50% entre els realitzats amb 

llança de polvorització i amb barra herbicida; els 

costos d’aplicació del tractament depenen clara-

ment del tipus de mà d’obra utilitzada. El percen-

tatge mitjà de superfície de parcel·la tractada és 

al voltant del 43% de la superfície total.

El nombre de matèries actives utilitzades es re-

parteix de manera aproximadament igual entre 

les de contacte i les romanents, i es troba al 

voltant de 4 o 5 per parcel·la. Les més freqüents 

quant a romanents són el diuron, la terbutilazina, 

la simazina i  la pendimetalina entre d’altres. Les 

matèries actives més freqüents de contacte o 

sistèmiques són el glifosat, el glufosinat i el sul-

fosat entre d’altres. 

La dosi d’aplicació més comunament utilitza-

da és la de l’1%, de manera que la quantitat 

total de producte herbicida que s’aplica a una 

parcel·la de 1 ha al llarg de l’any es troba al 

voltant dels 24 kg de producte comercial. La 

quantitat mitjana per tractament de producte 

aplicat per ha tractada és de 8 kg, repartits 

aproximadament en 600 / 650 litres de caldo 

per ha tractada. 

03 Implantació de cobertes vegetals:
adaptació edafoclimàtica

Els assajos es van portar a terme en dos parcel·les 

de mandariners, localitzades al terme d’Alcanar. 

Les cobertes assajades (sembrades i de flora 

autòctona) a les entrefileres tenien una amplària 

de 3 m. En primer lloc es van fer els treballs de 

preparació del terreny amb cultivador i fresadora, 

i a continuació es va fer la sembra manual de les 

cobertes. La dosi de sembra ha estat en tots els 

casos de 40 kg/ha sembrada, que representa 

un 50% més del recomanat en sembres de pre-

cisió. Posteriorment a la sembra es va fer una 

passada de corró, per tal d’aconseguir una bona 

El nombre mitjà de 
tractaments herbicides 
realitzats al llarg de l’any
en una parcel·la és de 7

Manteniment del sòl nu amb l’aplicació d’herbicides. Foto: IRTA Amposta.

Tipus
 d’aplicació

Rendiment/
ha tractada

Caldo aplicat/
ha tractada

kg producte/
ha tractada

Cost aplicació/
ha tractada

Llança
herbicida

7,3 hores/ha 581 l 7,71 kg 276 €

Barra herbicida 3,1 hores/ha 652 l 8,47 kg 71 €

Diferència a favor
de la barra

39,8 % - 5,7 % - 4,8 % 59 %

Taula 1. Factors a tenir en compte a l’hora d’escollir entre barra herbicida i/o llança de 
polvorització (pistola).

Costos Producte/ha Aplicació/ha Total/ha

Per Finca 169.91 € 486.06 € 653.21 €

Mitjana 
per tractament

24.39 € 68.24 € 92.28 €

Taula 2. Costos de les aplicacions herbicides per parcel·la i per tractament realitzats
durant l’any.
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compactació del terreny i soterrar les llavors, 

afavorint la germinació, així com facilitar el pas de 

la maquinària de sega. Durant l’any es realitzen 

aproximadament 5 segues, amb una alçada de 

tall d’entre 6 i 10 cm. 

A la finca Martorella, en línies generals, s’observa 

una millor adaptació a les condicions agroclimà-

tiques de les gramínies gespitoses front a les 

lleguminoses assajades (Trifolium repens). Tot 

i que les gramínies presenten un agostejament 

considerable a l’estiu, es produeix una notable 

recuperació amb les precipitacions del setem-

bre. A la parcel·la de flora autòctona s’observa 

un increment progressiu, que ha comportat 

pràcticament una ocupació total de la parcel·la 

(98%); amb un predomini d’espècies autòctones 

com Rumex així com d’altres de caràcter invasor 

com Convolvulus. Cal assenyalar la presència 

per primera vegada d’algunes gramínies (Lolium, 

Phalaris i Bromus). Les cobertes Festuca-Poa, 

sembrades a la tardor, van presentar una im-

plantació inicial més aviat lenta però amb una 

evolució posterior prou important fins a arribar 

als percentatges finals entre el 77% i el 94%. 

Aquestes cobertes han presentat les condici-

ons d’adaptació més favorables, amb un reduït 

desenvolupament en alçada, bona competència 

amb la flora autòctona, no són invasores i mani-

festen un fort caràcter permanent. 

A la finca Barbiguera, Medicago lupulina va ex-

perimentar una recuperació considerable des-

prés de l’agostejament de l’estiu. Però tot i que, 

les seves propietats com a espècie lleguminosa 

la fan especialment atractiva des del punt de 

vista de la Producció Integrada, no va superar 

les rigoroses condicions climàtiques de l’estiu 

de 2004 ni la competència amb la flora autòcto-

na. Les altres espècies de gramínies assajades 

(Puccinella distans, Paspalum notatum i Poa pra-

tensis), després d’una interessant implantació 

van desaparèixer a la tardor. La mescla Festuca 

arundinacea + Poa annua, tot i que presentava 

en el seu primer any una ocupació de tipus mitjà 

(49%), posteriorment té una resposta excel·lent; 

així mateix la seva dominància sobre les ma-

les herbes i el seu percentatge final de sòl nu 

(9.4%) la fan preferentment recomanable. A la 

parcel·la de flora autòctona amb control químic 

d’espècies fulla ampla, s’observa una reducció 

important de la coberta vegetal i per tant, passa 

a ser una alternativa menys interessant, a més 

caldria comptabilitzar el cost del tractament 

herbicida. A aquesta parcel·la es detecten dos 

inconvenients: un percentatge notable de sòl nu, 

i la presència de males herbes de gran desen-

volupament i per tant, més competitives per al 

conreu. Les males herbes amb presència més 

abundant van ser les mateixes que a la parcel·la 

experimental. La Martorella, és a dir: Conyza, 

Amaranthus, Portulaca, Allium, Malva, Lepidium, 

Sonchus, Convulus i Medicago.

L’època de sembra més adient és l’inici de 

tardor per tal d’aprofitar la saó de les pluges 

pròpies de l’època. Un altra època interessant 

pot ser a finals d’hivern, però està condicionada 

per la necessitat de pluges per a la germina-

ció. La coberta més recomanable ha estat la 

mescla: F. Arundinacea (95%) i Poa pratensis 

(5%), amb una dosi de sembra de 40 kg per 

hectàrea real sembrada; que en una plantació de 

cítrics habitual representen 25 kg per hectàrea 

de plantació. 

Posteriorment a la sembra 
es va fer una passada de 
corró, per tal d’aconseguir 
una bona compactació del 
terreny i soterrar les llavors, 
afavorint la germinació,
així com per facilitar el pas 
de la maquinària de sega

La quantitat total de producte 
herbicida que s’aplica a
una parcel·la al llarg de l’any 
es troba al voltant dels
24 kg de producte

Preparació del terreny per a la sembra de coberta vegetal. Foto: IRTA Amposta.

Enrulat. Foto: IRTA Amposta.
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04 Acarofauna associada a les
males herbes en clementins:
implicacions en el maneig de la 
coberta vegetal

Des de juny de 2001 fins a juliol de 2002 es van 

realitzar diversos mostrejos de les males herbes 

presents a parcel·les de cítrics de les províncies 

de Tarragona i Castelló. En ells es van recollir 

369 mostres de diferents espècies i es van de-

terminar sota la lupa binocular tant els àcars 

fitoseids i tetraníquids presents. Les mostres 

recollides i processades van pertànyer a 45 es-

pècies vegetals diferents. D’aquestes mostres es 

van extraure 14.967 àcars, dels quals se’n van 

identificar 7.088: 831 fitoseids, que són àcars 

depredadors, 3.060 tetraníquids, que són àcars 

fitòfags i 3.197 pertanyents a altres taxons.

Es van identificar tres gèneres pertanyents als 

tetraníquids: Bryobia, Panonychus i Tetranychus. 

Del gènere Tetranychus es van identificar tres 

espècies: T. urticae, T. evansi  i T. turkestani. 

Aquestes espècies a simple vista presenten un 

aspecte similar, per la qual cosa es poden con-

fondre. T. turkestani i T. evansi no s’alimenten 

dels cítrics. El més freqüent fou T. urticae, que 

es va trobar en el 75% de les espècies d’ad-

ventícies estudiades, mentre que T. evansi va 

aparèixer en el 55%. T. turkestani fou el menys 

freqüent de tots, es va trobar en un 11,1% de 

les espècies estudiades. 

Així mateix es van identificar vuit espècies de 

fitoseids: Anthoseius sp., Euseius stipulatus, Ne-

oseiulus barkeri, N. californicus, N. cucumeris, 

Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus phialatus, 

Typhloseiella isotricha. E. stipulatus va ser el fito-

seid més abundant i freqüent en els adventicis 

estudiats. Va representar el 45,9% dels àcars 

fitoseids trobats. T. isotricha i N. barkeri els van 

seguir en abundància, representat el 18,6% i 

16,7% dels fitoseids trobats respectivament. 

Els van seguir en abundància T. phialatus, P. 

persimilis i N. californicus (9,9%, 4,7% i 3,8% 

respectivament). E. stipulatus va ser l’àcar fi-

toseid més freqüent, ja que es va trobar en el 

62,5% de les especies vegetals estudiades. Si 

bé T. phialatus no va ser tan freqüent, el varem 

trobar en el 40% de les espècies vegetals estu-

diades. Els van seguir en freqüència les espècies 

N. californicus, N. barkeri i P. persimilis (28,6%, 

22,9% i 22,9% respectivament). 

Les cobertes Festuca-
Poa sembrades a la 
tardor han presentat les 
condicions d’adaptació 
més favorables, amb un 
reduït desenvolupament en 
alçada, bona competència 
amb la fl ora autòctona, no 
són invasores i manifesten 
un fort caràcter permanent

Figura 1. Nombre de tetraníquids per mostra a les 20 males herbes on van ser més freqüents. 
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TETRANYCHIDAE

Tetranychus sp.

Tetranychus turkestani

Bryobia sp.

Panonychus sp. Tetranychus urticae

Tetranychus evansi

Existeix una gran diversitat 
d’espècies de fi toseids
en la fl ora arvense del cultiu, 
per tant la conservació de 
la coberta vegetal pot ser 
molt important en el control 
natural de les espècies 
d’àcars que s’alimenten
dels cítrics

Àcar fitoseid. Foto: IRTA Amposta.
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Veiem que existeix gran diversitat d’espècies 

de fitoseids en la flora arvense del cultiu, per 

tant la conservació de la coberta vegetal pot 

ser molt important en el control natural de les 

espècies d’àcars que s’alimenten dels cítrics. 

D’acord amb García Marí et al., (1986), E. sti-

pulatus i P. phialatus són els àcars fitoseids més 

freqüents en els cítrics i Anthoseius rhenanoides 

i P. persimilis es troben també sobre els cítrics, 

per la qual cosa és possible que tingui lloc el 

moviment d’aquests àcars des de la coberta 

vegetal a l’arbre i a l’inrevés. 

Les espècies vegetals que més quantitat de T. 

urticae van presentar van ser (Fig. 1): Papaver 

roheas, Parietaria judaica, Equisetum palustre, 

Convolvulus arvensis, Lavatera trimestris, So-

lanum nigrum, Trifolium filiforme, Urtica dioica, 

Malva sylvestris i Diplotaxis erucoides.

 Al contrari, les espècies vegetals on no hem 

trobat T. urticae van ser: Conyza bonariensis, 

Bromus sp., Erodium malacoides, Cynodon 

dactylon, Taraxacum dens-leonis, Echinocloa 

crus-gallis, Cyperus rotundus, Avena sterilis, 

Medicago sp., Hordeum murinum, Poa annua, 

Sorghum halepense i Lolium rigidum.  

Les espècies vegetals que van presentar major 

població de fitoseids van ser (Fig. 2): Calendula 

sp., Malva sylvestris, Cynodon dactylon, Sola-

num nigrum, Capsella bursa-pastoris, Parietaria 

judaica, Asparagus sp., Gallium aparine, Mercu-

rialis annua, Bromus sp., Urtica dioica, Poa an-

nua, Portulaca oleracea i Conyza bonarensis.

Les espècies amb elevades poblacions de T. 

urticae s’han d’evitar. Les espècies sense pre-

sència de T. urticae, i amb elevades poblacions 

de fitoseids en relació a T. urticae serien les can-

didates per a la coberta vegetal. 

La mescla Festuca arundinacea + Poa pratensis 

es pot considerar com una bona candidata per a 

l’establiment de cobertes vegetals als camps de 

cítrics. Al nostre estudi, en general a les gramí-

nies, T. urticae no està present i a més presenta 

una densitat acceptable de fitoseids. Medicago 

sp. també podria ser una bona candidata pels 

avantatges que pot aportar una lleguminosa. Per 

tant, aquest tipus d’espècies vegetals podrien 

ser bones candidates per a cobertes vegetals, i 

contribuir a millorar el control biològic dels àcars. 

No hem d’oblidar, en canvi, que hi ha moltes al-

tres espècies d’entomòfags beneficiosos al cultiu 

dels cítrics, i per aquest motiu caldria realitzar 

estudis encaminats a conèixer la biodiversitat de 

les cobertes vegetals. 

Figura 2. Nombre de fitoseids per mostra trobats a les 20 males herbes on van ser més freqüents.
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PHYTOSIEIDAE

Phytoseiulus persimilis

Neoseiulus barkeri

Euseius stipulatus

Neoseiulus californicusTyohlodromus phialatus

Anthoseius sp.

Neoseiulus cucumeris

Amblyseius bicaudus

Typhloseiella isotricha

UI Phytoseiidae

Hi ha moltes altres espècies 
d’entomòfags benefi ciosos
al cultiu dels cítrics,
i per això caldria fer estudis 
encaminats a conèixer
la biodiversitat
de les cobertes vegetals

En general a les gramínies,
T. urticae no està present
i a més presenta una densitat 
acceptable de fi toseids. 
Medicago sp. també podria 
ser una bona candidata
pels avantatges que
pot aportar una lleguminosa

Femella adulta de T. urticae. Foto: IRTA Amposta.
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Costos Producte/ha Aplicació/ha Segadora/ha Total Manteniment/ha

Per Finca 169.91 € 486.06 € 65.83 € 721.80 €

Mitjana 
per tractament

24.39 € 68.24 € 23.00 € 115.63 €

Taula 3. Costos de manteniment de les cobertes vegetals al llarg de l’any.

05 Maneig de les cobertes
vegetals de les entrefileres
amb control mecànic 

El maneig òptim de la coberta vegetal s’acon-

segueix amb la combinació de tractaments 

herbicides sota els arbres i mètodes mecànics 

a les entrefileres. Així, s’evita l’ increment de les 

males herbes de control més dificultós degut a 

la utilització exclusiva d’ herbicides.

Tradicionalment, el control mecànic de les 

males herbes a les entrefileres s’ha realit-

zat per mitjà d’una escarda superficial amb 

cultivadors. Aquest mètode és viable si el 

desenvolupament de les males herbes no és 

excessiu. Però, si les herbes s’han desenvo-

lupat força, es pot produir una obturació del 

cultivador per la presència d’una massa ve-

getal excessiva. En aquests casos seria més 

aconsellable realitzar diverses passades amb 

la grada de discs. 

La sega continuada té un considerable efecte 

de selectivitat. Mentre que la majoria d’herbes 

anuals es veuen molt afectades per aques-

ta acció, algunes de les espècies reptants i 

algunes de perennes poden ser afavorides 

per aquesta pràctica. Aquesta diferència de 

comportament entre diferents espècies pot ser 

de gran interès en aquells casos en què, per 

raons de maneig del sistema o de control de 

l’erosió, faci falta controlar les males herbes 

més agressives però mantenir una certa co-

bertura vegetal.

L’estudi del control mecànic de les males herbes 

s’ha realitzat a les mateixes parcel·les de pro-

ducció integrada. Tres d’elles eren de coberta 

vegetal espontània autòctona, la quarta parcel-

la presentava una coberta vegetal sembrada 

de diferents varietats de Festuca arundinacea. 

Normalment la superfície segada representa el 

66% de la parcel·la, amb una superfície mitja-

na de 0.80 ha. El nombre mitjà de segues al 

llarg de l’any és d’ entre 3 i 4, segons si són 

parcel·les sembrades o parcel·les amb cobertes 

espontànies, i també depèn de les condicions 

climàtiques, principalment de les precipitacions 

a l’estiu.

En aquest estudi es va utilitzar una segadora 

Holly® d’1,5 metres d’amplada de tall i formada 

per 3 tallants en forma de creu. La velocitat 

mitjana de treball és de 3,6 km/hora, amb un 

temps mitjà de durada de la feina per parcel-

la d’1,5 hores, equivalent a un rendiment per 

parcel·la de 0,85 ha per hora. A la Taula 3 

es recullen els costos totals de manteniment 

de les cobertes vegetals a les parcel·les

de cítrics.

06 Per saber-ne més

CIRERA, J. (1997): “Tipus de cobertura vegetal 

en fruiters”. Curs de Tècniques alternatives de 

lluita en malherbologia. Centre de Formació i 

Estudis Agrorurals. DARP. Reus.

FIBLA, J. M.; MARTÍNEZ-FERRER, M. T.; PAS-

TOR, J.; PONS, J.; BARCELÓ, F. (2000): “Esta-

blecimiento de cubiertas vegetales en parcelas 

de producción integrada en cítricos”. Fruticultura 

Profesional 112: 67-72.

GARCÍA MARÍ, F.; FERRAGUT F.; MARZAL 

C.; COSTA-COMELLES J.; LABORDA, R. 

(1986): Ácaros que viven en las hojas de los 

cítricos españoles. Inv. Agrar.: Prod. Prot. Veg. 

1: 219-250.

GARCIA TORRES, L.; FERNANDEZ-QUINTANILLA, 

C.(1991): Fundamentos sobre malas hierbas y 

herbicidas. Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación. Servicio de Extensión Agraria. 

Ediciones Mundi Prensa.

LO GIUDICE, V.; MAUGERI, G. (1985): “Weeds in 

citrus groves”. Integrated Pest Control in Citrus 

Groves. Commission of the European Com-

munities. Proceedings of the Expert’s meeting/ 

Acireale/ 26-29 March. 

MARTÍNEZ-FERRER, M. T.; JACAS, J. A.; AU-

CEJO, S.; GÓMEZ, A.; MONFORT, R.; OBIOL, 

F.; RIPOLLÉS, J. L., Tirado, V. (2003): “Control 

Integrado de la araña roja Tetranychus urticae 

Koch en clementinos: acarofauna asociada a 

las malas hierbas del cultivo”. Fruticultura pro-

La sega continuada
té un considerable efecte
de selectivitat. Algunes
de les espècies reptants
i algunes de perennes
poden ser afavorides
per aquesta pràctica 

Coberta vegetal sembrada en una parcel·la de cítrics. Foto: IRTA Amposta.
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El maneig òptim
de la coberta vegetal 
s’aconsegueix amb
la combinació de tractaments 
herbicides sota els arbres
i mètodes mecànics
a les entrefi leres

Maneig de la coberta vegetal en una parcel·la de producció integrada de cítrics. Foto: IRTA Amposta.

Taronger. Foto: IRTA Amposta.

Detall de flor i taronja. Foto: IRTA Amposta.
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Què el va fer decidir a donar el pas cap a la 
producció integrada? 

La preocupació per obtenir uns productes de 
qualitat, saludables per al consumidor i produïts 
amb unes tècniques de cultiu respectuoses amb 
el medi ambient.

Quins avantatges i quins inconvenients té 
respecte a la producció tradicional?

Entre els avantatges trobem que és un sistema 
de producció d’aliments de més qualitat i que 
principalment utilitza els recursos i mecanismes 
de regulació natural. Així, s’eviten les aportacions 
perjudicials al medi ambient i es redueixen les 
fonts de contaminació provocades pels sistemes 
de producció convencionals. 

Pel que fa als inconvenients, cal dir que es re-
quereix una major preparació tècnica per part de 
l’agricultor, un major treball administratiu i una 
constant supervisió tècnica.

“La producció integrada compagina els 
ingressos i la rendibilitat amb un ma-
jor respecte per la salut humana i medi-
ambiental.”

Com els afecta l’aplicació de la normativa de 
la producció integrada a nivell de tècniques 
de conreu?

Els principals aspectes a tenir en compte fan 
referència al disseny de la plantació, les tècni-
ques de regulació de l’equilibri de l’arbre, i la 
fertilització. El reglament també ha afectat el dia 
a dia de la tecnologia del reg, el maneig del sòl i 
la cobertura vegetal.

En referència a les cobertes vegetals, en fa 
ús a la seva explotació? Quins avantatges 
suposa respecte les altres tècniques?

En faig ús perquè aquesta tècnica redueix l’erosió 
del sòl i en millora l’estructura, permet el pas de 
maquinària després de les pluges i suposa una 
reducció important de l’aplicació d’herbicides. 
A més, les cobertes vegetals milloren la fertilitat 
del sòl, ja que eleven el contingut en matèria 
orgànica, i augmenten la biodiversitat d’espècies 
vegetals i animals.

De quina manera la tecnologia del reg lo-
calitzat i la fertirrigació han incidit en l’aug-
ment de la producció de cítrics a les Terres 
de l’Ebre?

La seva incidència és bàsica, ja que amb la seva 
implantació s’ha aconseguit l’aplicació homogè-
nia dels fertilitzants en l’aigua del reg a qualsevol 
indret de l’explotació, millorar el rendiment del 
cultiu i aportar els nutrients en la dosi i el moment 
necessaris. També ha permès posar en conreu 
molta superfície de terra que amb altres sistemes 
de reg no es podria abordar. 

Quines creu que són les qüestions bàsi-
ques que s’han de conèixer per realitzar 
un adobatge correcte de les plantacions 
de cítrics?

S’han de tenir en compte l’estat de la plantació, 
l’edat dels arbres i, sobretot, els resultats ana-
lítics de sòl, aigua i fulles. Aquestes dades ens 
permetran interrelacionar les necessitats de la 
planta amb la disponibilitat d’elements i així poder 
ajustar les aportacions de fertilitzants.

En el moment de planificar una nova planta-
ció, quina importància creu que té la utilit-
zació de material vegetal certificat?

L’elecció de material vegetal certificat és fonamen-
tal. L’elecció correcta de peu i de varietat, i el fet 
que s’adapti bé al sòl i a les condicions climàtiques 
del terreny, ens permetrà millorar l’entrada en pro-
ducció dels arbres i la rendibilitat de l’explotació.

“La crisi del sector està motivada pel dese-
quilibri entre l’oferta i la demanda.”

En les últimes campanyes el sector citrícola 
ha presentat una davallada important dels 
preus al productor. Quines considera que 
podrien ser les causes principals?

Pel que fa a les causes, podem destacar el fort 
creixement de la producció amb una gran con-
centració d’oferta en el període novembre-gener, 
i l’increment de la producció dels països com-
petidors de l’àrea mediterrània (Egipte, Marroc i 
Turquia). A més, el fort desequilibri entre l’oferta i 
la demanda, unit a la reducció del sector compra-
dor, fa que la comercialització estigui a la baixa. 

Com ha afrontat la seva empresa aquesta 
crisi?

Per fer-hi front cal aplicar un estricte control de la 
qualitat per tal d’oferir un valor afegit al producte. 
En el cas de la nostra explotació estem aplicant la 
normativa EUREPGAP i de Producció Integrada.

Un canvi en l’estructura varietal dels cítrics 
de les Terres de l’Ebre pot millorar aquesta 
situació? Per què?

Si tenim en compte que la producció de cítrics 
a les Terres de l’Ebre és d’unes 150 mil tones 
i que a la resta de l’Estat se’n produeixen uns 
7 milions de tones, veurem la poca incidència 
que pot tenir un canvi en l’estructura varietal dels 
cítrics a les nostres terres.

No obstant, si es portés a terme un canvi en 
aquest sentit, això permetria rebaixar una mica 
l’excessiva pressió en la producció i comercialit-
zació d’alguna varietat més abundant i es podrien 
millorar els seus resultats econòmics.

Josep Maria Esteller és un empre-
sari agrícola d’Alcanar, comarca 
del Montsià. Després de treballar 
com a gerent de dues entitats de-
dicades a la comercialització de 
fruita, aquest tècnic agrícola ges-
tiona actualment les explotacions 
agràries familiars, d’unes 32 ha, 
on cultiven mandarines i taronges. 
Amb ell, analitzem l’aplicació de la 
producció integrada a les explota-
cions de cítrics.

“PER FER FRONT A LA CRISI DEL SECTOR CITRÍCOLA CAL APLICAR
UN ESTRICTE CONTROL DE QUALITAT”

L’ENTREVISTA Josep Maria Esteller Monllau
Citricultor
Alcanar (Montsià)

www.ruralcat.net
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PRESENTACIÓ

L’Observatori de la llet, com a orga-
nisme públic del DAR, té una sèrie de 
funcions de caràcter tècnic, que s’ex-
posen al present dossier. Encara no fa 
l’any de la seva creació i el passat 27 de 
març de 2007 va lliurar el primer informe 
anual sobre l’estructura i la conjuntura 
del sector lleter. 

L’esmentat informe fou presentat als 
membres de la Taula Sectorial de la Llet 
i a la resta de components de l’Obser-
vatori. A partir d’aquell moment, i en 
compliment de la qualitat de públic, l’in-
forme s’ha presentat al web del DAR, i 
ara, aquí en aquest DOSSIER TÈCNIC 
s’inclouen una sèrie d’articles sobre la 
gestió econòmica de les explotacions de 
vaques de llet, sobre els productes lactis 
i sobre l’evolució del sector productor en 
els darrers anys quant a nombre d’ex-
plotacions i quota gestionada.

El coneixement del sector, de la seva 
problemàtica, i de les seves parts, és 
fonamental per portar a terme políti-

ques sectorials que ajudin a solucionar 
els problemes. És evident la pèrdua 
d’explotacions de vaques de llet en els 
darrers anys, com ho és la concentració 
de les indústries i la presència de multi-
nacionals, i també el sistema d’oferir els 
productes a les àrees de distribució. Tot 
i així, l’evolució no necessàriament és 
negativa ni en el conjunt ni en les parts. 
Sí que calen, però, aproximacions i cla-
rificacions en tota la cadena, des del 
productor al consumidor. La quota es 
manté al nivell assolit anys enrere, les 
explotacions són més grans, el consum 
i els gustos han variat; en termes gene-
rals de la societat, la llet ha passat de 
ser un producte de primera necessitat a 
ser un producte de consum en les múl-
tiples varietats en què es transforma. 
Possiblement caldrà que el consumidor 
conegui el perquè d’un producte ofert a 
un mercat, i els esforços i inversions que 
hi calen, que el transformador conegui 
la diversitat dels consumidors quant a 
gustos i poder adquisitiu, i que el pro-
ductor conegui la transformació que ha 
de sofrir la llet des que és munyida per 
tal que arribi al consumidor conservant 
les seves millors qualitats. 

L’Observatori de la llet es presenta no 
tan sols amb la voluntat de fer sinó amb 
la satisfacció de la feina feta i encamina-
da i, a la vegada, com a eina fonamental 
per a la presa de decisions de cara a 
preveure i solucionar futurs problemes 
que puguin sorgir en un mercat molt di-
nàmic. En aquest sentit, creiem que la 
seva consolidació com a organisme de 
referència del sector està garantida.
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01 Funcions, relació amb d’altres 
serveis i organismes, lligam amb 
l’assessorament 

01.01 Introducció

L’Observatori de la llet, creat pel DAR mitjan-

çant el Decret 267/2006, de 20 de juny de 2006 

(DOGC núm. 4660 - 22/06/2006), té com a fun-

ció principal subministrar a la Taula Sectorial de la 

Llet informació sobre la situació estructural i con-

juntural del sector, fonamentada, entre d’altres, 

en els preus pagats i percebuts pels productors, 

en la gestió tècnica i econòmica dels costos de 

la producció de llet i en la situació d’oferta i de-

manda dels productes lactis en el mercat.

En el Decret de creació hi ha, lògicament, altres 

funcions que deriven de la idea d’un observatori 

de caràcter sectorial i de la necessitat d’informar 

i orientar el sector productor, com a eix de les 

actuacions del DAR. Com a simple enumera-

ció de les funcions cal destacar les següents: 

realitzar i analitzar la gestió tècnica i econòmica 

de les explotacions de vaques de llet, estudiar 

la situació del sector, orientar l’assessorament 

públic i privat i, per últim, elaborar un sistema 

d’informació directa a les explotacions. 

L’Observatori de la llet és un organisme pú-

blic del DAR, i, a diferència de qualsevol servei, 

no executa la política econòmica i sectorial del 

DAR, sinó que posa a disposició del DAR els 

dissenys i informes sobre el sector, per tal que 

aquest pugui realitzar la política sectorial més 

convenient en la seva tasca. És, per tant, en 

aquest sentit, un organisme consultor per a 

actuacions DAR de cara al sector. 

És un organisme nou, però en la seva actuació 

no parteix de zero. Ha de treballar de manera 

integradora i transversal, aprofitant la feina feta 

per la resta de serveis i entitats, especialment la 

Universitat, recollint els treballs científics, tècnics 

i de divulgació d’arreu del món. 

 

La gestió tècnica i econòmica de les explotaci-

ons de vaques de llet és una eina de l’assesso-

rament, entès aquest com aquell mètode que 

ajuda el ramader a prendre decisions. En aquest 

sentit, l’Observatori de la llet té molt a veure 

amb l’extensió agrària com a ciència. Tanmateix, 

tot seguint la nova orientació de l’assessora-

ment modern del segle XXI, l’Observatori de la 

llet ha d’arribar a tota la cadena dels productes 

lactis: productor, transformador i consumidor. I 

ha de fer-ho com a tutor i no com a director de 

qualsevol canvi que es pugui originar.

01.02 Destinataris de l’observatori

Les actuacions de l’observatori de la llet aniran 

dirigides als agents de la societat següents:

 

· El productor, com a base i eix de les funcions 

de l’observatori.

· La indústria de transformació, com a connexió 

entre el sector productor de llet i el consum.

· El consumidor, com a destinatari dels pro-

ductes lactis.

Al productor de llet, li agradaria que li paguessin 

la llet al preu més alt possible, el transformador 

voldria que el consum fos elevat i la distribució 

comercial li pagués, igualment, a un preu alt. 

El consumidor, per la seva part, sembla que 

voldria pagar al preu més baix allò que més el 

satisfaci. Tot això, però, no és una tasca fàcil 

d’aconseguir, ni l’observatori té com a objec-

tiu materialitzar-lo. Excediria les funcions i les 

capacitats del seu equip tècnic. Apropar els 

coneixements d’uns i altres és una tasca més 

que suficient, i tan de bo doni els fruits.

 

02 Actuacions iniciades i en marxa

02.01 El productor

A través de les anàlisis de gestió tècnica i 

econòmica de més de 45 explotacions col-

laboradores, representatives del sector, elegides 

per trams de quota i distribuïdes per totes les 

zones productives, es realitzen les actuacions 

i estudis següents: 

· Anàlisi estructural i conjuntural de cada cam-

panya lletera.

· Anàlisi dels resultats econòmics i el per-

què d’aquests a través de la gestió tècnica
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(individualment i amb projeccions per al con-

junt del sector).

· Anàlisi de les inversions i endeutament de les 

explotacions.

· Comparació entre elles (punts febles i punts 

forts de l’explotació) .

· Participació en Jornades tècniques de divul-

gació, organitzades pel DAR i d’altres entitats, 

a les quals s’inclou tot l’anterior com a base 

de la informació.

02.02 La indústria

De les empreses làcties que operen a Catalunya 

s’obté la informació sobre l’àrea de recollida, 

el nombre d’explotacions que lliuren llet, les 

entrades i sortides de llet crua, les equivalèn-

cies en llet crua dels productes elaborats, el 

sistema de pagament al productor (preu base 

i primes per qualitat), i l’evolució dels resultats 

econòmics de les empreses làcties. En base 

a la informació anterior s’elabora l’informe 

general de l’exercici -estructura productiva i 

anàlisi conjuntural-, d’interès per al conjunt 

del sector.

02.03 El consumidor

Com a novetat de l’Observatori de la llet cal 

realçar l’acció de divulgació que es pretén fer 

vers el consumidor. L’educació del consumidor 

sobre les característiques dels productes lactis 

és un dels objectius al qual s’hauran de dedicar 

més esforços. Entre les previsions d’actuacions, i 

amb les quals ja s’hi està treballant, cal destacar 

les següents:

· Sobre la nutrició humana, els aspectes 

claus a tenir en compte, la composició ideal 

de la dieta, i sobre la manera de calcular-ne 

les necessitats i les aportacions. Això serà la 

base on fonamentar els coneixements sobre 

els productes lactis.

· Sobre els productes lactis s’informarà de les 

seves característiques, tal com la composició 

de matèries primeres, el mètode d’elabora-

ció, l’anàlisi nutritiva, els efectes nutritius i la 

descripció organolèptica (textura, color, olor 

i gust). Així mateix, a través de la prospecció 

de diferents supermercats, s’informarà, ge-

nèricament, dels preus dels productes i de 

l’evolució bimensual i de les diferències entre 

mercats per a un mateix producte.

El consumidor responsable s’ha de crear des de 

les escoles, i, per això, és important que els més 

petits visitin les explotacions de vaques de llet, 

les indústries làcties, les formatgeries del país, 

i coneguin què hi ha a les àrees de consum, 

concretament al lineal de lactis.

03 Presència de l’Observatori de la 
llet al web del DAR i a RuralCat

Sobre les funcions de l’Observatori de la llet, el 

web del DAR informa i enllaça amb el lloc on s’hi 

inclouen tots els documents que es van generant 

(http://www.gencat.net/darp/c/ramader/obllet/

obllet01.htm), els quals estan a la secció de 

vaquí de llet de RuralCat http://www.ruralcat.

net/ruralcatApp/gecNews.Module.ruralcat?sec

torid=5&contentId=652115 

A més dels documents i informes semestrals i 

anuals, i dels esporàdics com ara els relatius a 

les visites tècniques a explotacions i a les fàbri-

ques, s’hi inclou un apartat d’eines informàtiques 

per a la gestió de recursos de l’explotació de 

vaques de llet. Entre les principals, cal destacar-

ne les següents:

· Gestió econòmica: és una aplicació que rea-

litza l’anàlisi de gestió econòmica; la qual guia 

l’usuari a emplenar les dades de l’explotació 

de vaques de llet i les despeses i ingressos 

d’un any. La gestió econòmica, com ja és 

sabut, dóna els resultats de cada factor de 

la producció i els del conjunt de l’explotació 

(marge brut, marge net i benefici).

· Gestió del racionament: són una sèrie d’ei-

nes per a l’avaluació nutritiva de les racions, 

els farratges i els concentrats.

· Gestió del maneig en general: són aplica-

cions senzilles per tal d’ajudar a decidir, per 

exemple, entre d’altres: quin interval entre parts 

és més rendible?, què és més rendible produir 

llet amb més o amb menys proteïna?

La gestió tècnica i econòmica 
de les explotacions
de vaques de llet és
una eina de l’assessorament, 
entès aquest com aquell 
mètode que ajuda al ramader 
a prendre decisions
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01 Evolució del nombre
d’explotacions i de la quota
a Catalunya entre 1992 i 2006

Al Gràfic 1 Evolució de la quota i del nombre 

d’explotacions 1992-2006, a l’eix de l’esquer-

ra, l’escala és la quota en tones, i a l’eix de la 

dreta l’escala és el nombre d’explotacions. S’hi 

representen dues línies: una és l’evolució del 

nombre d’explotacions, i l’altra, l’evolució de 

la quota total de totes les explotacions des de 

1992 fins a 2006.

La quota es manté al voltant de 550.000 t fins 

a l’any 2000; augmenta fins a l’any 2004, as-

solint el màxim de la sèrie, 612.873. Amb la 

regulació del mercat de quotes (2005) hi ha 

un descens de quota de 33.804 t. El nombre 

d’explotacions segueix un ritme de pèrdua 

mitjana de 238 explotacions per any. De 1999 

fins a 2006 el ritme és d’una pèrdua anual de 

150 explotacions. Entre 1992 i 2006, el nombre 

d’explotacions baixa el 77% i la quota total 

augmenta el 8%.

Per al període 2006-2007 van sol·licitar l’abandó 

95 explotacions, per tant el nombre d’explotaci-

ons amb quota actualment és de 896. La quota 

final està pendent de l’assignació del 20% no 

gestionat pel DAR.

02 Evolució del nombre
d’explotacions i quota segons 
grups entre 2000 i 2006

Els grups que s’estableixen per a la descripció 

són els següents: Grup 1, explotacions amb 

menys de 200 t; Grup 2, explotacions entre 200 

i 500 t; Grup 3, explotacions entre 500 i 1.000 t; 

Grup 4, explotacions de més de 1.000 t.

En el gràfic 2 pot veure’s l’evolució entre els 

anys 2000 i 2006 en percentatge de cada grup, 

tant en nombre d’explotacions com en quota. 

De dalt a baix, s’hi representen els dos anys 

considerats i de dreta a esquerra, les explota-

cions i la quota.

La quota total de l’any 2000 al 2006 ha aug-

mentat 33.253.580 kg (de 544.471,62 t a 

577.725,20 t), és a dir, que pràcticament es 

manté. El nombre d’explotacions ha disminuït 

en 903 (de 1.896 a 993).

El nombre d’explotacions de menys de 200 t de 

quota a l’any 2000 eren 1.060, el 56% del total 

d’explotacions i gestionaven el 17% del total de 

la quota; en sis anys han passat a 260, al 26% 

del total de les explotacions i amb només el 5% 

del total de la quota. És el grup que ha perdut 

més explotacions i pes.

El nombre d’explotacions del grup 2 (entre 200 i 

500 t de quota) l’any 2000 eren 569, el 30% del 

total amb el 33% de la quota; al 2006 van pas-

sar a 383, les quals representaven el 38,5% de 

les explotacions amb 22,7% de la quota. És un 

grup que també perd explotacions i quota, però 

manté una important presència tant en nombre 

d’explotacions com en quota. De fet, la mitjana és 

de 343.240 kg de quota per explotació, valor prou 

considerable a l’entorn d’altres sectors propers.

El grup 3 (entre 500 i 1.000 t de quota) creix en 

nombre d’explotacions i en quota; ha passat 

de 188 explotacions a 223; el 2000 gestionava 

el 24% i el 2006 el 27% del total de la quota 

respectiva de cada any.

El nombre d’explotacions de més de 1.000 t de 

quota (grup 4) al 2000 eren 79, el 4% del total i 

gestionaven el 26% del total de la quota; en sis 

anys han passat a 127, el 13% del total i amb 

el 45% del total de la quota, gairebé la meitat 

de la quota de Catalunya.  

03 Evolució del nombre d’explota-
cions i de la quota a les comarques, 
segons grups, entre 2000 i 2006

El 2006 la quota era de 577.725.196 kg i hi 

havia 993 explotacions, per tant la mitjana era 

EL SECTOR PRODUCTOR DE VAQUES DE LLET 
A CATALUNYA 
EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL
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Gràfic 1. Evolució del nombre d’explotacions i de la quota 1992-2006.
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de 581.797,78 kg de quota per explotació. Les 

comarques amb més explotacions eren Osona 

(207), l’Alt Urgell (101), la Cerdanya (75), l’Alt 

Empordà (73), el Vallès Oriental (63) i el Gironès 

(62). Pel que fa a quota, les comarques amb 

més quota eren Osona (126.253.714 kg), l’Alt 

Urgell, a la meitat, (62.813.207), l’Alt Empordà 

(46.886.646 kg), el Gironès (45.551.886 kg), el 

Segrià (39.960.344) i la Selva (34.912.674). 

A la Noguera i al Segrià hi ha les explotacions 

més grans, com a mitjana, 1.228.815 kg/explo-

tació a la Noguera i 1.210.919 kg/explotació al 

Segrià. Per sobre de la mitjana hi ha, també, 

el Pla d’Urgell (916.896 kg/explotació), la Selva 

(742.823 kg/explotació), el Gironès (734.707 

kg/explotació), l’Alt Empordà (642.283 kg/ex-

plotació), l’Alt Urgell (621.913 kg/explotació) i 

Osona (609.913 kg/explotació).

Com a curiositat el Ripollès i la Noguera teni-

en el mateix nombre d’explotacions, 24. Si bé

la Noguera tenia 29.491.562 kg de quota, quasi 

6 vegades més que el Ripollès (5.158.351 kg).

03.01 Algunes dades de l’evolució

a les comarques més lleteres (2000 a 2006)

Osona, la comarca amb més explotacions i més 

quota, perd explotacions i quota en els dos pri-

mers trams i en guanya en els dos superiors, 

en conjunt perd explotacions i guanya quota. 

Tant en explotacions com en quota augmenta 

lleugerament el seu pes en el conjunt del sector, 

de manera que té el 20,85% de les explotacions 

i el 21,85% de la quota.

L’Alt Urgell perd explotacions i quota en els 

trams inferiors i en guanya en els superiors.

Entre 1992 i 2006,
el nombre d’explotacions 
baixa el 77% i la quota total 
augmenta el 8%

Gràfic 2. Evolució del nombre d’explotacions i de la quota per grups d’explotacions 2000-2006.
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En conjunt perd explotacions i guanya quota. 

En relació al sector, baixa lleugerament el pes 

en quota, si bé es manté sobre el 10% tant en 

explotacions com en quota; concretament el 

2006 tenia el 10,17% d’explotacions i el 10,87% 

de la quota.

El Vallès Oriental perd explotacions als tres pri-

mers trams i en guanya al més gran. En conjunt, 

perd explotacions i perd quota. El 2000 tenia el 

6,7% d’explotacions de Catalunya i el 2006 el 

6,3%, manté, per tant, la posició en el nombre 

d’explotacions, però el 2000 tenia el 7,10% de 

la quota i el 2006 baixa al 5,76%.

L’Alt Empordà perd explotacions i quota. En 

els dos primers trams perd i en guanya en els 

dos superiors. Respecte del conjunt augmenta 

el percentatge d’explotacions (de 5,85% el 2000 

a 7,35% el 2006), i baixa el de quota (de 9,05% 

el 2000 a 8,12% el 2006).

La Selva perd explotacions i quota en els dos 

primers trams, i en guanya als dos superiors. 

En conjunt, perd explotacions i guanya quota, si 

bé mantén la posició en nombre d’explotacions 

respecte de Catalunya i puja en relació a la quo-

ta total. El 2000 tenia el 4,69% d’explotacions i 

el 2006 el 4,73%; en canvi, el 2000 gestionava 

el 4,62% de la quota i el 2006 el 6,04%.

El Pla de l’Estany perd explotacions i quota en 

els dos primers grups, però en guanya en els 

dos superiors; en conjunt, perd explotacions i 

guanya quota, el 2000 tenia el 3,85% d’explo-

tacions i passa al 3,83%, és a dir, que manté 

la posició respecte del sector en nombre d’ex-

plotacions, i igualment pel que fa al pes de la 

quota, que passa de tenir el 3,67% de la quota 

total al 3,62%.

El Gironès manté la posició quant a explota-

cions i quota respecte de Catalunya, 6,24% i 

7,88%, respectivament. De 2000 a 2006 perd 

explotacions i guanya quota; en els dos primers 

estrats perd explotacions i quota i en els dos 

superiors en guanya.

La Garrotxa perd explotacions i quota, si bé 

manté la posició en el conjunt amb el 5,14% 

d’explotacions i el 4,13% de la quota. El tram 

superior guanya explotacions i quota.

El Baix Empordà perd explotacions i quota. Té, 

més o menys, la mateixa posició respecte del total, 

amb 5,44% d’explotacions i 4,08% de la quota.

En el període considerat perd explotacions i 

quota en els dos primers trams i en guanya 

lleugerament en els dos superiors.

El Segrià perd explotacions i quota en els tres 

primers trams, en guanya en el superior. En 

conjunt, perd explotacions i quota. En relació a 

Catalunya manté la mateixa proporció d’explo-

tacions (3,11% el 2000 i 3,32% el 2006) i baixa 

una mica en proporció de la quota (7,44% el 

2000 i 6,92% el 2006).

El Pla d’Urgell perd explotacions i quota en els 

dos primers trams i en guanya en els superiors; 

en conjunt, perd explotacions i guanya quota. 

La relació respecte del conjunt és que el 2000 

tenia el 2,22% d’explotacions i el 2006 2,82%, 

i quant a quota gestionada passa de 2,98% 

al 4,44%.

La Noguera té explotacions grans, el 7,87% de 

les de més de 1.000 t, si bé en conjunt només 

té el 2,42% de les explotacions del sector, amb 

el 5,10% de la quota total. En el període estudiat 

perd explotacions i quota en els tres primers 

trams i en guanya en el superior, de manera que 

en conjunt perd explotacions i guanya quota.

La Cerdanya perd explotacions i quota en els 

dos extrems dels trams, en el de menys quota 

i en el superior, i en canvi en guanya en els 

mitjans. En conjunt, perd explotacions i quota: 

en el 2006 tenia el 7,55% de les explotacions 

amb només el 3,49% de la quota.

El Berguedà perd explotacions i guanya quota, 

i es manté en una posició del 4% d’explotacions 

i del 2,45% de quota.

04 El nombre de vaques
i la producció

Segons el DAR, el desembre de 2006 hi havia 

81.708 vaques de llet (6.466 vaques menys que 

el desembre de 2005) amb una producció de 

584.539.032 litres, és a dir que la producció 

mitjana estaria al voltant de 7.154 l per vaca 

i any.

Majoritàriament, la llet tenia menys de 100.000 

bacteris/ml en tots els mesos de l’any. De la 

mostra de 44 explotacions, la mitjana en con-

tingut de bacteris per ml va ser de 29.333. El 

més normal (al 95% de probabilitat) és trobar el 

contingut de bacteris entre els valors de 19.156 

i 39.510/ml. La presència de cèl·lules estava 

per sota del mínim requerit en més del 75% 

dels casos, durant gran part de l’any, si bé en 

els mesos de setembre, octubre i novembre el 

30% estava per sobre del mínim. De la mostra 

de 44 explotacions la mitjana en contingut de 

cèl·lules somàtiques per ml va ser de 269.892. 

El més normal (al 95% de probabilitat) és tro-

bar el contingut de cèl·lules entre els valors de 

236.552 i 303.231/ml.

La taxa de greix, d’abril a setembre, estava 

per sota del 3,7%. De la mostra de 44 explo-

tacions, la mitjana en taxa de greix va ser de 

3,64%. El més normal (al 95% de probabilitat) 

és trobar la taxa de greix entre els valors de 

3,57 i 3,70%.

La taxa de proteïna, d’abril a agost, els dos 

inclosos, com a mitjana fou inferior al 3,1%. De 

la mostra de 44 explotacions, la mitjana en taxa 

de proteïna va ser de 3,17%. El més normal (al 

95% de probabilitat) és trobar la taxa de prote-

ïna entre els valors de 3,14 i 3,20%.

Osona, tant en explotacions 
com en quota augmenta 
lleugerament el seu pes
en el conjunt del sector,
de manera que té el 20,85% 
de les explotacions
i el 21,85% de la quota
del conjunt de Catalunya
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01 Introducció

L’Observatori de la llet ha recollit les dades de 

producció i econòmiques de les explotacions 

de referència elegides aleatòriament, reparti-

des arreu de Catalunya. L’anàlisi de la gestió 

econòmica de l’any 2006 és, en certa manera, 

una visió del conjunt del sector productor en 

l’activitat de vaques de llet. Tota l’anàlisi abasta 

l’explotació de vaques de llet; no és, per tant, 

una anàlisi de l’activitat llet al marge de l’activitat 

farratgera, en cas d’haver-n’hi. L’explotació de 

vaques de llet s’entén com un complex d’ac-

tivitats encaminades a produir llet. En l’anàlisi 

presentada tot allò que no estigui encarat a 

produir llet no forma part de l’explotació de 

vaques de llet.

La metodologia per al càlcul de les partides de 

la gestió econòmica correspon al pressupost 

empresarial (vegeu Dossier Tècnic núm. 8, de-

sembre 2005, Gestió de Recursos en Vaquí de 

Llet). Les explotacions que entren a l’anàlisi són 

44, de les quals 7 tenen menys de 250 t de quota 

(grup 1), 11 entre 250 i 500 (grup 2), 14 entre 500 

i 1.000 (grup 3), i 12 més de 1.000 t. (grup 4).

02 Estructura tècnica i econòmica 
de les explotacions de referència

02.01 La base territorial i el bestiar

La superfície agrària mitjana és de 43,25 ha, de 

les quals el 94,31% es dedica íntegrament a l’ac-

tivitat lletera. Només el 37,66% és en propietat. 

Pel que fa a l’aprofitament, el 26,63% de la su-

perfície es dedica a la doble collita característica 

de cereal d’estiu (blat de moro o sorgo) precedit 

per un cereal d’hivern (ordi, civada o triticale) o 

bé el raigràs italià. En conjunt, el regadiu està 

present en el 35,19 % del total de la superfície. 

Per estrats, la superfície mitjana de cadascun 

d’ells és de 22 ha en el grup 1, 40 ha en el grup 

2, 41,5 ha en el grup 3, i de 61 ha en el grup 4. 

La superfície explotada no s’incrementa propor-

cionalment a la quota lletera de l’explotació, per 

tant, en les explotacions de l’estrat superior (grup 

4) la base territorial és, de mitjana, només tres ve-

gades superior a la de l’estrat inferior (grup 1). 

La mitjana de vaques presents és de 88, de les 

quals el 32% són de primera lactació. La càrrega 

ramadera, expressada en vaques presents per 

hectàrea, té un valor mitjà de 2,54. En el grup 4 

la càrrega és de 3,40. 

02.02 La mà d’obra

El valor mitjà de les unitats de treball agrari (UTA 

(1 UTA equival a 1.920 hores anuals de treball)) 

és de 2,45, de les quals el 82% provenen de 

la mà d’obra familiar. El 52% de les UTA assa-

lariades corresponen a persones immigrades, 

fonamentalment del nord d’Àfrica i de l’est d’Eu-

ropa. A l’estrat superior, les UTA assalariades 

representen el 37% del total. Als estrats inferiors, 

la seva presència és mínima. 

Com a índexs d’interès, cal destacar que a cada 

UTA li corresponen de mitjana 34,5 vaques, si bé 

a l’estrat superior aquest valor mitjà és de 46,5. 

De les dades recollides sobre la dedicació a l’activi-

tat, una UTA familiar equivaldria a 1,55 UTA estàn-

dard, i una UTA assalariada a 1,23. No cal dir que 

l’explotació de vaques de llet és de les activitats

agràries que requereixen més implicació i de-

LA GESTIÓ ECONÒMICA
DE LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE LLET 
RESULTATS 2006

El ramat constitueix,
en tots els estrats, l’actiu
de més valor de l’explotació
i és, alhora, l’element
de major risc
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dicació. La retribució mitjana de la mà d’obra 

assalariada és de 7,80 €/hora de treball. 

02.03 L’estabulació

El sistema d’allotjament és l’estabulació lliure, 

repartit a parts iguals entre llit calent i llotges (cu-

bicles). Mentre que en l’estrat inferior el sistema 

d’allotjament és en la seva totalitat amb llit calent, 

a mesura que augmenta l’estrat productiu les 

llotges van imposant-se fins arribar al 83,33% en 

el grup 4. Aquest fet és degut a la necessitat d’or-

ganitzar millor les feines i el maneig de l’explotació 

en la mesura que l’explotació és més gran. 

El tipus de sistema de munyir predominant és 

la sala de munyir (95,46%) front el robot de mu-

nyida (4,54%). La sala de munyir més usual és 

la d’espina de peix clàssica (83,33%) seguida a 

distància per la sala de munyir rotativa (7,14%). 

La sala espina de peix clàssica predomina, qua-

si exclusivament, en els tres primers estrats de 

quota. A l’estrat superior és on es troba una ma-

jor variabilitat de sales de munyir, però l’espina 

de peix clàssica continua essent la majoritària 

(50%), seguida per la rotativa (25%).

02.04 La quota i la producció

La quantitat de referència o quota lletera dis-

ponible, com a valor mitjà, és de 780.397 

kg al 3,42% de taxa de greix. Per vaca pre-

sent, la quota mitjana seria de 8.421 kg, va-

lor entre 6.321 kg a l’estrat inferior i 9.642 kg

al superior. 

La producció mitjana total per explotació ha es-

tat de 781.942 litres, dels quals 768.367 litres 

corresponen a lliuraments a primers compra-

dors. Pel que fa a la producció lletera anual 

corregida al percentatge de greix de la quota 

lletera, s’ha situat, de mitjana, en 794.094 kg 

per explotació.

 

La producció total anual mitjana per vaca pre-

sent de les explotacions de referència ha estat 

de 8.439 litres. Aquesta producció s’incrementa 

a mesura que augmenta l’estrat de quota; així 

doncs passa dels 6.918 litres de l’estrat inferior 

als 9.523 litres del superior. 

Pel que fa a la qualitat nutritiva de la llet, la mit-

jana de greix va ser de 3,64% i la de proteïna 

de 3,17%. La qualitat higiènica i sanitària de 

la llet té uns valors mitjans de 270 (x1.000/ml) 

per al recompte de cèl·lules somàtiques i de 

29 (x1.000/ml) per al de bacteris. Els valors 

són molt inferiors, en tots els estrats, als va-

lors mínims que estableix la normativa de la 

Unió Europea. 

La taxa mitjana de reposició anual és del 

30,07%. A l’estrat superior és de 33,5% i a 

l’inferior de 25,63%. 

El consum de concentrats per vaca present se 

situa, de mitjana, en els 4.238 kg per any, és a 

dir, que la rendibilitat dels concentrats dins del 

racionament és de 2,15 l/kg, A l’estrat superior 

s’arriba, de mitjana als 4.996 kg per vaca i any, 

amb un índex de conversió de 1,90 l/kg. 

Taula 1. Ingressos derivats de la producció lletera durant l’any 2006.

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

VARIABLE X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

INGRESSOS TOTALS LLET 38,64 0,82 38,65 2,00 40,40 2,26 38,20 0,99 37,53 1,14

VENDA DE LLET 30,71 0,75 30,63 2,67 31,57 1,75 30,18 0,98 30,58 1,24

VENDA NETA VAQUES 1,16 0,21 1,01 0,61 0,97 0,50 1,17 0,35 1,40 0,35

VENDA NETA VEDELLS 1,00 0,13 1,22 0,39 1,17 0,29 1,02 0,23 0,71 0,09

ALTRES INGRESSOS* 5,29 0,35 5,36 0,60 5,77 1,05 5,26 0,49 4,83 0,44

VARIACIÓ INVENTARI
BESTIAR

0,48 0,41 0,43 1,77 0,91 0,82 0,57 0,43 0,00 0,68

Valors en ct. d’euro per litre total produït; (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica. * Inclou el pagament únic derivat de l’activitat lletera. 

Les despeses variables 
mitjanes van ser iguals
a 19,49 ct. d’€/l (entre 18,6
i 20,38) distribuïdes
en productes comprats 
per l’alimentació (62,60%), 
maquinària (12,83%) i sanitat 
i reproducció (8,82%),
com a més importants

509



DOSSIERN21

DOSSIERTÈCNIC

510

02.05 El capital de l’explotació

El capital mitjà invertit per explotació en data 

31 de desembre de 2006 era de 3.965,75 € 

per vaca present. La distribució del qual és de 

17,48% per a la maquinària, el 10,28% per a 

instal·lacions, el 22,02% per a edificis i construc-

cions, el 18,20% per a quota lletera i finalment 

el 32,02% per al ramat. 

El ramat constitueix, en tots els estrats, l’actiu de 

més valor de l’explotació i és, alhora, l’element 

de major risc. L’estrat superior és el que té major 

capital invertit, 4.612,38 € per vaca present, i 

també és el que té més inversió en quota lletera 

(26% vs 8% a l’inferior). 

Durant 2006 la inversió mitjana va ser de 457,07 €

per vaca present, distribuïda principalment en 

maquinària (40,00%) i edificis (41,08%). La in-

versió per estrats de menor a superior va ser 

de 416, 580, 540, i de 272 € per vaca present, 

respectivament. A l’estrat superior la inversió va 

ser clarament inferior a causa, principalment, de 

la realitzada en anys anteriors i a la regulació del 

mercat de quotes per part de l’administració.

03 Resultats econòmics
de les explotacions de referència

03.01 Ingressos 

Els ingressos de la producció lletera han repre-

sentat, de mitjana per al conjunt d’explotacions 

de referència, 38,64 ct. d’euro per litre, distribuïts 

en venda de llet (79,48%), venda neta de vaques 

(3,00%), venda neta de vedells (2,59%), altres 

ingressos, inclòs el pagament únic (13,68%), i la 

variació d’inventari de bestiar (1,24%) (taula 1). 

Els ingressos totals se situen, en un 95% de 

probabilitat, entre 37,82 ct. i 39,46 ct., dels quals 

la venda de llet ho fa entre 29,98 ct. i 31,46 ct., 

primes per qualitat incloses. Els ingressos totals 

més alts se situen a l’estrat 250-500 t amb 40,40 

ct.€/l, que també és el que percep un preu més 

alt per la llet venuda (31,57 ct.€/l). Mentre que 

l’estrat superior és el que recull els ingressos 

totals més baixos (37,53 ct.€/l).

03.02 Costos o despeses variables 

Les despeses variables mitjanes van ser iguals 

a 19,49 ct.€/l (entre 18,6 i 20,38) distribuï-

des en productes comprats per l’alimenta-

ció (62,60%), maquinària (12,83%) i sanitat i 

reproducció (8,82%), com a més importants 

(taula 2). En tots els estrats les despeses en 

productes comprats per a l’alimentació són 

les més importants, de les quals els pinsos 

i concentrats per a vaques representen el 

68% (8,29 ct.€/l de mitjana). La despesa en 

sanitat i reproducció (1,72 ct.€/l de mitjana),

Taula 2. Despeses variables derivades de la producció lletera durant l’any 2006.

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

VARIABLE X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

DESPESES VARIABLES 
LLET 19,49 0,89 18,99 2,14 20,00 2,23 18,90 1,58 20,00 1,42

PRODUCTES COMPRATS 
PER L’ALIMENTACIÓ

12,20 0,98 13,34 2,87 11,80 2,36 11,26 1,56 13,01 1,55

COST PARCEL·LES
FARRATGES LLET

0,96 0,22 0,81 0,47 1,45 0,63 0,82 0,20 0,77 0,32

VARIACIÓ INVENTARI
ALIMENTS PROPIS

-0,08 0,19 -0,37 0,48 -0,01 0,50 0,03 0,32 -0,09 0,27

SANITAT I REPRODUCCIÓ 1,72 0,19 1,69 0,49 1,44 0,39 1,78 0,30 1,93 0,36

MAQUINÀRIA 2,50 0,33 1,51 0,64 2,94 0,83 2,91 0,49 2,19 0,46

LLUM/TELÈFON 0,66 0,07 0,64 0,09 0,74 0,20 0,62 0,11 0,64 0,12

AIGUA BESTIAR 0,09 0,05 0,10 0,14 0,15 0,16 0,07 0,07 0,06 0,05

DETERGENTS
I DESINFECTANTS

0,30 0,04 0,29 0,09 0,29 0,09 0,31 0,07 0,31 0,08

MATERIAL DIVERS 0,54 0,11 0,62 0,33 0,63 0,36 0,45 0,14 0,50 0,10

MATERIAL JAÇ/LLIT 0,57 0,17 0,47 0,43 0,50 0,27 0,58 0,26 0,67 0,42

SOUS EVENTUALS 0,03 0,04 0,13 0,25 0,00 - 0,02 0,03 0,00 -

VARIACIÓ INVENTARI AL-
TRES PROPIS

-0,01 0,08 -0,24 0,40 0,07 0,11 0,05 0,09 0,00 0,02

Valors en ct. d’euro per litre total produït; (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica.
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Taula 3. Despeses fixes derivades de la producció lletera durant l’any 2006.

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

VARIABLE X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

DESPESES FIXES LLET 9,20 0,74 8,48 2,94 9,52 1,65 8,91 1,07 9,68 0,96

SOUS FIXOS 1,03 0,48 1,26 2,46 0,25 0,48 0,88 0,58 1,77 0,58

CONTROL LLETER 0,14 0,03 0,09 0,08 0,15 0,06 0,13 0,04 0,16 0,04

CONTRIBUCIONS/
IMPOSTOS

0,03 0,01 0,07 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02

ASSEGURANCES 0,46 0,09 0,57 0,37 0,29 0,10 0,49 0,17 0,51 0,13

CONSERVACIÓ
I REPARACIÓ EDIFICIS

0,20 0,10 0,32 0,41 0,07 0,08 0,13 0,09 0,34 0,21

CONSERVACIÓ
I REPARACIÓ MAQUINÀRIA

1,15 0,22 1,04 0,72 0,18 0,50 1,34 0,43 0,97 0,19

SEGURETAT SOCIAL
FAMILIAR

0,77 0,14 1,27 0,45 0,95 0,20 0,70 0,18 0,40 0,12

ARRENDAMENTS 0,90 0,26 0,46 0,35 1,53 0,62 0,94 0,50 0,52 0,23

ADMINISTRACIÓ/GESTORIA 0,21 0,05 0,10 0,18 0,32 0,13 0,19 0,05 0,19 0,07

ASSESSORIES/
SERVEIS TÈCNICS

0,20 0,06 0,18 0,18 0,13 0,07 0,18 0,09 0,29 0,14

INTERESSOS PRÉSTECS 0,44 0,18 0,50 0,50 0,59 0,49 0,32 0,28 0,42 0,29

AMORTITZACIONS
TÈCNIQUES

3,67 0,48 2,62 1,57 4,03 1,17 3,58 0,80 4,08 0,48

Valors en ct. d’euro per litre total produït; (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica.

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

VARIABLE X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

COSTOS D’OPORTUNITAT 10,57 2,04 20,27 7,06 13,55 2,17 7,90 1,62 5,28 1,25

RENDA DE LA TERRA 0,56 0,22 1,17 1,09 0,56 0,21 0,42 0,31 0,35 0,16

MÀ D’OBRA FAMILIAR 8,63 1,91 17,91 6,31 11,40 2,11 6,24 1,50 3,48 1,11

INTERESSOS DEL CAPITAL 
INVERTIT

1,38 0,16 1,38 0,16 1,20 0,46 1,24 0,19 1,45 0,18

Valors en ct. d’euro per litre total produït; (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica. 

Taula 4. Costos d’oportunitat derivats de la producció lletera durant l’any 2006.

511



DOSSIERN21

DOSSIERTÈCNIC

512

es desglossa en serveis veterinaris (0,49 ct. 

d’€/l), medicines i productes veterinaris (0,82 

ct.€/l) i inseminació (0,41 ct.€/l). L’altra des-

pesa important, la maquinària, es desglossa en 

carburants i lubricants (1,16 ct.€/l) i en lloguer 

de maquinària (1,34 ct.€/l).

03.03 Costos o despeses fixes

Les despeses fixes mitjanes (taula 3) han estat 

de 9,20 ct.€/l, de les quals les amortitzacions 

tècniques (3,67 ct.€/l) representen el 39,89% 

del total. L’estrat de quota amb una despesa 

d’amortització més important és el de >1.000 t 

amb 4,08 ct.€/l, seguit de l’estrat segon (250-

500 t) amb 4,03 ct.

De les amortitzacions tècniques cal destacar 

les relatives a la quota i a la maquinària, de 

valors mitjans 1,24 i 1,18 ct. d’euro per litre, 

respectivament.

Les despeses o capítols més importants en la 

producció lletera de les explotacions de refe-

rència són, en ordre d’importància i en referèn-

cia al cost total, els següents: productes com-

prats per a l’alimentació (45,52%), amortitzaci-

ons tècniques (12,79%), maquinària (8,71%), 

sanitat i reproducció (5,99%), conservació i 

reparació de la maquinària (4,00%), i sous fi-

xos (3,59%). La suma d’aquestes sis partides 

representa, en termes mitjans, el 80,60% dels 

costos de producció d’un litre de llet.

Les despeses fi xes mitjanes 
han estat de 9,20 ct. d’€/l,
de les quals les 
amortitzacions tècniques 
(3,67 ct. d’€/l) representen
el 39,89% del total

Taula 5. Resum de resultats de la producció lletera i principals indicadors econòmics durant l’any 2006.

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

VARIABLE X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

INGRESSOS TOTALS 
LLET (IL) 38,64 0,82 38,65 2,00 40,40 2,26 38,20 0,99 37,53 1,14

DESPESES VARIABLES LLET 
(CV) 19,49 0,89 18,99 2,14 20,00 2,23 18,90 1,58 20,00 1,42

MARGE BRUT LLET (MB) 19,15 1,10 19,66 2,90 20,40 2,78 19,30 1,96 17,53 1,16

DESPESES FIXES 
LLET (CF)

9,20 0,74 8,48 2,94 9,52 1,65 8,91 1,07 9,68 0,96

COST PRODUCCIÓ 
LITRE LLET (CV I CF)

28,69 1,23 27,47 3,43 29,52 3,54 27,80 1,46 29,68 1,79

MARGE NET LLET (MN) 9,94 1,38 11,18 3,31 10,88 4,04 10,39 1,96 7,84 1,62

COSTOS D’OPORTUNITAT 
(CO)

10,57 2,04 20,27 7,06 13,55 2,17 7,90 1,62 5,28 1,25

BENEFICI EMPRESARIAL (B) -0,62 2,14 -9,09 6,90 -2,67 4,64 2,49 2,03 2,56 1,79

Valors en ct. d’euro per litre total produït; (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica.
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RESULTATS

Total
(n=44)

< 250 t
(n=7)

250-500 t
(n=11)

500–1.000 t
(n=14)

> 1.000 t
(n =12)

X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±) X IC (±)

MARGE 
BRUT (MB)

(a) 15,43 1,02 16,22 3,08 16,12 2,50 15,62 1,76 14,11 1,16

(b) 18,41 1,05 18,95 2,99 19,38 2,68 18,55 1,88 17,06 1,12

(c) 19,02 1,09 19,49 2,88 20,26 2,80 19,19 1,96 17,42 1,15

(d) 19,13 1,10 19,63 2,89 20,38 2,78 19,28 1,96 17,51 1,16

(e) 19,15 1,10 19,66 2,90 20,40 2,78 19,30 1,96 17,53 1,16

MARGE NET 
(MN)

(a) 6,23 1,31 7,75 3,41 6,61 3,73 6,72 1,86 4,42 1,67

(b) 9,21 1,33 10,47 3,22 9,86 3,92 9,64 1,94 7,37 1,60

(c) 9,82 1,37 11,02 3,22 10,74 4,06 10,29 1,96 7,74 1,61

(d) 9,93 1,38 11,16 3,30 10,86 4,04 10,38 1,96 7,83 1,62

(e) 9,94 1,38 11,18 3,31 10,88 4,04 10,39 1,96 7,84 1,62

BENEFICI 
(B)

(a) 4,34 2,14 -12,52 7,16 -6,95 4,33 -1,18 2,10 -0,86 1,88

(b) -1,36 2,14 -9,80 7,03 -3,69 4,49 1,74 2,07 2,09 1,72

(c) -0,75 2,13 -9,25 6,81 -2,81 4,65 2,39 2,02 2,46 1,78

(d) -0,64 2,13 -9,11 6,89 -2,69 4,63 2,48 2,03 2,54 1,79

(e) -0,62 2,14 -9,09 6,90 -2,67 4,64 2,49 2,03 2,56 1,79

LLINDAR 
DEL
BENEFICI

(a) 34,66 2,04 42,55 5,48 37,63 4,03 31,15 1,90 31,44 2,74

(b) 31,68 2,03 39,83 5,34 34,37 4,17 28,22 1,87 28,49 2,60

(c) 31,07 2,04 39,28 5,20 33,49 4,34 27,58 1,87 28,13 2,68

(d) 30,96 2,04 39,14 5,24 33,37 4,33 27,49 1,87 28,04 2,68

(e) 30,94 2,04 39,12 5,24 33,35 4,33 27,47 1,87 28,02 2,69

RUT

(a) 3,37 0,90 6,97 2,78 3,90 1,81 3,41 0,90 3,69 0,37

(b) 6,35 0,90 9,69 2,66 7,16 1,98 6,33 0,90 3,69 0,37

(c) 6,96 0,95 10,24 2,52 8,03 2,24 6,98 0,91 4,06 0,37

(d) 7,07 0,96 10,38 2,59 8,15 2,23 7,07 0,91 4,15 0,37

(e) 7,09 0,96 10,40 2,61 8,17 2,23 7,08 0,91 4,16 0,38

(a) Sense subvencions; (b) part del pagament únic originat per la prima làctia; (c) b) + part del pagament originat per la prima de cultius a llet; (d) b) + c) + part del pagament originat per la prima sacrifici bovins; (e) b) + c) 
+ d) + part del pagament originat per la prima addicional sacrifici bovins. (X) mitjana aritmètica; (IC (±)) interval de confiança del 95%, calculat sobre la desviació típica. Valors en ct. d’euro per litre total produït.

Taula 6. Resultats econòmics durant l’any 2006, sense el pagament únic i amb les seves partides.
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03.04 Costos d’oportunitat 

Els costos d’oportunitat mitjans ascendeixen a 

10,57 ct.€/l, dels quals la renda de la terra en 

propietat és el 5,30%, la mà d’obra familiar el 

81,65% i els interessos del capital propi invertit 

el 13,05%. Els costos d’oportunitat són espe-

cialment importants en l’estrat inferior, on de 

mitjana representen 20,27 ct.€/l, mentre que 

en l’estrat superior es redueixen fins als 5,28 

ct.€/l (taula 4). És evident, per tant, que l’es-

tructura de l’explotació i el volum produït són 

inversament proporcionals a aquests costos 

calculats teòrics. 

03.05 Resultats finals

Amb l’estructura de costos mitjana detallada 

anteriorment s’obtenen els resultats econòmics 

de la taula 5.

De les dades facilitades a la taula anterior pot 

concloure’s:

· Marge brut (ingressos menys costos variables): 

el MB es troba entre els valors de 18,05 i 

20,25 ct.€/l en una probabilitat del 95%, i el 

valor mitjà és de 19,15 ct.€/l. El marge brut 

més alt s’obté en l’estrat 250-500 t (20,40 

ct.€/l) mentre que el més petit s’obté en l’es-

trat superior (17,53 ct.€/l).

· Marge net (marge brut menys costos fixos): el 

MN es troba entre els valors de 8,56 i 11,32 

ct.€/l amb una probabilitat del 95%, i el valor 

mitjà és de 9,94 ct.€/l. El marge net més alt 

s’obté en l’estrat <250 t (11,18 ct.€/l) mentre 

que el més petit s’obté en l’estrat superior 

(7,84 ct.€/l).

· Benefici empresarial (marge net menys cos-

tos d’oportunitat): el B es troba entre el valor 

negatiu de -2,76 i el positiu de 1,52 ct.€/l, i el 

valor mitjà és negatiu, -0,62 ct.€/l. El benefici 

empresarial més alt s’obté en l’estrat >1.000 

t (2,56 ct.€/l) mentre que el més petit s’obté 

en l’estrat inferior (-9,09 ct.€/l).

El llindar de rendibilitat per al marge net (llin-

dar de rendibilitat del MN) indica el preu mí-

nim a partir del qual la producció es realitza 

sense pèrdues; es calcula per la diferència 

entre el cost total (variables i fixos) unitari i els 

ingressos que no provenen de la venda de 

la llet. En aquest cas el llindar de rendibilitat 

se situa de mitjana en 20,38 ct.€/l, entre els 

18,85 ct.€/l a l’estrat inferior i els 22,74 ct.€/l

a l’estrat superior.

Si al cost total s’inclouen els costos d’oportuni-

tat s’obté el llindar de rendibilitat per al benefici 

(llindar de rendibilitat del B). En aquest cas, el 

llindar de rendibilitat se situa de mitjana en 30,95 

ct. €/l, entre els 39,12 ct.€/l a l’estrat inferior i 

els 27,47 ct.€/l a l’estrat 500-1.000 t.

La Renda Unitària de Treball (RUT) és el rendi-

ment generat a l’explotació per unitat de treball, 

el qual s’obté a partir de la suma del MN, la se-

guretat social familiar i els salaris pagats inclosa 

la seguretat social, dividida pel nombre d’unitats 

de treball ocupades a l’explotació. Per a l’any 

2006 la RUT mitjana va ser de 5,60 ct.€/l, valor 

que es redueix als estrats superiors, arribant

a només 2,80 ct.€/l en les explotacions de quota 

superior a 1.000 t. 

 

Per tal de conèixer el grau d’endeutament de 

les explotacions, s’han comptabilitzat les amor-

titzacions financeres de l’any, que és la despesa 

En tots els estrats el benefi ci 
empresarial, com a mitjana, 
sense els ingressos derivats 
del pagament únic és negatiu

Cal remarcar la necessitat 
de portar a terme estudis 
econòmics de viabilitat en 
el moment de preveure 
inversions, de manera que 
s’eviti el desajust entre 
l’amortització fi nancera 
fi nal i la tècnica, fet que pot 
conduir a problemes de 
tresoreria a curt termini
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anual que realment han portat a terme les explo-

tacions per aquest concepte. Per al conjunt de 

la mostra les amortitzacions financeres suposen 

2,80 ct.€/l de mitjana, valor 0,87 ct. inferior a 

l’amortització tècnica. No obstant això, en el 

grup de més quota, les financeres superaven les 

tècniques (4,49 vs 4,08). Això és un indicador 

del grau d’inversió que han portat a terme en 

els darrers anys aquestes explotacions.

03.06 Els resultats i el Pagament Únic

Les dades i resultats de la gestió econòmica 

del 2006 corresponen al primer any d’aplicació 

del Pagament Únic (PU). Les explotacions de 

vaques de llet han generat els seus drets de 

PU en base a quatre línies d’ajut de l’anterior 

Política Agrària Comunitària (PAC): pagament 

únic originat per la prima làctia, pagament únic 

originat pels ajuts als conreus herbacis destinats 

a llet, pagament únic originat per la prima al 

sacrifici de bovins de l’activitat lletera i paga-

ment únic originat per la prima addicional pel 

sacrifici de bovins de l’activitat lletera. Al PU 

derivat dels conceptes anteriors cal aplicar-li, 

per a l’any 2006, els coeficients correctors per 

a la creació de la Reserva nacional de drets 

(0,8%) i en concepte de modulació (4%). El des-

glossament que tot seguit es presenta es fa 

per facilitar la comprensió d’aquesta subvenció 

desacoblada. El pagament únic és un ingrés de 

l’explotació i, per tant, és objecte d’anàlisi i, a 

la vegada, pot servir de guia per a cada explo-

tació per tal d’examinar la viabilitat de l’activitat 

sense ajuts, situació prevista per al 2013. No 

s’ha d’oblidar que la gestió tècnica i econòmica 

és una eina basada en el desglossament de 

la comptabilitat, amb l’objectiu de millorar el 

maneig a través de les decisions del titular o 

empresari de l’explotació. 

A la taula 6 es resumeixen els principals re-

sultats econòmics (MB, MN, B, Llindar del 

benefici i RUT) en ct.€/l, segons les cinc 

modalitats de segregar del pagament únic 

les seves partides, originades pel fet d’ha-

ver-hi hagut vaques, i analitzades pel fet

de continuar-n’hi. 

 

Si no es tenen en compte els ingressos de-

rivats del pagament únic, el marge net mitjà 

es redueix fins als 6,23 ct.€/l, mentre que el 

benefici empresarial mitjà també es redueix fins 

als -4,34 ct. d’€/l. 

Si no es té en compte el pagament únic, el 

llindar de rendibilitat mitjà augmenta fins als 

34,66 ct.€/l.

Si no es consideren els ajuts derivats del paga-

ment únic, la renda unitària de treball es redueix 

fins als 3,37 ct.€/l.

En tots els estrats el benefici empresarial, com 

a mitjana, sense els ingressos derivats del pa-

gament únic és negatiu. Així doncs, el benefici 

en l’estrat inferior es redueix fins als -12,52 

ct.€/l mentre que en l’estrat superior ho fa fins 

als -0,86 ct.€/l. Per tant, en aquest context 
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de costos de producció de les explotacions de 

referència, la rendibilitat de la producció lletera 

sense les ajudes de la Unió Europea queda en 

entredit. En parlar de benefici empresarial s’hi 

inclouen, com ja s’ha explicat, el sou de cada 

UTA familiar i la renda que s’obtindria del capital 

invertit i de la terra en propietat, en cas d’arren-

dar-la. En aquest cas, en els estrats superiors 

hi ha explotacions amb benefici positiu. En un 

95% de probabilitat, a l’estrat de 500-1.000 t 

el benefici es troba entre els valors de -3,28 i 

0,92 ct.€/l, i a l’estrat de > 1.000 t entre -2,74 

i 1,02 ct.€/l. 

En l’estrat inferior el llindar de rendibilitat se si-

tua en 42,55 ct.€/l, mentre que en l’estrat 500-

1.000 t se situa en 31,15 ct.€/l.

04 Apunt final 

L’anàlisi de la gestió tècnica i econòmica de 

les explotacions de vaques de llet hauria de 

ser una eina bàsica en la presa de decisions 

a les explotacions, tant a nivell individual com 

sectorial. Els resultats que s’han presentat, jun-

tament amb les dades tècniques i de maneig 

serviran per conèixer el perquè dels resultats 

econòmics i, amb això, facilitar la informació i 

l’orientació necessàries per tal que l’empresari, 

i alhora ramader, sigui qui prengui les decisions 

que li pertoquin. 

L’explotació de vaques de llet és una activitat 

de gran complexitat i a l’empresari li cal decidir 

sobre tots i cadascun dels factors de la produc-

ció. Es poden encomanar o externalitzar feines 

a tercers, però mai no s’ha de perdre el control 

directe del maneig de cada factor. 

La preocupació tècnica del ramader, tenint en 

compte els marges econòmics actuals, hauria de 

ser la contrastació periòdica del maneig aplicat 

a l’explotació en base als resultats econòmics 

individuals i de conjunt obtinguts, evitant l’apli-

cació de receptes preestablertes de caire co-

mercial de difícil justificació tècnica i econòmica 

a la pràctica.

Per últim, cal remarcar la necessitat de portar 

a terme estudis econòmics de viabilitat en el 

moment de preveure inversions, de manera que 

s’eviti el desajust entre l’amortització financera 

final i la tècnica, fet que pot conduir a problemes 

de tresoreria a curt termini.

01 Introducció

Des de l’Observatori de la llet de Catalunya 

es fa un seguiment dels preus al consum dels 

productes lactis a 5 àrees de distribució, amb 

l’objectiu de conèixer l’evolució al llarg d’un any, 

i, a la vegada, saber quins són els principals pro-

ductes lactis que hi ha als lineals de les principals 

superfícies de consum. Aquest objectiu no té 

altra pretensió que la d’apropar coneixements 

de tota la cadena de la llet als agents del sector 

i al consumidor.

02 Les àrees de distribució 

02.01 Característiques de les àrees

de distribució

En primer lloc, cal esmentar la nomenclatura d’ús 

general en aquest àmbit de coneixements: 

El lineal és el lloc físic on s’exposen d’una ma-

nera determinada, en funció de l’estratègia co-

mercial del centre, els productes d’una mateixa 

categoria. Es distingeixen tradicionalment cinc 

lineals: productes frescos, espècies i condi-

ments, líquids, congelats i altres productes

no alimentaris. 

La MDD, marca de distribució, també coneguda 

com a marca blanca, és la marca que pertany

ELS PRODUCTES LACTIS
A LES ÀREES DE DISTRIBUCIÓ

516



L’OBSERVATORI DE LA LLET: DE LA PRODUCCIÓ AL CONSUM

DOSSIERN21517

a una cadena de distribució (generalment hiper-

mercat o supermercat) amb la qual es venen 

productes de diferents fabricants. L’objectiu de 

les marques blanques és aconseguir una fide-

lització per als productes del centre.

La PM, primera marca, és la marca o distintiu 

de qualitat d’un producte. Normalment, s’as-

socia el nom genèric del producte a la marca 

del fabricant.

El Mix engloba la totalitat de productes d’una 

mateixa categoria. 

Les àrees de distribució objecte d’estudi es 

poden resumir en les especialitats de caràcter 

general següents:

Àrea de distribució A: Són aquelles àrees 

caracteritzades per tenir un tipus de producte 

determinat a un preu molt ajustat. Normalment, 

el més baix del mercat. El tipus de client que 

freqüenta l’àrea té un nivell adquisitiu mitjà/baix. 

Els joves i famílies de 25-35 anys amb poder 

adquisitiu escàs, i no interessats especialment 

en la qualitat del producte, són clients potenci-

als. En aquesta àrea els productes MDD encara 

no poden ser comparables amb els seus ho-

mòlegs de les 4 altres àrees de distribució. És 

un supermercat de nova formació i encara no 

ha fixat definitivament el seu lineal de producte 

lacti MDD. Per aquest motiu, hi haurà gràfics 

on l’evolució de l’àrea de distribució A, no s’hi 

veurà reflectida.

Àrea de distribució B: Són aquelles àrees ca-

racteritzades per oferir un ventall de productes 

importants de primera marca. Es caracteritzen 

per oferir productes en fresc a un preu molt ele-

vat. El seu producte MDD el realitzen empreses 

dedicades a la primera marca, les quals asse-

guren un extra de qualitat. Les famílies de poder 

adquisitiu mitjà en són els clients potencials.

Àrea de distribució C: Són les superfícies que 

més varietat de primera marca ofereixen; es ca-

racteritzen per innovar i oferir una bona imatge 

dels seus lineals. La seva MDD també la realitzen 

empreses punteres, assegurant així un extra de 

qualitat. El tipus de client són famílies benestants 

interessades en una qualitat garantida dels pro-

ductes, tant en les MDD com en les PM.

Àrea de distribució D: Són aquelles àre-

es caracteritzades a oferir productes MDD 

a un preu molt baix. Ofereixen també pro-

ductes de PM, a preus ajustats mitjançant 

ofertes agressives. La varietat d’aquests pro-

ductes és sovint limitada. El client potencial 

són famílies de poder adquisitiu mitjà/baix, 

poc interessades en adquirir un tipus de

producte diferenciat.

Àrea de distribució E: Són aquelles àrees de 

distribució amb polítiques de mercat més agres-

sives. Ofereixen una gran varietat de producte 

MDD a preus molt baixos juntament amb el seu 

producte homòleg de PM. El ventall d’elecció és, 

per tant, molt limitat. El client potencial són joves 

i famílies de 25-35 anys amb poder adquisitiu re-

duït, juntament amb famílies de classe social bai-

xa. La procedència, qualitat i tipus de producte 

no són aspectes determinants a l’hora d’adquirir 

un producte per aquests tipus de clients.

 

02.02 Els productes lactis a un lineal

Els productes lactis són aliments de primera 

necessitat a la dieta mediterrània. Aquesta ca-

racterística és clau per entendre la distribució 

interior dels lineals lactis al centre comerci-

al. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el 

consumidor travessi i s’interessi per produc-

tes d’altres categories. Normalment, els pro-

ductes lactis es distribueixen en tres lineals 

diferenciats: llets líquides, llets fermentades

i formatges. 

Gràfic 1. Evolució dels preus en €/litre per a les llets bàsiques PM, a diferents àrees
de distribució.
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Gràfic 2. Evolució dels preus en €/litre per a les llets bàsiques MDD, a diferents àrees
de distribució.
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El primer lineal ofereix tota la gamma de 

llets líquides, funcionals i batuts esterilitzats. 

Aquest lineal no necessita fred, i possibilita 

que determinats iogurts i postres làcties es-

terilitzats després de la fermentació hi puguin

ser presents. 

Un segon lineal el conformen les llets fermenta-

des i les postres refrigerades. De llets fermen-

tades n’hi ha de molts tipus, des dels iogurts 

clàssics, als tipus cassei, o funcionals. Aquests 

tipus de lineals són dissenyats, normalment, 

per la marca líder del sector. D’altres prime-

res marques, juntament amb les MDD, també 

hi tenen cabuda, tot i que la seva presència

és minoritària.

El tercer lineal el conformen les varietats de 

formatges, mantegues, nates i llets pasteurit-

zades. Tant el segon com el tercer lineal estan 

refrigerats, ja que necessiten temperatures de 

conservació inferiors als 4ºC.

03 Evolució dels preus en els lineals 

Tot seguit es mostra l’evolució dels preus d’al-

guns productes lactis agrupats en MDD i en 

PM. En els gràfics es presenta el seguiment 

bimensual de preus al llarg d’un any, a 5 àrees 

de Barcelona de les característiques explicades. 

Sempre s’han repetit les àrees, i de cada lineal 

s’han agafat els preus de tots els productes. 

A tots els gràfics a l’eix d’abscisses (de la x) 

hi ha els mesos en què s’ha fet la recollida de 

dades, i en el d’ordenades (de la y) els preus 

de cada producte, o grup de productes. Si bé 

l’Observatori de la llet fa el seguiment de tots 

els productes lactis, a continuació i per raons de 

brevetat es presenten les llets bàsiques, les llets 

fermentades i els formatges. 

03.01 Llets bàsiques

03.01.01 Llets bàsiques de primeres

marques (PM). Gràfic 1

Totes les superfícies, a excepció de l’A, han 

augmentat el preu del litre de la llet bàsica entre 

1 i 4 ct.€ des de maig de 2006 fins a març de 

2007. Durant els mesos de novembre i gener es 

produeix un augment important en els preus de 

la llet, sobretot a les superfícies B i C (5 ct.€/

kg). Actualment, la tendència adoptada pel preu 

és baixista. Entre les llets bàsiques de primera 

marca la diferència de preus entre les àrees de 

distribució és molt petita (7,95 ct.€/l).

03.01.02 Llets bàsiques (marques blanques) 

(MDD). Gràfic 2

Les àrees de distribució amb polítiques de 

mercats més agressives, ofereixen els seus 

productes MDD, sensiblement a preus més 

baixos que en d’altres superfícies, establint-se 

diferències al voltant de 24 ct.€ per a un mateix 

tipus de producte, sense valor afegit, com és 

la llet bàsica. La tendència general, tenint en 

compte els 9 mesos d’estudi, és de conten-

ció en el preu final del producte. El ventall de 

preus va de 0,49 a 0,73 €/l i, en canvi, el de 

les primeres marques va de 0,75 a 0,83 €/l, és 

a dir que el preu més baix és superior al més 

alt de les MDD.

Els productes lactis són 
aliments de primera 
necessitat a la dieta 
mediterrània. Aquesta 
característica és clau
per entendre la distribució 
interior dels lineals lactis
al centre comercial i el seu 
preu fi nal de venda

Gràfic 4. Evolució dels preus en €/kg per a les llets fermentades MDD, a diferents àrees 
de distribució.
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Gràfic 3. Evolució dels preus en €/kg per a les llets fermentades PM, a diferents àrees
de distribució.
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03.02 Llets fermentades

03.02.01 Llets fermentades de primeres 

marques (PM). Gràfic 3

Els preus al llarg dels 9 darrers mesos mostren 

tendències similars entre els 5 supermercats 

malgrat les seves diferents polítiques de mer-

cat. Les diferències de preu són molt petites 

al voltant del 35 ct.€/kg de producte. L’àrea B 

que durant el mes de novembre és la que oferia 

uns preus més elevats, actualment és la que té 

els preus més econòmics. La tendència general 

dels preus és alcista. 

03.02.02 Llets fermentades marques

de distribució (MDD). Gràfic 4

Amb les llets fermentades MDD sí que s’esta-

bleixen diferències importants entre superfícies, 

segurament a causa del major consum d’aquest 

tipus de productes en relació a les llets funci-

onals, si bé, aquestes últimes, encara han de 

guanyar quota de mercat. S’estableixen dife-

rències de, aproximadament, 1,3 €/kg de llet 

fermentada MDD. Els preus es mostren estables 

en els darrers 9 mesos. A l’igual que passa amb 

les llets bàsiques els ventalls de preus de les 

MDD i els de les PM no tenen punts en comú, a 

les llets fermentades de MDD el rang de preus és 

de 0,92€ a 2,24€, i les PM de 2,95 a 3,30€.

03.03 Formatges 

03.03.01 Formatges de primeres marques 

(PM). Gràfic 5

Els preus són ajustats entre superfícies. Dife-

rències poc significatives als darrers mesos, al 

voltant dels 40 ct.€/kg. La tendència general en 

el preu és estable. A partir de gener s’inicia una 

possible etapa alcista. 

03.03.02 Formatges marques de distribució 

(MDD). Gràfic 6

És un dels segments on s’aprecien diferències de 

preu per quilo més importants, al voltant dels 3,30 

€ de mitjana entre superfícies. En aquelles àrees 

on s’ofereixen els formatges a més baix preu, el 

producte final és d’importació (França, Holanda 

i Dinamarca, principalment). El ventall de preus 

està entre 3,38 i 6,68 €/kg, inferior al rang dels 

formatges de PM, entre 7,44 i 8,69 €/kg. Durant 

els 9 mesos l’evolució dels preus ha estat plana. 

A partir de gener s’inicia una etapa alcista.
Gràfic 6. Evolució dels preus en €/kg per als formatges MDD, a diferents àrees
de distribució.
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01 La indústria lletera a Catalunya 

01.01 Característiques del sector

Les indústries làcties facturen el 6% del volum 

total de negoci de la indústria agroalimentària a 

Catalunya amb unes vendes netes de 893 M€. 

Ocupa el tercer lloc en el mapa de les Comunitats 

autònomes espanyoles pel que fa a vendes netes 

de llet i de productes lactis (12,7% del total), però 

és Catalunya qui aporta els principals establiments 

especialitzats en productes transformats.

Catalunya ocupa una situació estratègica al sud 

d’Europa, fet que afavoreix la presència d’un gran 

nombre d’indústries làcties, algunes d’elles multi-

nacionals i la majoria amb capital estranger.

Tal i com succeeix amb les explotacions de va-

ques de llet, el nombre d’indústries làcties ha 

disminuït considerablement als darrers anys, a 

causa de l’augment dels costos de producció. 

Algunes d’aquestes indústries han desaparegut, 

i d’altres han estat absorbides en moviments 

corporatius de concentració del sector.

La indústria làctia de Catalunya va proporcionar 

a l’any 2003, 3.504 llocs de treball. Aquesta xifra 

s’ha reduït en 5 anys un 12,5%. Les comarques 

on s’ubiquen les principals empreses en nom-

bre de treballadors són el Barcelonès, el Baix 

Llobregat, el Vallès Occidental i Osona. 

La majoria d’empreses làcties, sobretot aque-

lles dedicades al processat de llet líquida, s’han 

hagut d’adaptar als nous hàbits de consum de 

la població. 

Per una banda, hi ha hagut un fort moviment 

de concentració, per raons tals com proces-

sar volums més grans de llet per compensar 

el baix rendiment del producte, augmentar la 

dimensió per tenir més poder de negociació amb 

els productors i la distribució, o aconseguir una 

reducció general de costos (economies d’escala, 

organització logística, etc). 

Per altra banda, s’han hagut de diversificar les 

produccions cap a d’altres amb més marge, 

com ara les aigües minerals, i els cereals per a 

l’esmorzar, entre d’altres. 

Darrerament, algunes explotacions de vaques de 

llet, d’ovella i de cabra, opten per processar di-

rectament, in situ, la matèria primera. Per un cos-

tat, es busca donar valor afegit a la producció, i 

per l’altre, oferir un producte diferenciat d’aquell 

ofert per les grans empreses del sector. 

Al juny de 2005, hi havia comptabilitzades al vol-

tant de 200 petites indústries, algunes lligades a 

l’explotació de vaques de llet i que processaven 

en granja la matèria primera. Aproximadament, 

unes 150 es dediquen a la fabricació de formatge 

exclusivament, entre 10 i 15 explotacions es de-

diquen a la refrigeració i envasament de llet crua i 

la resta elabora productes lactis, en general.

02 Les principals empreses
del sector 

Es distingeixen quatre tipus d’empreses segons 

el producte final realitzat. Empreses elaboradores 

de llet líquida, empreses elaboradores de llet fer-

mentada, empreses elaboradores de formatge i 

empreses elaboradores de gelat.

Les empreses de llet líquida i de llet fermentada 

es concentren, sobretot, a les comarques de 

Girona i Barcelona per dos motius: gran part 

de la població viu a la part centre i nord-est de 

Catalunya, i una part important de les explotaci-

ons de vaques de llet s’ubica també en aquesta 

zona. A les comarques del Pirineus de Lleida es 

LA INDÚSTRIA LLETERA A CATALUNYA

Les indústries làcties 
facturen el 6% del volum 
total de negoci de la indústria 
agroalimentària del país. 
Catalunya és qui aporta 
els principals establiments 
especialitzats en productes 
transformats de l’Estat
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concentren les dues indústries formatgeres més 

importants del país, Cadí i Copirineo. 

02.01 Les empreses de llet líquida

Les seus centrals de les principals empreses 

elaboradores de llet líquida no s’ubiquen a 

Catalunya, tot i que sí que hi ha representació 

d’aquestes en forma de centrals lleteres. Per 

ordre d’importància en volum de llet processat 

hi ha Puleva (Mollerussa), Corporación Alimen-

taria Peñasanta,SA (Vidreres), Lactalis (Vic) 

(Deixa les instal·lacions de Vic i passa al Baix 

Llobregat (acord amb Nestlé)), Grupo Leche 

Pascual (Gurb), Letona (Barcelona).

El volum processat va de 2 fins a 12 milions de 

litres de llet al mes, segons la fàbrica, i les pro-

duccions principals són: llet tipus UHT (sencera, 

desnatada i semidesnatada), llet esterilitzada, 

llet funcional, nata i begudes amb base làctia 

com ara batuts o combinats de sucs de fruita.

Al diagrama 1 es detallen els processos indus-

trials duts a terme per a l’obtenció de la llet 

tractada tèrmicament. 

 

02.02 Les empreses de llets fermentades

i postres làcties refrigerades

Dins el subsector de derivats lactis, es man-

tenen com a líders nacionals, amb seu cen-

tral a Catalunya, Nestlé Espanya, SA (Baix 

Llobregat) amb 1.371 M€ de facturació al 2005,

especialitzada sobretot en multiproducte per a 

l’alimentació. És seguida de prop per Danone, 

SA (Barcelonès) amb 1.132 M€ de facturació al 

2005, especialitzada en llet fermentada i postres 

làcties refrigerades.

A més d’aquestes dues empreses, de capital 

estranger i de caràcter multinacional, també 

n’hi ha d’altres indústries amb seu central a 

Catalunya i que realitzen derivats lactis.

Taula 1. Rànquing d’indústries làcties fabricants d’iogurts i postres làcties a Catalunya, 2005.

EMPRESA COMARCA FACTURACIÓ EN M D'€

NESTLÉ ESPANYA, SA Baix Llobregat 1.371

DANONE, SA Barcelonès 1.132

GRUPO TGT Baix Llobregat 450

LACTEOS CAMPINA, SL Barcelonès 42

IMPORT EXPORT MILK, SL Osona 37

IBER CONSEIL ESPAÑA, SA Barcelonès 34

COMERCIAL MONTSEC, SA Vallès Oriental 12

 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe anual 2006. Alimarket.

Llet normalitzada
pasteuritzada

Sembra

Envasat

Incubació

Refrigeració

Iogurt sòlid

Emmagatzemament 
refrigerat

Llet normalitzada
pasteuritzada

Sembra

Incubació

Barrejat

Refrigeració

Iogurt líquid

Emmagatzemament 
refrigerat

Envasat

Llet crua

Recepció

Emmagatzematge

Clarifi cació i fi ltració

Desnatat i normalització

Gammes de llet
(Sencera, Semidesnatada,

Desnatada)

Tractament tèrmic

Homogeneïtzació

Envasat

Emmagatzemament 
refrigerat

Nata

Diagrama 1. Llet tractada tèrmicament.

Diagrames 2 i 3. Processos productius en l’elaboració de iogurt sòlid i líquid.
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Les indústries especialitzades en el proces-

sat de la llet per a l’obtenció d’iogurts i pos-

tres refrigerades són les que obtenen un valor 

afegit més important, revaloritzant entre 6 i 7 

vegades el preu d’un litre llet crua. Els diagra-

mes 2 i 3 detallen els processos productius 

duts a terme en l’elaboració de iogurt sòlid

o clàssic i líquid.

La rendibilitat econòmica d’un producte ve en 

funció de la quantitat de matèria primera neces-

sària per a seva elaboració i sobretot pel preu 

de venda final. A la taula següent, es detalla la 

mitjana dels litres de llet, al 4% de greix, neces-

saris per a l’elaboració d’un quilo de producte 

lacti processat. 

Es mostra també el cost de la matèria primera 

necessària per a l’obtenció d’aquest quilo de 

producte lacti. S’estima un preu per quilo de 

llet crua de 0,30 € i la no addició de llet en pols 

al producte final.

02.03 Les empreses elaboradores

de formatge

La principal indústria elaboradora i distribuïdora 

de formatge amb seu a Catalunya és el Grup 

TGT i la seva filial Hochland Espanyola, SA. Entre 

les dues empreses van aconseguir facturar a 

l’any 2005 més de 500 M€ procedents de les 

vendes netes del seus productes, aproximada-

ment 90.000 t de formatge, la majoria d’impor-

tació (54.000 t).

Com a representants de la indústria formatgera 

de Catalunya hi ha, per ordre d’importància en 

volum de vendes, la Cooperativa Cadí i Copi-

rineo.

A la Taula 3 es mostren les principals indústries 

formatgeres amb seu principal a Catalunya, la 

majoria participades per capital estranger.

Les empreses elaboradores de formatges ob-

tenen unes valoritzacions de la matèria prime-

ra molt variables. La llet utilitzada i el procés

productiu són els principals responsables.

PRODUCTE LACTI (1 KG)
QUANTITAT (KG)

DE LLET DE VACA 
(4% GREIX)

COST DE
LA MATÈRIA PRIMERA

(€/KG PRODUCTE)

NATA (36% MG) 9,5 2,85

BATUT AROMATITZAT DE CACAU 
(2,25% MG)

0,51 0,15

QUALLADA (5,07% MG) 1,39 0,42

FLAM (2,3% MG) 0,63 0,19

NATILLES (4,1% MG) 1,14 0,34

IOGURT SENCER (4,19% MG) 1,15 0,35

IOGURT DESNATAT (0,13% MG) 0,04 0,01

ALTRES POSTRES LACTIS (1,9% MG) 1,03 0,31

Font: Elaboració pròpia; MG matèria grassa.

Taula 2. Quantitat (en Kg) de llet de vaca al 4% de greix necessària per a l’obtenció
de diversos productes lactis.

EMPRESA COMARCA FACTURACIÓ EN M€

HOCHLAND ESPAÑOLA, SA Baix Llobregat 54

COOPERATIVA CADÍ Alt Urgell 42

COPIRINEU Pallars Jussà 35

ALIANZE 3A, SA Barcelonès 8

LACTIS SANTA EUGÈNIA, SL Osona 8

COMPINQUE, SL Vallès Oriental 7

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe anual 2006. Alimarket

Taula 3. Rànquing d’indústries làcties fabricants de formatges a Catalunya, 2005.

Llet preparada per a 
l’elaboració de formatge

Coagulació
(enzimàtica, àcida o mixta)

Tallat i separació 
del lactosèrum

Amotllat i premsat

Salat

Formatge

Assecat

Maduració

Diagrama 4. Processos necessaris en l’elaboració
de formatges.
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Taula 4. Rendiments dels principals formatges consumits a la conca mediterrània.

Al diagrama 4 es detalla el procés productiu 

d’una empresa formatgera.

 

De formatges n’hi ha de molts tipus, general-

ment se’n distingeixen tres categories: format-

ge fresc, formatge de pasta tova i formatge 

de pasta dura. A partir d’aquí, i en funció del 

procés productiu se’n deriven altres tipologi-

es3de formatges. A la Taula 4 es recull una 

selecció dels formatges de vaca més consu-

mits als països mediterranis, juntament amb 

els seus rendiments formatgers i el cost de la 

llet necessària per d’elaboració d’un quilo de 

formatge. Se suposa un preu per a la llet crua

de 0,30 €/litre.

03 Autors de tots els articles

Seguí Parpal, Antoni
Dr. Enginyer agrònom
Coordinador Observatori de la llet
Gabinet Tècnic DAR
asegui@gencat.net

Garrote Garcia, Miquel Àngel
Enginyer Agrònom
CREDA
miguel.angel.garrote@upc.edu

Maynegre Santaulària, Jordi
Enginyer agrònom
gestRUM SCP
jmaynegre@agronoms.org

Noguera Ferrer, Joan
Enginyer agrònom
gestRUM SCP
joan_nf@hotmail.com

Nogué Ribas, Moisès
Enginyer agrònom
gestRUM SCP
mnogue@eresmas.net

EMPRESA
LITRES DE LLET 

DE VACA (4% 
GREIX)

COST DE LA
MATÈRIA PRIMERA 
(€/KG PRODUCTE)

FORMATGE FRESC TIPUS BURGOS 4-6 1,82

FORMATGE PASTA TOVA TIPUS CAMEMBERT 7-9 2,45

FORMATGE PASTA SEMI TOVA TIPUS MAÓ 7-8 2,40

FORMATGE PASTA DURA TIPUS ASIAGO
DE ALLIEVO

9-12 2,93

FORMATGE PASTA MOLT DURA
TIPUS GRANA

16-18 4,84

FORMATGE PASTA PREMSADA
TIPUS GRUYÈRE

12-13 3,70

FORMATGE PASTA ENTREVIADA TIPUS BLEU
D’AUVERGNE

9-10 2,93

Font: Elaboració pròpia a partir d’un estudi conjunt de la FAO i del Ministeri d’Agricultura de França.
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Vist el panorama actual del sector del vaquí 
de llet a Catalunya, quines característiques 
creu que hauria de tenir una explotació com 
la seva? 

Actualment el panorama del sector lleter no és 
gaire esperançador. Segons els meus coneixe-
ments, una explotació de llet ha de complir tres 
pilars bàsics: la base territorial, un bestiar bo i 
en condicions, i el factor humà especialitzat. Si 
aquestes tres premisses funcionen, l’explotació 
pot tenir futur a curt termini.

Com es planteja el futur sense quotes de 
llet? A qui creu que beneficiarà?

No m’he plantejat el futur sense quotes lleteres. 
Però en l’hipotètic cas que desapareguessin no 
beneficiaria a ningú a la meva comarca. Si això 
passa, la majoria d’explotacions estaran condici-
onades a la base territorial per produir farratges i 
al sistema de dejeccions ramaderes.

Quins creu que són els elements de produc-
ció més difícils d’adaptar per a assolir una 
explotació ideal?

Segons el meu parer els dos punts fonamentals 
són la base territorial i el factor humà. Les difi-
cultats per assolir l’explotació ideal passen per la 
pressió demogràfica, les grans infraestructures, 
el sòl industrial i la poca disponibilitat de terra 
agrícola, existent a un preu molt elevat.

“És necessari reduir al màxim la tasca bu-
rocràtica de les explotacions.”

A l’hora de buscar assessorament, quines 
són les seves fonts per obtenir informació 
d’aspectes tècnics i de maneig?

Les fonts bàsiques d’informació són moltes i 
variades. Puc trobar-ne a revistes, publicaci-
ons i cursets especialitzats. En d’altres oca-
sions descobreixo nous aspectes interessants 
a través de la Cooperativa Lletera o navegant 
per Internet.

Creu que és suficient i encertat l’assesso-
rament que reben? En quins aspectes el 
milloraria?

L’assessorament que ens arriba no és suficient. 
Principalment, caldria millorar la coordinació entre 
els diferents departaments per fer més efectiva 
i ràpida la informació que rebem. A més, també 
és necessari reduir al màxim la tasca burocràtica 
de les explotacions.

Quin paper creu vostè que hi hauria de jugar 
l’Administració?

L’Administració hauria de facilitar la tasca de 
gestió de les explotacions lleteres per perme-
tre que es centralitzessin les seves demandes i 
consultes en un sol departament d’interlocució 
que els pogués donar resposta.

“Els nostres ingressos provenen en un 90 
per cent de la venda de llet.”

En l’aspecte econòmic, com es poden di-
versificar els ingressos de les explotacions 
de vaquí de llet a Catalunya? 

Els nostres ingressos provenen en un 90 per 
cent de la venda de llet, i això és molt difícil de 
canviar. No obstant, es poden trobar ingressos 
atípics que ajudin a obtenir uns millors ratis de 
benefici com poden ser la venda de vedelles de 
recria o inseminar una quantitat de vaques amb 
toros de carn per a obtenir un vedell creuat amb 
un gran sobrepreu.

Es podria millorar el marge de benefici entre 
els costos de producció i el preu de venda? 
Com ho faria?

Una possible solució podria ser reduir els costos 
de producció de farratges controlant les inver-
sions de maquinària. A més, també es poden 
contractar empreses de serveis que et realitzin 
la feina adient i intentar produir una llet de més 
qualitat per obtenir un millor preu.

Considera suficient i apte el sistema de ges-
tió de dejeccions i residus? Reben prou as-
sessorament en temes mediambientals?

És correcte en alguns aspectes, però s’hauria de 
tenir en compte la base territorial que s’utilitza 
quan es fa un doble conreu (blat de moro–rai 
gras) en el mateix any.

Entre els punts de millora trobaríem les legisla-
cions sobre aquest tema que es troben a dife-
rents administracions (municipals, autonòmiques, 
centrals).

Quin futur li veu al sector productor de vaquí 
de llet?

El futur és incert, sobretot a la província de 
Girona. Cada explotació haurà d’avaluar la seva 
continuïtat dins del sector segons els aspectes 
que se li plantegin en un futur. Entre aquests, 
destaquen la base territorial, la continuïtat en 
l’explotació, el pagament únic o els preus dels 
productes.

La Granja Cal Ros és una explo-
tació que té el seu origen en una 
granja familiar de Maçanet de la 
Selva. L’any 1977 es va realitzar el 
sanejament obligatori i van cons-
truir una granja als afores del poble 
per 80 caps de bestiar. Posterior-
ment es construïren diverses naus 
per a la recria i una nova sala de 
munyir en espina de peix 2x8 amb 
retirada automàtica. Fa tres anys 
es va construir una nova nau per 
140 vaques en llotges.

Parlem amb Xavier Roura, tèc-
nic especialista en explotacions 
agropecuàries i actual responsa-
ble de la Granja Cal Ros, sobre el 
futur de les explotacions lleteres
a Catalunya.

“CAL MILLORAR LA COORDINACIÓ ENTRE ELS DEPARTAMENTS PER REBRE 
UNA INFORMACIÓ MÉS EFECTIVA” 

L’ENTREVISTA Xavier Roura Pascual
Responsable de la Granja Cal Ros
Maçanet de la Selva (La Selva)

www.ruralcat.net

www.gencat.cat/darp

RuralCat. 
redaccio@ruralcat.net D

.L
.: 

B
-1

67
86

-0
5

IS
S

N
: 1

69
9-

54
65

524



L’ametller: un cultiu en procés de canvi  • Varietats d’ametller IRTA  •  Disseny de plan-

tacions d’ametller •  Resposta productiva de l’ametller al reg

• Fertilització de l’ametller  • Qualitat de l’ametlla i usos industrials  •  L’Entrevista

www.gencat.cat/darp
www.ruralcat.net

DOSSIER
L’AMETLLER22

Juny 2007

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

www.ruralcat.net



PRESENTACIÓ

A nivell mundial, Espanya és el segon 
productor d’ametlla, per darrere de Ca-
lifòrnia. Tot i aquesta posició tan capda-
vantera, si s’analitzen les produccions 
i la superfície es veu que a l’ Estat es-
panyol, amb el doble de superfície, es 
produeix la meitat d’ametlla que es fa 
a Califòrnia. Per tant, aquí, estem molt 
lluny d’arribar a quotes de productivitat 
importants en aquest conreu, que ha 
estat tradicional a la major part de les 
zones de secà del nostre país.

Darrerament, el conreu de l’ametller ha 
tingut una atenció creixent perquè és 
un conreu fàcilment mecanitzable, té 
produccions significatives amb poca 
dotació d’aigua i, a més a més, per-
met compaginar les tasques agrícoles 
amb altres feines que, en aquests mo-
ments de fort increment de l’agricultura 
a temps parcial, el fan un conreu molt 
interessant també des d’aquest punt 
de vista.

Per totes aquestes raons, de fa molts 
anys a l’IRTA vam apostar per potenciar 
els treballs en el conreu de l’ametller, 
tan característicament mediterrani. 
Aquest esforç té protagonistes singu-
lars, que són els investigadors i tèc-
nics de l’IRTA que signen els articles. 
Entre els avenços a destacar cal citar 
les noves varietats d’ametller que obren 
noves i molt importants possibilitats a 
aquest conreu. Els avenços també en 
disseny de plantacions, reg i abonat i 
els treballs en la qualitat de l’ametlla i 
la seva idoneïtat per als diferents usos 
industrials comporten també avenços 
en el coneixement i en la posada a punt 
dels nous mètodes productius, que han 
de permetre als agricultors catalans i 
espanyols, en general, assolir les més 
altes cotes de productivitat. 

Finalment, és essencial que la inves-
tigació es converteixi en una realitat 
comercial i pràctica. En aquest sentit, i 
en aquest conreu, la col·laboració amb 
les associacions de productors de fruits 
secs Arboreto i Crisol ha estat per al 
nostre institut un element cabdal per 
assegurar l’adequada transferència de 
coneixements i resultats de la nostra 
investigació als agricultors. Celebro que 
en aquest número del DOSSIER TÈC-
NIC, dedicat a l’ametller, s’entrevisti el 
seu gerent Miquel Borràs.
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L’AMETLLER

L’AMETLLER: UN CULTIU EN PROCÉS DE CANVI

01 Introducció

El centre d’origen de l’espècie ametller (Prunus 

dulcis (Mill.) D.A. Webb) es localitza al centre-

oest d’Àsia, on l’home ha utilitzat els seus fruits 

des de la més remota antiguitat. Els fenicis i 

els romans varen estendre el cultiu per la Con-

ca Mediterrània. L’ametller està profundament 

arrelat a la cultura i els costums dels països 

mediterranis. L’arbre forma part integrant del 

paisatge. El fruit s’utilitza en multitud de plats 

típics de la gastronomia local.

02 Situació

La producció mundial d’ametlla i d’altres fruits 

secs s’ha incrementat considerablement els úl-

tims 20 anys (Taula 1). Paral·lelament, el mercat 

de l’ametlla ha mostrat una notable capacitat 

d’absorció. A l’inici d’aquesta dècada, una sèrie 

de collites excel·lents a nivell mundial ocasiona-

ren una caiguda dels preus internacionals que, 

no obstant, varen tenir una conseqüència posi-

tiva: afavorir la penetració de l’ametlla en països 

de l’est d’Àsia, sense cap tradició de consum 

però amb un important poder adquisitiu. D’altra 

banda, les relacions “fruits secs – salut” i “fruits 

secs – dieta mediterrània” estan contribuint a 

l’increment del consum. De forma especial als 

EUA, però també a d’altres països, entre els 

quals Espanya, s’estan desenvolupant impor-

tants campanyes publicitàries que incideixen en 

les propietats beneficioses dels fruits secs per 

a la salut. Com a conseqüència de l’obertura 

de nous mercats i el foment dels existents, els 

preus de l’ametlla s’han mantingut relativament 

alts els últims anys, malgrat que les collites mun-

dials han estat importants. Les perspectives del 

cultiu semblen optimistes.

La producció mundial està basada principalment 

en les collites d’EUA (Califòrnia) (61%) i d’Es-

panya (11%). La producció s’ha incrementat 

de forma espectacular les darreres dècades a 

Califòrnia. D’altres països productors són Itàlia, 

Iran, Síria, Marroc, Grècia, Austràlia, Turquia, Tu-

nísia, etc (Taula 2). Cal destacar la importància 

cada vegada major de la producció d’Austràlia. 

Les collites mundials tenen grans fluctuacions 

anuals en funció de les condicions climàtiques: 

principalment la incidència de pluges durant la 

ESPÈCIE
MITJANA
1983-86

MITJANA
1987-90

MITJANA
1991-94

MITJANA
1995-98

MITJANA
1999-2002

% INCREMENT
1999-2002/1983-1986

AMETLLA 1.041 1.251 1.298 1.292 1.559 50

ANACARD 542 691 931 1.252 1.556 187

AVELLANA 470 607 618 683 785 67

NOU 838 885 1.001 1.103 1.250 49

NOU DEL BRASIL 63 59 56 51 70 11

PISTATXO 193 235 355 421 473 146

Font: elaboració pròpia amb dades FAO (www.fao.org).

Taula 1. Evolució de la producció mundial d’ametlla i d’altres fruits secs. Producció mitjana anual de fruits amb closca en cinc quatriennis 
(milers de tones).
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A Catalunya, el conreu de l’ametller ocupa unes 60.000 ha.
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floració a Califòrnia i de gelades tardanes i se-

quera a l’àrea mediterrània.

A Espanya, l’ametller és un cultiu molt tradicional, 

àmpliament difós. Ocupa al voltant de 600.000 

hectàrees, especialment concentrades a les zo-

nes pròximes al Mediterrani (costaneres i interiors), 

Andalusia i vall de l’Ebre (Taula 3). A Catalunya, es 

cultiven unes 60.000 hectàrees distribuïdes quasi 

en la seva totalitat, a parts iguals, entre Lleida i 

Tarragona (Taula 4). La Taula 5 mostra l’evolució 

de superfícies i produccions dels darrers anys.

L’ametller és una espècie apta per a àmplies àre-

es espanyoles dotades d’escassos recursos agrí-

coles. És un arbre rústic en necessitats de sòl i 

aigua, encara que cal ressaltar que, com és lògic, 

la producció està íntimament lligada a les condici-

ons en què es desenvolupa el cultiu. A Califòrnia 

i Austràlia les plantacions estan assentades en 

sòls fèrtils de regadiu i reben excel·lents cures. La 

situació a la Conca Mediterrània és molt diferent, 

ja que tradicionalment l’ametller s’ha conside-

rat com un cultiu complementari en l’explotació 

agrària, relegat a condicions marginals. Per això, 

a Califòrnia les produccions mitjanes superen les 

1.500 kg/ha d’ametlla en gra, mentre que a la 

Conca Mediterrània aquestes xifres mitjanes ar-

riben amb prou feina als 150 kg/ha.

03 Problemàtica

Alguns problemes bastant generalitzats del cultiu 

a Espanya són els següents:

· Plantació en terrenys marginals (aspecte molt 

relacionat amb la seva fama de rusticitat, ale-

atorietat de la collita i necessitat d’ubicació 

en zones altes per a la reducció del risc de 

gelades).

· Cultiu en secà (escassos recursos hídrics 

disponibles).

· Utilització de varietats de floració primerenca 

(danys per gelades).

· Falta de pol·linitzadors i arnes d’abelles en 

època de floració (problema bàsic).

· Aportació de fertilitzants i realització de tracta-

ments fitosanitaris, condicionats a la produc-

ció prevista i al preu de l’ametlla.

· Insuficients o inadequats labors de preparació 

de la plantació, en zones ocupades secular-

ment per cultius llenyosos, que comporten 

una elevada mortalitat dels arbres per malal-

ties radiculars (Armillaria, etc).

· Reduïda dimensió de les plantacions (dificultat 

de mecanització).

04 Necessitat d’un canvi 

El cultiu de l’ametller necessita d’una profunda 

reconversió per poder fer front a la competència 

californiana. Aquest procés s’està ja realitzant 

de forma bastant clara. És cada vegada més 

freqüent trobar plantacions ben cultivades, 

situades en condicions de medi adequades 

i amb nivells de producció similars als obtin-

guts a Califòrnia. L’agricultor cada vegada és 

més conscient de la necessitat de realitzar les 

plantacions en les millors condicions tècniques 

possibles, per rendibilitzar al màxim el potencial 

de l’espècie.

A partir de 1989, amb l’objectiu d’aconseguir mi-

llores en la producció i comercialització dels fruits 

secs, la UE i Espanya fomentaren la constitució 

d’organitzacions de productors (OPAs-OPFHs). 

Era necessari afavorir l’increment de la capaci-

tat competitiva del sector a escala internacional. 

La majoria dels productors espanyols es varen 

agrupar en aquestes organitzacions. El sector 

va rebre importants ajudes que varen contribuir 

a la conservació de les plantacions, malgrat els 

llargs períodes de crisis per preus baixos, i a 

la millora de l’estructura productiva i comercial. 

Convé destacar que, gràcies a aquestes ajudes, 

les OPAs han disposat de personal tècnic que ha 

jugat un paper clau en aquest procés de millora 

del cultiu.

Encara que en els darrers anys s’han produït im-

portants millores, és necessari que aquest pro-

cés segueixi, per incrementar substancialment 

el nivell tecnològic de les plantacions. L’ametller, 

com qualsevol altre cultiu, només pot tenir fu-

tur si s’aconsegueixen nivells de competitivitat 

adequats. A Espanya existeixen condicions per 

tenir-los, però és necessari continuar amb el 

procés de millora.

05 Expectatives de futur 

Sembla que hi ha perspectives per a un man-

teniment o fins i tot una expansió del cultiu. 

PAÏSOS % PRODUCCIÓ 
MUNDIAL

EUA 61,0

ESPANYA 11,0

ITÀLIA 4,5

IRAN 3,5

SÍRIA 2,8

MARROC 2,7

GRÈCIA 2,1

AUSTRÀLIA 1,9

TURQUIA 1,7

TUNÍSIA 1,6

Font: elaboració pròpia amb dades FAO (www.fao.org) i USDA (www.
usda.gov).

Taula 2. Principals països productors 
d’ametlla. Percentatge de participació en 
la producció total mundial en el quatrienni 
1999-2002.

COMUNITATS AUTÒNOMES SECÀ REGADIU TOTAL

ANDALUSIA 179,8 10,4 189,2

COMUNITAT VALENCIANA 104,3 9,3 113,6

ARAGÓ 70,9 3,3 74,2

MÚRCIA 66,4 7,6 74,0

BALEARS 62,3 0,4 62,6

CATALUNYA 58,9 2,8 61,7

CASTELLA-LA MANXA 44,9 2,3 47,3

LA RIOJA 9,6 0,2 9,8

NAVARRA 3,0 0,9 3,9

EXTREMADURA 2,5 0,5 3,0

ALTRES 2,4 2,4

TOTAL 604,1 37,6 641,7

Font: MAPA. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004.

Taula 3. Superfície d’ametller a Espanya, en plantació regular (milers d’hectàrees, any 2003).
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L’ametller està molt ben aclimatat a les con-

dicions de medi de moltes àrees espanyoles 

i amb tecnologia adequada es poden obtenir 

produccions i rendibilitats interessants. És un 

cultiu mecanitzable, de fàcil maneig, adaptat al 

cultiu d’àmplies superfícies. Hi ha una demanda 

molt important de noves plantacions, fonamen-

talment a causa de:

· Bons preus enregistrats els darrers anys, moti-

vats per un augment del consum mundial.

· Necessitat de trobar nous cultius alternatius, 

tant per a zones de secà (cereals), reg defici-

tari (moltes zones espanyoles tenen aquestes 

característiques) i regadius tradicionals (frui-

ters, cítrics, moresc, alfals, etc). 

Aquest cultiu ha d’assentar-se sobre unes noves 

bases, distintes de les tradicionals. L’ametller 

ha de considerar-se com qualsevol altre cul-

tiu fruiter, capaç de proporcionar rendibilitats 

adequades, quan se’l situa en acceptables 

condicions de medi i se li porporcionen cures 

de cultiu correctes. És necessari abandonar la 

idea de l’ametller com un cultiu complementari, 

deixat en condicions excessivament marginals. 

Probablement, aquest és el principal repte que 

té plantejat el cultiu. Les plantacions han de ser 

competitives. Si no ho són, tard o d’hora estan 

condemnades a desaparèixer.

Cada vegada són més freqüents les planta-

cions d’ametller realitzades en regadiu, amb 

dotacions reduïdes o abundants d’aigua. És 

molt important destacar que la tecnologia de 

producció és diferent en funció de les dotaci-

ons hídriques (secà, regadiu deficitari i rega-

diu convencional). El pas del secà al regadiu 

comporta la necessitat d’un canvi impor-

tant en el maneig (poda, fertilització, etc) de

les plantacions.

La potencialitat del cultiu és alta, si s’acon-

segueix incrementar substancialment el nivell 

tecnològic de les plantacions. És un fruiter molt 

interessant per als regadius amb dotacions 

d’aigua escasses i costoses, molt freqüents al 

litoral mediterrani. En secans, amb pluviometria 

acceptable, pot també ser un cultiu competitiu. 

En secans àrids, té una funció medi ambiental, 

més que econòmica.
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SECÀ REGADIU TOTAL

BARCELONA 1.598 19 1.617

GIRONA 39 3 42

LLEIDA 29.441 1.183 30.624

TARRAGONA 27.858 1.585 29.443

TOTAL 58.936 2.790 61.726

Font: MAPA. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004.

Taula 4. Superfície d’ametller a Catalunya, en plantació regular (hectàrees, any 2003).

PRODUCCIÓ (1.000 t)

ANYS
SUPERFÍCIE1 

(1.000 ha)
AMETLLA AMB 

CLOSCA1
AMETLLA EN 

GRA2

1965 240 153 38

1970 299 166 41

1975 500 255 64

1980 565 225 56

1985 573 287 72

1990 614 250 63

1995 640 159 40

1996 638 242 61

1997 664 389 97

1998 659 220 55

1999 654 281 70

2000 671 225 56

2001 659 255 64

2002 649 279 70

2003 642 214 54

2004 86 22

2005 210 53

2006 (provisional) 273 68

1 Font: MAPA. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2004 i Avances de superficie y producción (www.mapa.es).
2 Tenint en compte un rendiment en gra mitjà del 25 %.

Taula 5. Evolució de la superfície i producció de l’ametller a Espanya.
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01 Introducció

L’ametller té una indubtable importància eco-

nòmica i social a Espanya: ocupa al voltant de 

600.000 hectàrees (de les quals unes 60.000 

estan localitzades a Catalunya), que produeixen 

el 10-15 % del total mundial. Tradicionalment, 

s’ha cultivat en situacions bastant marginals o, 

fins i tot, molt marginals, pròpies d’una agri-

cultura de subsistència. No obstant, en els úl-

tims anys s’està produint una lenta, però clara 

tendència en la millora del cultiu: utilització de 

varietats productives de floració tardana, instal-

lació de reg localitzat, plantació en sòls accep-

tables, previsió de necessitats de pol·linització, 

etc. D’altra banda, és evident que l’agricultura 

està en procés de canvi i hi ha un notable in-

terès per trobar alternatives als cultius tradici-

onals, ja siguin extensius o intensius, herbacis 

o llenyosos, de secà o de regadiu. L’ametller, 

per les seves especials característiques (fa-

cilitat de mecanització, conservació del fruit, 

adaptació al medi, etc), pot jugar un important 

paper en aquest procés de reconversió. En 

moltes zones espanyoles constitueix l’única, o 

si més no, una de les escasses alternatives de

cultiu sostenibles.

La disponibilitat de material vegetal de qualitat 

és un factor bàsic per a la realització de noves 

plantacions. Les varietats espanyoles tradicio-

nals tenen característiques destacables, però 

també importants mancances. Així, ‘Marcona’ 

i ‘Desmai Llargueta’, les més difoses, produ-

eixen fruits molt apreciats pel consumidor es-

panyol, però són de floració primerenca (amb 

perill de danys per gelades), exigents en poda, 

sensibles a malalties, etc. El panorama varietal 

ha experimentat un canvi notable en els darrers 

25 anys, a causa de la difusió de seleccions 

de programes d’investigació de França (‘Fer-

ragnès’, ‘Ferraduel’, etc.) i d’Espanya (‘Gua-

ra’, ‘Antoñeta’, ‘Marta’, ‘Masbovera’, ‘Glori-

eta’, ‘Francolí’, etc.). Aquestes varietats han 

suposat importants avenços en el cultiu. No 

obstant, les espectatives de millora són encara 

considerables.

L’any 1975 va començar al Centre Mas de 

Bover, que llavors depenia de la Diputació de 

Tarragona, un programa d’obtenció de varietats 

d’ametller per creuaments dirigits, amb l’objectiu 

de contribuir a incrementar la competitivitat de 

les plantacions, mitjançant la millora de la qua-

litat del material vegetal. Amb l’adscripció del 

centre a l’IRTA, al 1986, el programa va rebre 

una empenta i es van aconseguir nous recursos 

mitjançant diversos projectes INIA, CICYT i UE. 

Els objectius específics s’han orientat a l’obten-

ció de varietats de floració tardana (minva del 

risc de gelades), autofertilitat (disminució de la 

problemàtica de la pol·linització), alta capacitat 

productiva, qualitat de fruit, facilitat de forma-

ció i poda, bon vigor i tolerància a condicions 

adverses (malalties, sequera, etc.). En el trans-

curs d’aquests anys s’han realitzat centenars de 

creuaments controlats i s’han obtingut, estudiat 

i seleccionat molts milers d’arbres.

Dels primers resultats destaca l’obtenció de 

tres varietats, ‘Masbovera’, ‘Glorieta’ i ‘Francolí’ 

(Títol d’Obtenció Vegetal del MAPA concedit a 

l’IRTA l’any 1992) que, a partir de 1994, s’han 

difós àmpliament per moltes zones d’Espanya 

i altres països mediterranis.

Recentment s’han seleccionat quatre noves va-

rietats amb un conjunt de característiques molt 

destacables: ‘Vayro’, ‘Constantí’, ‘Marinada’ i 

‘Tarraco’. L’IRTA va sol·licitar l’any 2005 el Títol 

d’Obtenció Vegetal del MAPA. Les raons que 

han aconsellat la difusió simultània de quatre 

varietats, en lloc de limitar-se a una o dues, 

són les següents:

VARIETATS D’AMETLLER IRTA

L’ametller,
per les seves especials 
característiques, pot jugar
un important paper
en el procés
de reconversió agrícola
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Varietat Marinada. Varietat Constantí.
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L’any 1975 va començar
a Mas de Bover
un programa d’obtenció
de varietats d’ametller

VARIETATS CREUAMENT ANY DEL CREUAMENT

IRTA, noves:

VAYRO ‘4-665’ x ‘Lauranne’ 1991

CONSTANTÍ ‘FGFD2’ x Pol·linització lliure 1993

MARINADA ‘Lauranne’ x ‘Glorieta’ 1994

TARRACO ‘FLTU18’ x ‘Anxaneta’ 1991

IRTA, anteriors:

MASBOVERA ‘Primorskiy’ x ‘Cristomorto’ 1975

GLORIETA ‘Primorskiy’ x ‘Cristomorto’ 1975

FRANCOLÍ ‘Cristomorto’ x ‘Tuono’ 1976

Taula 1. Origen de les varietats.

VARIETATS
DATA DE PLENA 

FLORACIÓ1
COMPATIBILITAT EN LA 

POL·LINITZACIÓ2
GENOTIP S DE

COMPATIBILITAT3

IRTA, noves:

VAYRO 26 Autofèrtil S9Sf

CONSTANTÍ 27 Autofèrtil S3Sf

MARINADA 34 Autofèrtil S5Sf

TARRACO 35 Autoincompatible S1S9

IRTA, anteriors:

MASBOVERA 29 Autoincompatible S1S9

GLORIETA 26 Autoincompatible S1S5

FRANCOLÍ 25 Autofèrtil S1Sf

REFERÈNCIES:

D. LLARGUETA 0 Autoincompatible S1S25

MARCONA 15 Autoincompatible S11S12

FERRAGNÈS 29 Autoincompatible S1S3

GUARA 27 Autofèrtil S1Sf

1 Data mitjana de la plena floració a Mas de Bover, expressada com el nombre de dies transcorreguts des de la plena floració de ‘Desmai Llargueta’ (mitjana: 2
de febrer). Dades mitjanes de 10 anys (1998-2007) d’observacions.
2 Autoincompatible: necessita pol·len d’una altra varietat per a poder fructificar (pol·linització creuada).
2 Autofèrtil: autocompatible i capaç de produir normalment amb el seu propi pol·len (autopol·linització).
3 El genotip S regula les relacions de compatibilitat en la pol·linització. Sf és l’al·lel que proporciona l’autocompatibilitat. Quan dues varietats autoincompatibles 
tenen el mateix genotip S (com és el cas, poc freqüent, de ‘Masbovera’ i ‘Tarraco, ambdues S1S9) són incompatibles entre sí. Les varietats autocompatibles 
són compatibles amb qualsevol altra varietat, a més de ser-ho amb elles mateixes.

Taula 2. Data de floració i requeriments de pol·linització.

· Les quatre varietats tenen un conjunt de ca-

ràcters d’interès.

· Les condicions de medi i cultiu de les zo-

nes d’ametller espanyoles i d’altres països 

són diferents i, per tant, també ho seran les 

prioritats quant als caràcters requerits a les 

varietats.

· En el procés de planificació d’una plantació, 

sempre és molt convenient pensar en pa-

relles de varietats (en lloc de triar una única 

varietat), per afavorir la pol·linització creuada, 

encara que s’utilitzin varietats autofèrtils (tres 

d’aquestes quatre varietats són autofèrtils, 

amb un alt grau d’autogàmia).

02 Origen

La taula 1 recull l’origen de les varietats. Els cre-

uaments i la selecció de descendències es varen 

fer a Mas de Bover.

Els creuaments que varen donar origen a ‘Mas-

bovera’, ‘Glorieta’ i ‘Francolí’ es realitzaren al llarg 

dels primers anys del programa de millora, utilit-

zant varietats de floració tardana d’Itàlia (‘Cristo-

morto’ i ‘Tuono’) i d’Ucraïna (‘Primorskiy’).

Quant a les noves varietats, ‘Vayro’ i ‘Tarra-

co’ tenen l’origen per creuaments efectuats 

a l’any 1991, ‘Constantí’ al 1993 i ‘Marinada’ 

al 1994. ‘Vayro’, ‘Marinada’ i ‘Tarraco’ proce-

deixen de creuaments entre seleccions IRTA 

(‘4-665’, ‘Glorieta’ i ‘Anxaneta’) i INRA (‘Lau-

ranne’ i ‘FLTU18’). ‘Constantí’ fou obtinguda 

per pol·linització lliure de la selecció INRA

‘FGFD2’.
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03 Característiques

Les característiques agronòmiques i de fruit de 

les noves varietats (‘Vayro’, ‘Constantí’, ‘Ma-

rinada’ i ‘Tarraco’) han pogut ser estudiades 

a Mas de Bover durant 10-13 anys (a partir 

de la tercera fulla), temps suficientment ampli 

per poder apreciar el seu interès i possibilitats. 

L’experiència sobre el seu comportament en 

parcel·les exteriors a Mas de Bover és encara li-

mitada, a causa de la joventut de les plantacions 

existents. Com és lògic, en el cas de les varie-

tats seleccionades anteriorment (‘Masbovera’, 

‘Glorieta’ i ‘Francolí’) es disposa d’informació 

més àmplia sobre les seves característiques i 

comportament en diferents medis.

Les taules 2-10 recullen informació bàsica so-

bre característiques agronòmiques i comerci-

als importants de les varietats IRTA. Per poder 

establir comparances s’han inclòs varietats de 

referència molt conegudes: ‘Desmai Llargueta’, 

‘Marcona’, ‘Ferragnès’ i ‘Guara’.

‘Marinada’ i ‘Tarraco’ tenen una floració molt 

tardana (a Mas de Bover uns 35 dies des-

prés de ‘Desmai Llargueta’ i 8 més tard que 

‘Guara’). ‘Vayro’ i ‘Constantí’ són de floració 

tardana (similar a ‘Guara’, ‘Glorieta’ i ‘Fran-

colí’ i una mica abans que ‘Masbovera’) (Tau-

la 2). La Taula 3 recull les dades de 10 anys

d’observacions.

‘Vayro’, ‘Constantí, ‘Marinada’ i ‘Francolí’ són 

autofèrtils, amb un alt nivell d’autogàmia (en 

experiències realitzades durant diversos anys 

s’han obtingut, repetidament, alts percentatges 

de quallat en branques embossades abans de 

l’obertura de les flors). ‘Tarraco’, ‘Masbovera’ i 

‘Glorieta’ són autoincompatibles i, per tant, ne-

cessiten la pol·linització creuada (Taula 2).

Les set varietats IRTA són suficientment vigo-

roses per mantenir un bon equilibri entre pro-

ducció i creixement vegetatiu (assentament de 

VARIETATS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MITJANA
1998-2007

IRTA, noves:

VAYRO 23-fb 2-mç 24-fb 18-fb 2-mç 6-mç 13-fb 20-mç 9-mç 1-mç 28-febrer

CONSTANTÍ 25-fb 3-mç 22-fb 25-fb 27-fb 7-mç 14-fb 21-mç 7-mç 1-mç 1-març

MARINADA 6-mç 7-mç 1-mç 5-mç 5-mç 14-mç 1-mç 26-mç 13-mç 5-mç 8-març

TARRACO 9-mç 4-mç 3-mç 5-mç 7-mç 16-mç 3-mç 26-mç 14-mç 9-mç 9-març

IRTA, anteriors:

MASBOVERA 3-mç 2-mç 26-fb 26-fb 28-fb 7-mç 20-fb 23-mç 9-mç 3-mç 3-març

GLORIETA 28-fb 28-fb 22-fb 20-fb 26-fb 5-mç 12-fb 17-mç 7-mç 1-mç 27-febrer

FRANCOLÍ 23-fb 28-fb 20-fb 19-fb 25-fb 2-mç 11-fb 22-mç 8-mç 2-mç 27-febrer

Referències:

D. LLARGUETA 25-gn 10-fb 7-fb 18-gn 9-fb 28-gn 15-gn 11-fb 17-fb 9-fb 2-febrer

MARCONA 14-fb 22-fb 17-fb 9-fb 18-fb 19-fb 1-fb 1-mç 27-fb 23-fb 17-febrer

FERRAGNÈS 25-fb 4-mç 26-fb 26-fb 28-fb 7-mç 19-fb 23-mç 11-mç 3-mç 3-març

GUARA 3-mç 27-fb 25-fb 20-fb 26-fb 5-mç 19-fb 19-mç 9-mç 28-fb 1-març

VARIETATS VIGOR
CAPACITAT 

PRODUCTIVA

PRECOCITAT A 
L’ENTRADA EN 
PRODUCCIÓ 

IRTA, noves:

VAYRO Molt vigorós Molt alta Precoç

CONSTANTÍ Vigorós Alta-molt alta Precoç

MARINADA Mitjà Molt alta Molt precoç

TARRACO Mitjà Molt alta Molt precoç

IRTA, anteriors:

MASBOVERA Molt vigorós Alta-molt alta Mitjana

GLORIETA Molt vigorós Alta-molt alta Precoç

FRANCOLÍ Vigorós Alta-molt alta Precoç

Referències:

D. LLARGUETA Mitjà-alt Alta Mitjana-tardana

MARCONA Mitjà-alt Alta Precoç

FERRAGNÈS Vigorós Alta-molt alta Mitjana

GUARA Mitjà Alta-molt alta Precoç

Taula 4. Vigor, capacitat productiva i entrada en producció.

Taula 3. Data de la plena floració a Mas de Bover en el període 1998-2007 (gn: gener; fb: febrer; mç: març).
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Taula 5. Assaig de varietats autofèrtils a Corbins (Lleida). Reg deficitari. Arbres plantats al 1995 i reempeltats al 2000. Blocs a l’atzar, 3 
repeticions i 5 arbres per parcel·la elemental. Producció per arbre i equivalència per hectàrea (kg).

VARIETATS 2002 2003 2004 2005 2006
ACUMULADA

2002-2006

PRODUCCIÓ MITJANA D’AMETLLA EN GRA PER ARBRE1

IRTA, noves:

VAYRO 0,61  b 4,04  b 5,39  a 5,54  a 6,35  a 21,93  a

CONSTANTÍ 0,57  b 3,74  b 2,27  b 4,59  a 2,74  c 13,91  b

MARINADA 1,66  a 5,16  a 2,50  b 5,23  a 4,57  abc 19,13  ab

Referències:

GUARA 0,32  b 3,59  b 2,16  b 5,21  a 4,80  ab 16.08  ab

LAURANNE 0,47  b 3,99  b 3,87  ab 5,31  a 4,14  bc 17,76  ab

EQUIVALÈNCIA DE PRODUCCIÓ D’AMETLLA EN GRA PER HECTÀREA2

IRTA, noves:

VAYRO 145 960 1.282 1.316 1.498 5.202

CONSTANTÍ 137 888 533 1.094 652 3.304

MARINADA 396 1.226 595 1.244 1.088 4.550

Referències:

GUARA 77 860 472 1.242 1.144 3.795

LAURANNE 111 949 929 1.263 986 4.237

1 Test de Duncan. En cada columna, valors amb la mateixa lletra no són signifi cativament diferents (95%).
2 Marc de plantació: 7 x 6 m (238 arbres/ha).

VARIETATS
PRODUCCIÓ TOTAL

ACUMULADA 4T-12È VERD2
PRECOCITAT EN PRODUCCIÓ 

ACUMULADA 4T-6È VERD2

IRTA, anteriors:

MASBOVERA 16,38     ab 3,41 bc

GLORIETA 17,05     ab 4,65 a

FRANCOLÍ 17,13 ab 4,59 ab

Altres varietats de l’assaig:

ANXANETA1 16,44 ab 3,23 cd

CRISTOMORTO 20,47 a 3,62 abc

FERRAGNÈS 14,81 bc 3,35 c

GARBI1 14,55 bc 2,10 d

GUARA 14,48 bc 3,79 abc

MONCAYO 10,31 c 2,16 d

TARRAGONÈS1 16,33 ab 3,38 c

1 ‘Anxaneta’, ‘Garbi’ i ‘Tarragonès’ són també varietats IRTA que no s’han difós comercialment.
2 Test de Duncan. En cada columna, valors amb la mateixa lletra no són signifi cativament diferents (95%).

Taula 6. Assaig de varietats de floració tardana a Mas Valero (Reus, Tarragona). Cultiu en 
secà. Blocs a l’atzar, 5 repeticions, 3 arbres per parcel·la elemental. Producció mitjana 
d’ametller en gra per arbre en diferents períodes (kg/arbre).

‘Vayro’, ‘Constantí’, 
‘Marinada’ i ‘Francolí’
són autofèrtils
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futures collites). ‘Vayro’, ‘Masbovera’ i ‘Glorie-

ta’ poden classificar-se com a molt vigoroses, 

‘Constantí’ i ‘Francolí’ com a vigoroses i ‘Mari-

nada’ i ‘Tarraco’ com de vigor mitjà. A Mas de 

Bover totes les varietats IRTA han mostrat una 

elevada capacitat productiva. Cal ressaltar la pre-

cocitat d’entrada en producció de ‘Marinada’ i 

‘Tarraco’ (Taula 4). És interessant destacar que la 

combinació de ‘Marinada’ i ‘Tarraco’, ambdues 

de vigor moderat, ràpida entrada en producció 

i data de floració similar (molt tardana), poden 

ser considerades per a la realització de planta-

cions a un marc una mica més reduït del que és 

habitual en terrenys fèrtils, sovint localitzats en 

zones baixes, amb major risc de gelades que les 

situades en zones altes o en vessants.

La taula 5 recull un resum de les dades producti-

ves d’un assaig de varietats autofèrtils a Corbins 

(Lleida). En aquesta plantació, conreada amb 

reg deficitari, estaven incloses tres de les noves 

varietats, ‘Vayro’, ‘Constantí i ‘Marinada’, junta-

ment amb ‘Guara’ i ‘Lauranne’ (considerades 

molt productives). Pot comprovar-se l’excel·lent 

comportament de ‘Vayro’ i ‘Marinada’. És molt 

destacable la precocitat en l’entrada en produc-

ció de ‘Marinada’. ‘Constantí’ també ha tingut un 

bon comportament en aquest assaig.

‘Tarraco’, com que no és autofèrtil, no va ser 

inclosa a l’assaig anterior. El potencial productiu 

que aquesta varietat ha tingut a Mas de Bover 

(13 anys d’observacions) pot qualificar-se com 

a molt alt. Les collites obtingudes han estat molt 

altes i regulars.

Les varietats seleccionades fa uns anys per 

l’IRTA han mostrat el seu elevat potencial pro-

ductiu en nombroses plantacions distribuïdes 

per tot Espanya. La taula 6 recull algunes

Taula 7. Port, intensitat de ramificació, hàbit de fructificació i facilitat de formació i poda.

VARIETATS PORT
INTENSITAT

DE RAMIFICACIÓ
FRUCTIFICACIÓ

PREFERENT
FORMACIÓ I PODA

IRTA, noves:

VAYRO Mitjà Mitjana Ramillete Molt fàcil

CONSTANTÍ Mitjà-erecte Mitjana Ramillete Molt fàcil

MARINADA Mitjà-erecte Mitjana-escassa Ramillete Molt fàcil

TARRACO Mitjà-erecte Mitjana-escassa Ramillete Molt fàcil

IRTA, anteriors:

MASBOVERA Mitjà-erecte Mitjana Ramillete Molt fàcil

GLORIETA Mitjà-erecte Mitjana Ramillete Molt fàcil

FRANCOLÍ Mitjà Mitjana Ramillete Molt fàcil

Referències:

D. LLARGUETA Obert Mitjana-alta Ramo mixt Mitjana

MARCONA Mitjà Alta Ramo mixt Mitjana

FERRAGNÈS Mitjà-erecte Mitjana Ramillete Molt fàcil

GUARA Molt obert Mitjana-escassa Ramillete Difícil

Taula 8. Època de maduració, facilitat de recol·lecció i pelat del fruit.

VARIETATS
ÈPOCA DE 

MADURACIÓ
LABOR DE 

RECOL·LECCIÓ
PROCÉS

DE PELAT

IRTA, noves:

VAYRO Precoç Senzilla Senzill

CONSTANTÍ Mitjana Senzilla Senzill

MARINADA Mitjana Senzilla Senzill

TARRACO Mitjana Senzilla Senzill

IRTA, anteriors:

MASBOVERA Mitjana Senzilla Senzill

GLORIETA Mitjana Senzilla Senzill

FRANCOLÍ Precoç Senzilla Senzill

Referències:

D. LLARGUETA Tardana Senzilla Acceptable

MARCONA Mitjana Complicada1 Senzill

FERRAGNÈS Mitjana Senzilla Delicat2

GUARA Precoç Senzilla Senzill

1 La recol·lecció de ‘Marcona’ no pot endarrerir-se, ja que els fruits cauen a terra amb facilitat.
2 El pelat de ‘Ferragnès’, a causa de la seva closca semi-molla, és un procés delicat
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dades de producció i precocitat d’un assaig 

de varietats tardanes, conreades en secà, a 

Mas Valero (Reus, Tarragona). Pot observar-

se que ‘Francolí’, ‘Glorieta’ i ‘Masbovera’ 

varen tenir un bon comportament en aquest 

assaig.

Totes les varietats IRTA són molt fàcils de formar 

i podar. Tenen un port mitjà o mitjà-erecte i una 

densitat de ramificació mitjana o mitjana-escassa.

Fructifiquen preferentment en ‘ramilletes’ de 

maig sobre fusta vella (Taula 7).

‘Vayro’ i ‘Francolí’ són de maduració primerenca 

i les restants poden classificar-se com a inter-

mèdies. Els fruits es recol·lecten i es pelen amb 

facilitat (Taula 8).

Les noves varietats semblen tenir un bon com-

portament enfront la sequera (en el procés de la 

seva selecció a Mas de Bover varen cultivar-se 

en secà). ‘Vayro’, Marinada’ i ‘Tarraco’, que han 

pogut ser observades durant 10-13 anys a Mas 

de Bover, semblen tenir un bon nivell de toleràn-

cia al “fusicoccum”, mentre que en ‘Constantí’ 

s’han observat atacs moderats. ‘Masbovera’ i 

‘Glorieta’ han mostrat una excel·lent tolerància 

a la sequera i al “fusicoccum” (Taula 9).

Les quatre noves varietats tenen bones carac-

terístiques de fruit (Taula 10). Totes elles són de 

closca forta, bon aspecte del gra i sense amet-

lles bessones. Cal destacar la mida del gra de 

la varietat ‘Tarraco’.

04 Avaluació global

VAYRO

Aquesta varietat reuneix un conjunt de caràcters 

d’interès. Excel·lent capacitat productiva, per la 

seva notable intensitat de fructificació i vigor. Au-

tofèrtil, amb un bon nivell d’autogàmia. Floració 

tardana. Arbre fàcil de formar i podar. Bon fruit. 

Sembla tenir una bona tolerància a la sequera i 

al “fusicoccum”. Per afavorir la pol·linització cre-

uada pot associar-se amb ‘Constantí’ o altres 

varietats amb dates de floració similars (‘Glorie-

ta’, Francolí, ‘Guara’, etc).

VARIETATS TOLERÀNCIA A LA SEQUERA TOLERÀNCIA A “FUSICOCCUM”

IRTA, noves:

VAYRO Tolerant1 Tolerant1

CONSTANTÍ Molt tolerant1 Mitjana1

MARINADA Tolerant1 Tolerant1

TARRACO Tolerant1 Tolerant1

IRTA, anteriors:

MASBOVERA Molt tolerant Tolerant

GLORIETA Molt tolerant Tolerant

FRANCOLÍ Mitjana Mitjana-tolerant

Referències:

D. LLARGUETA Mitjana-tolerant Molt sensible

MARCONA Sensible Molt sensible

FERRAGNÈS Mitjana Molt sensible

GUARA Mitjana Mitjana

1 En el cas de les noves varietats, la classifi cació és necessàriament provisional, ja que solament han pogut ser observades durant un nombre reduït d’anys.

Taula 9. Estimació sobre el grau de tolerància o sensibilitat a la sequera i a Phomopsis 
amygdali (“xancre de borró” o “fusicoccum”).

VARIETATS N PAC PGR REN BES AGR

IRTA, noves:

VAYRO 29 4,2 1,19 28,4 0,1 7,0

CONSTANTÍ 32 4,5 1,20 26,8 1,4 6,2

MARINADA 24 4,2 1,30 31,1 0,3 6,8

TARRACO 17 5,4 1,68 31,5 0,1 6,9

IRTA, anteriors:

MASBOVERA 170 4,9 1,35 27,8 0,4 6,4

GLORIETA 139 5,0 1,42 28,4 2,0 6,3

FRANCOLÍ 124 4,1 1,21 30,4 3,9 5,1

Referències:

D. LLARGUETA 85 5,0 1,34 27,2 1,4 6,7

MARCONA 209 5,1 1,33 26,4 2,7 6,5

FERRAGNÈS 262 4,4 1,49 33,8 0,1 6,4

GUARA 84 3,8 1,31 34,6 11,6 6,3

Taula 10. Característiques del fruit. Valors mitjans. N: nombre de mostres analitzades (9-
30 anys d’observacions). PAC: pes d’una ametlla amb closca (g). PGR: pes d’un gra (g). 
REN: rendiment en gra (%). BES: percentatge d’ametlles bessones. AGR: nota d’aspecte 
del gra (escala 1-9).

Les varietats seleccionades 
fa uns anys per l’IRTA, 
‘Masbovera’, ‘Glorieta’ i 
‘Francolí’, han mostrat el seu 
elevat potencial productiu 
en nombroses plantacions 
distribuïdes per tot Espanya
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CONSTANTÍ

Varietat amb bona capacitat productiva, vigorosa 

i, aparentment, ben adaptada al cultiu en secà. 

Floració tardana. Autofèrtil, amb un bon nivell 

d’autogàmia. Fàcil de formar i podar. Bon fruit. 

Lleugerament sensible al “fusicoccum”. Per afa-

vorir la pol·linització creuada pot associar-se amb 

‘Vayro’ o altres varietats amb dates de floració 

similars (‘Glorieta’, Francolí, ‘Guara’, etc).

MARINADA

Excel·lent capacitat productiva i precocitat a l’en-

trada en producció. Floració molt tardana. Auto-

fèrtil, amb un bon nivell d’autogàmia. Molt fàcil 

de formar i podar. Bon fruit. Fins avui no ha ma-

nifestat sensibilitat especial a cap malaltia a Mas 

de Bover. Per afavorir la pol·linització creuada és 

recomanable la seva associació amb ‘Tarraco’.

TARRACO

‘Tarraco’ reuneix un conjunt important de caràc-

ters destacables. Té una excel·lent capacitat pro-

ductiva i és molt precoç en l’entrada en produc-

ció. Molt tardana en floració. Adaptada al cultiu 

en secà. Molt fàcil de formar i podar. Bon fruit i de 

gran mida. Pel seu comportament a Mas de Bo-

ver, sembla tolerant al “fusicoccum”. És una varie-

tat autoestèril i, per tant, necessita la pol·linització 

creuada, i es pot associar amb ‘Marinada’, amb 

la qual coincideix en la data de floració.

MASBOVERA

Cal subratllar la seva excel·lent vigorositat, faci-

litat de formació i poda, floració tardana, capa-

citat productiva, qualitat de fruit i tolerància a la 

sequera i al “fusicoccum”.

GLORIETA

Excel·lent vigor, floració tardana, molt produc-

tiva, fruit de qualitat, arbre molt fàcil de formar 

i poc exigent en poda, tolerància a la sequera i 

al “fusicoccum”.

FRANCOLÍ

Aquesta varietat destaca molt especialment per 

la seva capacitat productiva i la seva precoci-

tat d’entrada en producció. Autofèrtil, floració 

tardana, vigorós, poc exigent en poda i fàcil de 

formar. Les característiques del seu fruit són 

força acceptables.

05 Agraïments

INIA i UE (finançament dels projectes SC97-049, 

RTA01-081, RTA04-030 i TRT2006-00021-

00-00).
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A dalt, varietat Tarraco. A l’esquerra, varietat Vayro.
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DISSENY DE PLANTACIONS D’AMETLLER

01 Introducció

En el disseny d’una plantació d’ametller cal con-

siderar diversos factors: condicions climàtiques 

i edàfiques del medi, característiques de l’explo-

tació, material vegetal, requisits de pol·linització, 

sistema de recol·lecció, marc de plantació, etc. 

La major part d’ells estan íntimament relacionats 

entre si.

L’elecció de varietats i la seva relació amb la 

pol·linització és un aspecte particularment im-

portant. Aquesta elecció també influeix en el 

procés de recol·lecció i, en menor mesura, en 

el marc de plantació adequat.

A les taules 1 i 2 es recullen característiques de 

varietats molt relacionades amb el disseny d’una 

plantació (data de floració, compatibilitat en la 

pol·linització, època de maduració i vigor).

02 Combinació de varietats

Un dels problemes greus del cultiu de l’ametller 

a Espanya, el més important en moltes zones, 

sense dubte, és la inadequada pol·linització de 

les plantacions. Malgrat que l’agricultor cada 

vegada és més conscient d’aquesta problemà-

tica, encara és molt freqüent trobar-se amb els 

següents defectes:

· Reduïda proporció, o fins i tot absència d’ar-

bres pol·linitzadors.

· Utilització de varietats pol·linitzadores inapro-

piades. 

· Escassetat d’abelles en el període de floració.

La major part de les varietats d’ametller culti-

vades en el món són autoincompatibles (au-

toestèrils): per produir fruits, necessiten que 

les seves flors siguin pol·linitzades amb pol·len 

procedent d’altres flors d’una varietat diferent. 

Quan dues varietats floreixen al mateix temps, 

normalment es poden pol·linitzar entre si (hi ha 

algunes excepcions, però són molt rares). El 

transport del pol·len d’uns arbres a altres es 

fa gràcies als insectes pol·linitzadors (principal-

ment abelles). Convé destacar que el pol·len 

de l’ametller és bastant pesat i el vent juga un 

paper molt secundari en aquest transport; fins 

i tot el perjudica en la mesura que impedeix o 

dificulta el treball de les abelles.

La pol·linització creuada és un factor clau en el 

cultiu. És necessari afavorir-la al màxim, implan-

tant arbres de varietats pol·linitzadores adequa-

des, en proporció suficient (almenys la tercera 

part del total, ben distribuïts per la plantació) i as-

segurant la presència d’insectes pol·linitzadors, 

instal·lant arnes en l’època de la floració (2-5 

arnes/ha, o més, segons la mida dels arbres).

Evidentment, quan es cultiven varietats auto-

compatibles (autofèrtils) els requeriments de 

pol·linització perden importància relativa, perquè 

els arbres són capaços d’utilitzar el seu propi 

pol·len per fructificar. Malgrat això cal destacar 

que, en les plantacions realitzades amb varietats 

autofèrtils, resultats experimentals indiquen tam-

bé la conveniència d’instal·lar arnes d’abelles 

per afavorir el moviment del pol·len i promoure la 

pol·linització creuada, utilitzant varietats coinci-

dents en floració, per la seva possible incidència 

beneficiosa en el quallat i mida del fruit.

En l’elecció varietal, l’agricultor ha de pensar en 

una combinació de varietats, més que en una 

varietat determinada.

En el disseny d’una plantació, per a la disposició 

de les varietats, és necessari tenir en compte 

dues característiques importants:

1) Escala de data de floració (Taula 1)

· Varietats de floració primerenca.

· Varietats de floració mitjana.

· Varietats de floració tardana.

· Varietats de floració molt tardana.

És molt difícil, pràcticament impossible, que 

dues varietats coincideixin plenament en floració 

tots els anys, ja que els requeriments per florir 

són específics de les varietats i les condicions 

climàtiques anuals els afecten de forma diferent. 

Per aquesta raó, des del punt de vista de la 

pol·linització, és millor utilitzar dues varietats pol-

linitzadores, en lloc d’una sola, ja que serà més 

fàcil el solapament anual en les floracions.

Arnes d’abelles en una plantació d’ametller. Varietat Glorieta. Flor i abella.
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És interessant destacar que quan dues varietats 

no coincideixen plenament en la data de floració, 

normalment la varietat més tardana es pol·linitzarà 

en millors condicions que la més precoç, ja que les 

primeres flors que s’obren en un arbre són les que 

estan en millors condicions per arribar a fruit.

2) Compatibilitat en la pol·linització (Taula 2)

· Autofèrtils o autocompatibles (es poden pol-

linitzar amb el seu propi pol·len).

· Autoestèrils o autoincompatibles (necessiten 

pol·linització creuada).

En el cas de les varietats autocompatibles, 

es pot optar per disposar-les en dues fileres 

contigües (per tal de facilitar la recol·lecció) 

o bé en fileres simples (per tal d’incrementar 

la pol·linització creuada). Les dues alterna-

tives són raonables. En el cas de varietats 

autoincompatibles, és convenient la dispo-

sició en fileres simples, per afavorir al màxim

la pol·linització.

A més d’atendre els requisits de la pol·linització, 

cal tenir en compte dos altres factors en el dis-

seny de la plantació:

· Època de maduració (Taula 2). L’interès de 

la data, coincidència o escalonament en la 

maduresa de les varietats, depèn de les ca-

racterístiques de l’explotació (superfície, dis-

ponibilitat de maquinària, etc.). En plantacions 

de mida reduïda, generalment es prefereix 

que las varietats madurin en èpoques simi-

lars. En explotacions grans, un escalonament 

en la maduresa afavoreix les labors de recol-

lecció i postcollita.

· Vigor (Taula 2). El vigor varietal pot influir, 

en alguns casos, en l’elecció del marc de

plantació.

A continuació, s’exposen alguns exemples de 

possibles dissenys de plantació per a grups de 

varietats de diferent data de floració.

02.01 Varietats de floració primerenca

Les diverses combinacions possibles amb 

aquest grup de varietats de floració precoç es 

centren generalment en ‘Desmai Llargueta’, 

VARIETATS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MITJANA 
1998-2007

Floració primerenca:

DESMAI LLARGUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEP DE JUNEDA 8 0 0 1 0 0 4

RAMILLETE 14 0 5 9 1 8 6 4 0 6 5

Floració mitjana:

GARRIGUES 18 10 8 11 7 15 11 5 5 6 10

VERD 17 10 8 20 6 14 11 11 7 10 11

MARCONA 20 12 10 22 9 22 17 18 10 14 15

BLANQUERNA 28 11 25 17 29 7 14

RUMBETA 20 13 8 23 13 25 21 24 11 16 17

Floració tardana:

ANTOÑETA 14 38 35 36

MARTA 16 34 29 36

FRANCOLÍ 29 18 13 32 16 33 30 39 19 21 25

GLORIETA 34 18 15 33 17 36 31 34 18 20 26

VAYRO 29 20 17 31 21 37 29 37 20 20 26

GUARA 37 17 18 33 17 36 35 36 20 19 27

CONSTANTÍ 31 21 15 38 18 38 30 38 18 20 27

FERRAGNÈS 31 22 19 39 19 38 35 40 22 22 29

MASBOVERA 37 20 19 39 19 38 36 40 20 22 29

Floració molt tardana:

FELISIA 48 25 48 52 43 25 24

MARINADA 40 25 23 46 24 45 46 43 24 24 34

TARRACO 43 22 25 46 26 47 48 43 25 28 35

Taula 1. Data de la plena floració a Mas de Bover (Constantí, Tarragona) en el període 1998-2007, expressada com el nombre de dies 
transcorreguts des de la plena floració de ‘Desmai Llargueta’. Varietats agrupades per la seva data de floració.
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VARIETATS
COMPATIBILITAT EN LA 

POL·LINITZACIÓ1 ÈPOCA DE MADURACIÓ VIGOR

Floració primerenca:

DESMAI LLARGUETA Autoincompatible Tardana Mitjà-alt

PEP DE JUNEDA Autoincompatible Tardana Mitjà-alt

RAMILLETE Autoincompatible Precoç Molt vigorós

Floració mitjana:

GARRIGUES Autoincompatible Mitjana Vigorós

VERD Autoincompatible Mitjana Mitjà-alt

MARCONA Autoincompatible Mitjana Mitjà-alt

BLANQUERNA Autofèrtil Precoç Mitjà

RUMBETA Autoincompatible Precoç Vigorós

Floració tardana:

ANTOÑETA Autofèrtil Precoç Vigorós

MARTA Autofèrtil Mitjana Molt vigorós

FRANCOLÍ Autofèrtil Precoç Vigorós

GLORIETA Autoincompatible Mitjana Molt vigorós

VAYRO Autofèrtil Precoç Molt vigorós

GUARA Autofèrtil Precoç Mitjà

CONSTANTÍ Autofèrtil Mitjana Vigorós

FERRAGNES Autoincompatible Mitjana Vigorós

MASBOVERA Autoincompatible Mitjana Molt vigorós

Floració molt tardana:

FELISIA Autofèrtil Mitjana Mitjà

MARINADA Autofèrtil Mitjana Mitjà

TARRACO Autoincompatible Mitjana Mitjà

1 Autoincompatible: necessita pol·len d’una altra varietat per poder fructifi car (pol·linització creuada).       1 Autofèrtil: autocompatible i capaç de produir normalment amb el seu propi pol·len (autopol·linització).

Taula 2. Requeriments de pol·linització, època de maduració i vigor. Varietats agrupades per la seva data de floració.

varietat tradicional en moltes zones d’Espanya, 

de fruit molt apreciat.

Per a la pol·linització de ‘Desmai Llargueta’ 

s’utilitzen nombroses varietats autòctones (‘co-

munes’) de data de floració similar. És bastant 

freqüent l’associació amb ‘Ramillete’, varietat 

productiva, àmpliament cultivada en Múrcia. 

En el Disseny 1 es recull l’associació de ‘Des-

mai Llargueta’ amb ‘Ramillete’ i una varietat 

local de Juneda (Lleida), anomenada ‘Pep

de Juneda’.

02.02 Varietats de floració mitjana

La varietat espanyola més important d’època 

de floració mitjana és ‘Marcona’. Ha estat molt 

difosa per Espanya, sobretot a l’àrea mediterrà-

nia. Encara que en l’actualitat el seu cultiu està 

en regressió, segueix sent una varietat interes-

sant. El seu fruit és molt apreciat en el mercat 

espanyol, especialment per a la fabricació de 

torrons de qualitat.

Als dissenys 2 i 3 es recullen combinacions de 

‘Marcona’ amb ‘Blanquerna’, ‘Rumbeta’, ‘Garri-

gues’ i ‘Verd’. ‘Blanquerna’ és una obtenció au-

tofèrtil del CITA (Aragó). ‘Rumbeta’ es conrea a 

Alacant, ‘Garrigues ’ es conrea a Múrcia i ‘Verd’ 

(sinonímies: ‘Verda de Rosildos’ i ‘Verdeta’) es 

conrea a Castelló. Totes elles són varietats inte-

ressants. ‘Garrigues’ i ‘Verd’ floreixen una mica 

abans que ‘Marcona’, i ‘Blanquerna’ i ‘Rumbeta’ 

poc després.

02.03 Varietats de floració tardana

Des de fa 25 anys aproximadament, el panorama 

varietal espanyol està experimentant un important 

canvi a causa de la creixent utilització de varietats 

de floració tardana obtingudes als programes de 

millora del CEBAS-CSIC (Múrcia), CITA (Aragó), 

INRA (França) i IRTA (Catalunya). Moltes d’aques-

tes varietats són també autofèrtils.

Evidentment, la casuística de combinacions 

raonables, utilitzant varietats de floració tarda-

na, és enorme (Taules 1 i 2). Als dissenys 4-9 

es reflecteixen alguns exemples, amb varietats 

IRTA de selecció recent (‘Vayro’ i ‘Constantí’) i 

obtencions de fa uns anys (‘Masbovera’, ‘Glo-

rieta’ i ‘Francolí’).
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02.04 Varietats de floració molt tardana

Recentment l’IRTA ha seleccionat dues varietats, 

‘Marinada’ i ‘Tarraco’, de floració molt tardana. 

El CITA (Aragó) va seleccionar, fa uns anys, ‘Fe-

lisia’.

Als dissenys 10-12 es reflecteixen exemples de 

combinacions amb aquestes varietats.

Al disseny 13 s’utilitzen dues varietats de floració 

tardana (‘Vayro’ i ‘Constantí’) i dues molt tarda-

nes (‘Marinada’ i ‘Tarraco’).

03 Marc de plantació

En plantacions de secà, l’aigua és el principal 

factor limitador de la producció. En aquestes 

condicions, els arbres generalment no aconse-

gueixen una gran mida, però les seves arrels han 

de disposar d’abundant sòl per poder extraure 

l’aigua necessària per al creixement vegetatiu i 

producció. El marc de plantació mai ha de ser 

inferior a 7 x 6 m. En secans àrids, amb pluvi-

ometries de 300 – 400 mm, generalment mal 

distribuïts, marcs al voltant de 8 x 8 m, o fins i 

tot superiors, són molt raonables.

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PERCENTATGES:
DESMAI LLARGUETA (DL):    50 %
RAMILLETE (RA):                    25 %
PEP DE JUNEDA (PJ):            25 %

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

PJ DL RA DL PJ DL RA DL

Disseny adient per a la pol·linització de totes les varietats implicades, tenint en compte que ‘Desmai Llargueta’ té un període de fl oració bastant llarg.

Disseny 1. Combinació de ‘Desmai Llargueta’ amb ‘Ramillete’ i una varietat local.

MC BL MC BL MC BL

PERCENTATGES:
MARCONA (MC):       50 %
BLANQUERNA (BL):  50 %

MC BL MC BL MC BL

MC BL MC BL MC BL

MC BL MC BL MC BL

MC BL MC BL MC BL

MC BL MC BL MC BL

MC BL MC BL MC BL

Disseny 2. Combinació de ‘Marcona’ i ‘Blanquerna’ a parts iguals.

GA MC MC RU MC MC GA

PERCENTATGES:
MARCONA (MC):    66,7 %
RUMBETA (RU):      16,7 %
GARRIGUES (GA):  12,5 %
VERD (VE):                4,2 %

GA MC MC RU MC MC GA

GA MC MC RU MC MC GA

VE MC MC RU MC MC VE

GA MC MC RU MC MC GA

GA MC MC RU MC MC GA

GA MC MC RU MC MC GA

VE MC MC RU MC MC VE

En aquest cas es prioritza la producció de ‘Marcona’ al posar dues fi les de costat d’aquesta varietat i emprar pol·linitzadors que cobreixen totalment el període de fl oració. S’hi inclouen arbres de ‘Verd’ per garantir la pol·linització de ‘Garri-
gues’ (que fl oreix una mica abans que ‘Marcona’).

Disseny 3. Pol·linització de ‘Marcona’ amb altres varietats.

En plantacions de regadiu,
el factor limitador
és la insolació.
On no arriba la llum,
no es produeix fruit
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VA VA CO CO VA VA CO CO

PERCENTATGES:
VAYRO (VA):           50 %
CONSTANTÍ (CO):  50 %

VA VA CO CO VA VA CO CO

VA VA CO CO VA VA CO CO

VA VA CO CO VA VA CO CO

VA VA CO CO VA VA CO CO

VA VA CO CO VA VA CO CO

VA VA CO CO VA VA CO CO

Dues fi leres de costat de cada varietat (són autofèrtils) per facilitar la recol·lecció.

Disseny 4. ‘Vayro’ i ‘Constantí’.

VA VA CO CO GU GU

PERCENTATGES:
CONSTANTÍ (CO):     33,3 %
GUARA (GU):             33,3 %
VAYRO (VA):                33,3 %

VA VA CO CO GU GU

VA VA CO CO GU GU

VA VA CO CO GU GU

VA VA CO CO GU GU

VA VA CO CO GU GU

VA VA CO CO GU GU

Dues fi leres de costat de cada varietat (són autofèrtils) per facilitar la recol·lecció.

Disseny 6. ‘Vayro’, ‘Constantí’ i ‘Guara’.

VA VA CO CO FR FR

PERCENTATGES:
VAYRO (VA):           33,3 %
CONSTANTÍ (CO):     33,3 %
FRANCOLÍ (FR):       33,3 %

VA VA CO CO FR FR

VA VA CO CO FR FR

VA VA CO CO FR FR

VA VA CO CO FR FR

VA VA CO CO FR FR

VA VA CO CO FR FR

Dues fi leres de costat de cada varietat (són autofèrtils) per  facilitar la recol·lecció.

Disseny 5. ‘Vayro’, ‘Constantí’ i ‘Francolí’.

VA VA GL CO CO GL

PERCENTATGES:
VAYRO (VA):                33,3 %
CONSTANTÍ (CO):     33,3 %
GLORIETA (GL):             33,3 %

VA VA GL CO CO GL

VA VA GL CO CO GL

VA VA GL CO CO GL

VA VA GL CO CO GL

VA VA GL CO CO GL

VA VA GL CO CO GL

Se situen dues fi leres de costat de les varietats autofèrtils (‘Vayro’ i ‘Constantí’) per a facilitar la recol·lecció. ‘Glorieta’ no és autofèrtil. 
1’Glorieta’ pot substituir-se per ‘Masbovera’ amb un disseny semblant.

Disseny 7. ‘Vayro’, ‘Constantí’ i ‘Glorieta’ (o ‘Masbovera’1).

541



DOSSIERN22

DOSSIERTÈCNIC

542

MB GL FR MB GL FR

PERCENTATGES:
MASBOVERA (MB):           33,3 %
GLORIETA (GL):                 33,3 %
FRANCOLÍ (FR):           33,3 %

MB GL FR MB GL FR

MB GL FR MB GL FR

MB GL FR MB GL FR

MB GL FR MB GL FR

MB GL FR MB GL FR

MB GL FR MB GL FR

Disposició segons dates de fl oració (‘Glorieta’ i ‘Francolí’ s’avancen una mica a ‘Masbovera’).
1’Glorieta’ o ‘Francolí’ poden substituir-se per ‘Guara’ (mateixa data de fl oració) amb un disseny semblant.

Disseny 8. ‘Masbovera’, ‘Glorieta’ i ‘Francolí’ (o ‘Guara’1).

MB GL MB GL MB GL

PERCENTATGES:
MASBOVERA (MB):           50,3 %
GLORIETA (GL):                 37,5 %
FRANCOLÍ (FR):           12,5 %

MB GL MB GL MB GL

MB GL MB GL MB GL

MB FR MB FR MB FR

MB GL MB GL MB GL

MB GL MB GL MB GL

MB GL MB GL MB GL

MB FR MB FR MB FR

La implantació de ‘Francolí’ millora especialment la pol·linització creuada de ‘Glorieta’ (que fl oreix una mica abans que ‘Masbovera’ i les seves primeres fl ors podrien quedar-se sense pol·linitzar si només estigués associada amb ella).

Disseny 9. ‘Masbovera’ i ‘Glorieta’, amb el suport de ‘Francolí’

MA MA TA MA MA TA

PERCENTATGES:
MARINADA (MA):           66,7 %
TARRACO (TA):                 33,3 %

MA MA TA MA MA TA

MA MA TA MA MA TA

MA MA TA MA MA TA

MA MA TA MA MA TA

MA MA TA MA MA TA

MA MA TA MA MA TA

Dues fi les de costat de ‘Marinada’ (autofèrtil) per facilitar la collita. ‘Tarraco’ no és autofèrtil.

Disseny 10. ‘Marinada’ i ‘Tarraco’.

MA TA MA TA MA TA

PERCENTATGES:
MARINADA (MA):           50 %
TARRACO (TA):                 50 %

MA TA MA TA MA TA

MA TA MA TA MA TA

MA TA MA TA MA TA

MA TA MA TA MA TA

MA TA MA TA MA TA

MA TA MA TA MA TA

Tot i que ‘Tarraco’ no és autocompatible, té moltes característiques destacables.

Disseny 11. ‘Marinada’ i ‘Tarraco’ a parts iguals.
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MA MA TA FE FE TA

PERCENTATGES:
FELISIA (FE):             33,3 %
MARINADA (MA):          50 %
TARRACO (TA):               50 %

MA MA TA FE FE TA

MA MA TA FE FE TA

MA MA TA FE FE TA

MA MA TA FE FE TA

MA MA TA FE FE TA

MA MA TA FE FE TA

Es posen dues fi les seguides de les varietats autofèrtils (‘Marinada’ i ‘Felisia’) per facilitar les tasques de recol·lecció. ‘Tarraco’ no és autofèrtil.

Disseny 12. ‘Marinada’, ‘Tarraco’ i ‘Felisia’. 

VA VA CO CO TA MA MA TA

PERCENTATGES:
VAYRO (VA):           25 %
CONSTANTÍ (CO):  25 %
MARINADA (MA)     25 %
TARRACO (TA):      25 %

VA VA CO CO TA MA MA TA

VA VA CO CO TA MA MA TA

VA VA CO CO TA MA MA TA

VA VA CO CO TA MA MA TA

VA VA CO CO TA MA MA TA

VA VA CO CO TA MA MA TA

Es posen dues fi les seguides de les varietats autofèrtils (‘Constantí’, ‘Marinada’ i ‘Vayro’) per facilitar la collita. ‘Tarraco’ no és autofèrtil. ‘Vayro’ i ‘Constantí’ fl oreixen abans que ‘Marinada’ i ‘Tarraco’.

Disseny 13. ‘Vayro’, ‘Constantí’, ‘Marinada’ i ‘Tarraco’.

En plantacions de regadiu, ben conduïdes, 

els arbres aconsegueixen una gran mida i el 

factor limitador és la insolació. On no arriba la 

llum, no es produeix fruit. Els marcs de plan-

tació han de ser també al voltant de 7 x 6 m 

o superiors. En plantacions amb varietats de 

vigor moderat i ràpida entrada en producció, 

com ‘Marinada’, ‘Tarraco’ i ‘Guara’, es poden 

utilitzar marcs una mica inferiors (7 x 5 o 6 x 5 

m). La utilització de marcs més reduïts ocasio-

narà problemes de falta d’insolació i dificultats 

en la recol·lecció.

04 Agraïments

INIA i UE (finançament dels projectes SC97-049, 

RTA01-081, RTA04-030 i TRT2006-00021-

00-00).

05 Autors

Vargas García, Francisco
IRTA Mas de Bover
francisco.vargas@irta.es

Romero Romero, Miguel
IRTA Mas de Bover
miguel.romero@irta.es

En secans àrids,
amb pluviometria
de 300 – 400 mm,
marcs de plantació
al voltant de 8 x 8 m,
o fi ns i tot superiors,
són molt raonables
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01 Introducció

L’ametller és una espècie que s’adapta produc-

tivament a un ampli ventall de situacions hídri-

ques. Podem trobar plantacions productives en 

condicions tan distants com les de la Vall de 

Sant Joaquín (a Califòrnia, EUA) amb sòls fèrtils 

i profunds, on els ametllers reben importants 

quantitats d’aigua de reg (uns 1.200 mm/any), i 

secans àrids del litoral mediterrani, on els amet-

llers no reben més aigua que la de pluja i els sòls 

són sovint pobres i poc profunds. 

El perquè d’aquesta plasticitat a situacions de 

disponibilitats d’aigua tan canviants és la capaci-

tat de l’ametller per conviure amb el dèficit hídric 

(sequera) i amb la presència de sals en les aigües 

o en els sòls de les plantacions. Encara que, com 

tot vegetal, aquest arbre té una resposta molt 

positiva de creixement vegetatiu i de producció 

quan les condicions de conreu són favorables i 

pot disposar de l’aigua necessària.

Les produccions també són molt canviants en 

les situacions extremes, de tal manera que en 

les millors condicions de regadiu l’ametller pot 

arribar a multiplicar per més de 10-15 les pro-

duccions de secà.

Des d’una orientació purament productiva, no hi 

ha dubte que el reg de l’ametller, si aporta tota 

l’aigua que el conreu pot utilitzar, presentaria in-

crements productius molt importants i, per tant, 

és una opció prou interessant. En una situació 

sòcio-climàtica, com la de les regions mediter-

rànies, amb una important pressió demogràfi-

ca i disponibilitats molt reduïdes d’aigua, seria 

complicat aplicar de forma genèrica l’orientació 

de màxima producció, encara que en la situació 

actual les plantacions d’ametller que es conreen 

en els secans més rigorosos desapareixen per 

la seva baixa rendibilitat.  

En aquest context, l’estudi d’estratègies de reg 

que permetin obtenir bons rendiments produc-

tius utilitzant volums raonables d’aigua de reg, 

és un objectiu del màxim interès. D’altra manera, 

en el context econòmic actual, difícilment sobre-

viuran moltes de les plantacions en secà amb 

una productivitat mitjana de menys de 200 kg 

d’ametlla en gra/ha. 

L’ús d’estratègies de Reg Deficitari Controlat 

(RDC) presenta excel·lents resultats productius 

en ametller, aplicant només reduïts volums d’ai-

gua de reg, com demostren bastants treballs 

publicats recentment; en aquests casos la pro-

gramació del reg es pot arribar a automatitzar 

utilitzant sensors.

Aquest article vol descriure, amb més detall, un 

cas d’aplicació d’estratègies de RDC a l’ametller, 

tot analitzant com la manca d’aigua pot afectar 

les diferents etapes del cicle anual i els proces-

sos de l’ametller, com es pot determinar el volum 

d’aigua que l’ametller pot arribar a utilitzar per 

reduir al màxim l’estrès hídric i com analitzar els 

aspectes més rellevants per la seva aplicació.  

02 Requeriments hídrics de l’amet-
ller i potencialitat productiva

02.01 Requeriments hídrics

Els requeriments hídrics de l’ametller, o les ne-

cessitats d’aigua d’aquest conreu per mante-

nir un nivell mínim de dèficit hídric, han estat 

estudiats; existeix molta documentació sobre 

com determinar-ne la quantia i sobre els pro-

cediments més idonis per realitzar aquestes 

determinacions. El mètode del balanç hídric és, 

a la pràctica, el més utilitzat per determinar els 

volums d’aigua que hem de restituir al sòl per 

compensar les quantitats d’aigua que el conreu 

ha evapotranspirat (ET: evaporació directa del sòl 

RESPOSTA PRODUCTIVA
DE L’AMETLLER AL REG

Les produccions són molt 
canviants en les situacions 
extremes, de tal manera que 
en les millors condicions de 
regadiu l’ametller pot arribar a 
multiplicar per més de 10-15 
les produccions de secà

El conreu de l’ametller en regadiu presenta increments productius molt importants.
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i transpiració dels teixits verds de les plantes, 

principalment fulles).

Si apliquem aquesta metodologia, es constata 

que l’ametller pot evapotranspirar (o sigui utilitzar 

productivament per al conreu) els mateixos volums 

d’aigua que el presseguer (al voltant dels 6.000 

m3/ha i any), amb la gran diferència que l’ametller 

també és capaç de donar produccions molt con-

siderables amb quantitats limitades d’aigua, tal i 

com es pot veure en l’exemple del punt 3.

02.02 Potencialitat productiva

La posadaa en regadiu de l’ametller represen-

ta una potencialitat de millora productiva molt 

important, de tal manera que es pot passar de 

120-140 kg de gra/ha a produccions de 1.800 

a 2.500 kg de gra/ha (Girona et al., 2005).

Aquests nivells productius són semblants al 

que es pot considerar una bona producció a 

Califòrnia (Goldhamer et al, 2006), tot i que ja 

hi ha plantacions que han arribat a produccions 

estables de 3.000 kg de gra/ha.  

03 El Reg Deficitari Controlat 
(RDC) i l’ametller

La introducció del Reg Deficitari Controlat (RDC) 

a l’inici dels anys 80 en el conreu del presseguer 

va representar un estímul per a la recerca de 

noves alternatives de programació dels regs i 

determinació dels requeriments hídrics dels ar-

bres , sobretot quan es vol controlar, mitjançant 

el reg, el creixement vegetatiu (situació buscada 

inicialment en conreus com el presseguer) o 

maximitzar la producció amb reduïdes quan-

titats d’aigua de reg (objectiu en aquest cas 

de l’ametller).

03.01 Sensibilitat estacional de l’ametller 

al dèficit hídric

Com passa en gairebé tots els conreus que són 

capaços de produir fins i tot en situacions hídri-

ques molt deficitàries (com per exemple l’olive-

ra), l’ametller presenta la seva màxima sensibi-

litat al dèficit hídric a la primavera, a la vegada 

que és molt resistent a la sequera durant l’estiu. 

Això passa perquè a la primavera es donen tots 

els processos importants de creixement (Fase 

I, Figura 1), i el creixement és molt sensible a la 

falta d’aigua. També durant la Fase I s’ha produït 

la floració i el quallat dels fruits, a la vegada que 

s’ha iniciat el creixement de borrons que a l’any 

següent, si passen a flor, poden donar fruits.

A finals de la Fase I es produeix en alguns casos 

una caiguda de fruits (coneguda també com a 

“Caiguda de Sant Joan”), aquesta caiguda es 

produeix quan no hi ha suficients reserves als 

arbres per mantenir els fruits a l’arbre. Per tot 

això, és important que durant la Fase I l’ametller 

estigui en les millors condicions hídriques. 

A l’estiu (Fase II, Figura 1), gairebé només es re-

alitza el transport dels carbohidrats de les fulles 

i dels punts de reserva cap al fruit (procés poc 

sensible al dèficit hídric), encara que cal evitar 

una situació de sequera molt forta perquè cal 

mantenir en funcionament la fotosíntesi a les 

fulles i que així segueixin produint carbohidrats 

(també el procés de la fotosíntesi és bastant 

tolerant al dèficit hídric). 

Després de la collita, i fins a la caiguda de fulles, 

(Fase III, Figura 1) és important mantenir l’arbre 

funcionant, ja que s’han de produir les reserves 

de carbohidrats que necessitarà a l’inici del cicle 

de l’any següent en la floració- quallat i inici de 

la vegetació. Aquests processos són altament 

exigents en carbohidrats i, com que l’arbre no 

té fulles, aquests han de venir de les reserves 

acumulades a la Fase III de l’any anterior.

03.02 Alguns resultats de RDC a l’ametller

En un assaig que es va realitzar durant 4 anys 

(1190-1993) al Centre de Mas de Bover de l’IRTA

a Tarragona (Girona et al., 2005), es va avaluar 

la capacitat productiva de l’ametller sotmès a 

tres nivells de reg i a una estratègia de RDC. 

Els tres nivells de reg van ser: T-100, (100% 

de la demanda hídrica, determinada segons el 

mètode del balanç hídric); T-130, on s’aplicava 

un 30% més d’aigua que a T-100; i T-70, on 

s’aplicava un 30% lineal menys d’aigua que a 

T-100. L’estratègia de RDC va consistir a aplicar 

T-100 (100% de la demanda hídrica del conreu) 

fins a finals de juny (tota la Fase I), aplicar només 

un 20% de T-100 durant la Fase II i des de la 

Figura 1. Fases del cicle anual de l’ametller (Girona/IRTA).

gen

Llargada del fruit

feb març abr maig juny jul ag set oct nov des

Llargada de Brotacions Llargada de Gra Pes sec del Gra

Creixement de Borrons

Diferenciació Floral

Reserves

Collita

Fase 1 Fase 2 Fase 3

TRACTAMENT

% ETC APLICATS 
EN REG

FASE I FASE II FASE III

CONTROL (T-100) 100 100 100

T-130 130 130 130

T-70 70 70 70

RDC 100 20 100

Fase I: de inici de la vegetació a fi nals de juny. Fase II: de fi nals de juny a collita, 
Fase III: de collita a caiguda de fulles.

Taula 1. Definició dels tractaments de reg aplicats a l’assaig de RDC a l’ametller (Girona 
et al., 2005). 
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collita a la caiguda de fulles (Fase III) aplicar un 

altre cop T-100 (Taula 1).

Els resultats productius de la taula 2, eviden-

cien tant l’interès que productivament té regar 

amb dotacions totals de reg (T-100) per obtenir 

mitjanes (en els quatre anys d’estudi) de 1.800 

kg gra/ha i any, com les possibilitats de bones 

produccions (1.400 kg gra/ha i any) utilitzant tan 

sols una tercera part de l’aigua de reg aplicada 

a T-100, posant en pràctica una estratègia de 

RDC, on s’obté la màxima productivitat de cada 

m3 d’aigua de reg (0,65 kg d’ametlla en gra per 

cada m3 d’aigua de reg). 

Els resultats de la taula 2 corresponen a la 

mitjana de producció dels 4 anys que va durar 

l’estudi, però les collites dels dos últims anys 

van ser molt superiors a la mitjana perquè els 

arbres entraven en el seu sisè i setè any, i per 

tant havien arribat al seu màxim potencial pro-

ductiu (figura 2). 

Aquests resultats coincideixen amb els obtin-

guts en d’altres experiències d’aquests tipus, 

on s’aplicaven estratègies de Reg Deficitari Con-

trolat a l’ametller i els resultats productius han 

estat sempre molt satisfactoris, utilitzant quan-

titats moderades d’aigua de reg i amb resultats 

econòmics positius.

03.03 Consideracions sobre el RDC

La introducció del Reg Deficitari Controlat (RDC) 

al principi dels anys 80 va servir per entendre que 

era possible jugar amb certs nivells de dèficit hí-

dric per millorar la productivitat en algunes espè-

cies llenyoses, i això ha portar a provar aquestes 

estratègies de forma satisfactòria en diferents 

conreus (presseguer, perer, pomera, olivera, 

vinya, tarongers i llimoners, etc.). Les estratè-

gies de RDC poden influir sobre la producció 

i la seva qualitat, la inducció floral, el quallat i 

el creixement del fruit, però molt especialment 

sobre el creixement vegetatiu dels arbres. Per 

això és important que mentre els arbres siguin 

joves i estiguin en fase de creixement s’eviti tan 

com sigui possible aplicar estratègies d’aquest 

tipus perquè finalment els arbres creixen menys 

i, per tant, tenen un potencial productiu menor. 

04 Conclusions

L’ametller, com tots els vegetals, té una resposta 

positiva al reg. Les estratègies de RDC es poden 

aplicar, com mostra l’exemple, per millorar la 

productivitat de l’ametller en zones amb recur-

sos limitats d’aigua, o fins i tot, poden permetre 

obtenir produccions molt interessants quan es 

disposa de l’aigua necessària per satisfer la seva 

demanda hídrica. No obstant, quan els arbres 

estan en fase juvenil (primers anys després de la 

plantació) s’ha d’aplicar tota l’aigua disponible, 

o sigui regar amb el 100% dels requeriments 

hídrics que presenti l’ametller. És important fer 

els arbres grans i després aplicar el RDC.

Un problema que es va veure en aquest assaig 

és que els tractaments de RDC es van aplicar en 

els primers anys de la vida de l’ametller, fet que 

va limitar el seu creixement vegetatiu (els arbres 

de RDC eren més petits i, conseqüentment, la 

seva potencial productivitat també.
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TRACTAMENT
PRODUCCIÓ 
GRA (kg/ha)

Nº FRUITS / 
ARBRE

PES SEC 
GRA (g)

PES SEC 
CLOSCA (g)

AIGUA
DE REG (mm)

PRODUCTIVITAT DE L’AIGUA 
DE REG (kg/m3 aigua)

T-100 1.756 a 3.436 a 1,49 2,22 537 0,33

T-130 1.555 ab 3.058 ab 1,48 2,23 666 0,23

T-70 1.479 ab 2.947 b 1,46 2,10 355 0,42

RDC 1.408 b 2.864 b 2,13 2,13 217 0,65

Taula 2. Resposta productiva de diferents estratègies de reg en ametller (Girona et al., 2005). 

Figura 2. Resposta productiva dels diferents tractaments de reg de l’ametller (Girona et 
al., 2005).

T-130

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500
6

P
ro

d
uc

ci
ó 

en
 g

ra
 (k

g/
ha

)

5 74

T-100 (Control) T-70 RDC

Anys des de la plantació

546



L’AMETLLER

DOSSIERN22547

FERTILITZACIÓ DE L’AMETLLER

Vista d´una parcel.la d´assaig. Pobla de Massaluca (Tarragona).Detall de l´equip de fertirrigació.

01 Introducció

En tots els conreus, la nutrició mineral és un 

aspecte essencial en el desenvolupament de 

les plantes. L´aplicació racional dels fertilitzants, 

tant orgànics com minerals, ha de suposar un 

manteniment de l´equilibri entre el sòl i la planta 

i així afavorirà la sostenibilitat del sistema pro-

ductiu agrícola. 

Cal realitzar l´adobatge seguint el cicle vegetatiu 

de l´arbre, per tal d’aportar els elements nutritius 

en els moments que l´arbre ho necessiti. Així, 

esdevé primordial cobrir les èpoques claus en el 

desenvolupament de la planta, com: la floració 

(que l´arbre surti de l´hivern amb prou reserves 

per assegurar una bona floració), el quallat dels 

fruits, el període de creixement vegetatiu, la di-

ferenciació floral i la creació de reserves per a la 

campanya següent. Tots aquests moments són 

importantíssims per al desenvolupament correc-

te a nivell vegetatiu i productiu. Ara bé, tot aquest 

seguit d´aportacions es veu dificultat quan estem 

treballant en arbres de secà pel fet que l´absorció 

eficient dels nutrients ha d´anar acompanyada 

d´un bon estat hídric de la plantació.

02 Seguiment de la fertilització

El punt de partida de la fertilització serà saber 

les condicions inicials, la situació a principi de 

campanya. Aquesta informació la proporcio-

nen tant el coneixement dels factors de camp 

com els resultats de les concentracions dels 

elements en el sòl i en la fulla (Figura 1). És de 

gran utilitat complementar la informació que 

aporten les análisis de sòls i de fulles (Taula 1) 

amb una anàlisi de l´aigua de reg, per les se-

ves possibles aportacions en nitrats, magnesi o 

carbonats. Aquest és un aspecte bastant comú 

en l´aigua procedent de pou, i en això poca 

cosa hi pot fer l´agricultor, però és imprescin-

dible conèixer-lo per a una correcta planificació 

de l´adobatge.
ADEQUAT DEFICIENT EXCESSIU

NITROGEN 2,2-2,5 % <2 %

FÓSFOR 0,1-0,3 %

POTASSI >1,4 % <1 %

CALCI >2 %

MAGNESI >0,25 %

SODI >0,25 %

CLOR >0,3 %

BOR <30 ppm 30-60 ppm >300 ppm

COURE >4 ppm

MANGANÈS >20 ppm

ZINC <15 ppm

Taula 1. Nivells de nutrients en fulla. Brown i Uriu (Califòrnia)

En la presa de decisió
de l’adobatge, necessitarem 
conèixer la previsió
de collita i ens serà de gran 
ajut l’estudi de l’evolució 
plurianual dels nutrients
en fulla i en el sòl
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03 Necessitats de nutrients

Per al càlcul de les quantitats de nutrients a 

aplicar, en primer lloc cal tenir en compte 

les exportacions del cultiu (Taula 2). A partir 

d´aquests valors es realitzarà un balanç de nu-

trients en què s´avaluaran altres exportacions 

com el manteniment propi dels arbres i la pos-

sible presència de cobertura herbàcia i també 

se´n substrauran les possibles aportacions del 

sòl (matèria orgànica) i de l´aigua de reg en el 

cas de regadiu. 

Aquests són valors de referència, ja que cal tenir 

en compte factors tan variables com la varietat 

o el sistema d´adobament, així com la possible 

aportació de fertilitzants orgànics.

Pel que fa al N i des d´un punt de vista més 

pràctic, segons Weinbaum i col. caldria aplicar 

una quantitat aproximada al 10% de la produc-

ció en ametlla gra (ex: 100 kg N/ha per a una 

producció de 1.000 kg gra/ha). A més a més, 

aquest valor pot modificar-se segons diversos 

factors (Taula 3).

Aquests factors ajuden a realitzar el càlcul de 

les quantitats finals a aplicar i estan relacionats 

amb l´eficiència de la pràctica d´adobar. El N a 

aplicar s’ha de distribuir durant la campanya en 

funció de les necessitats estacionals. Així, se-

gons Espada (2005), entre la brotació i la floració 

s´aplicarà un 13%, un 42% entre floració i ompli-

ment del gra i un 45% fins a la maduració.

04 Per saber-ne més
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Figura 1. Evolució dels continguts en macronutrients en fulla en la varietat Llargueta.
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FACTORS D´INCREMENT FACTORS DE DISMINUCIÓ

Alta producció Baixa producció

Vigor de l´arbre baix Vigor de l´arbre alt

<2,2 % N en fulla >2,5 % N en fulla

Reg o pluja excessius Nitrats alts en aigua de reg

Aplicacions primerenques Nitrats alts en sòls

Sòls prims i/o pedregosos Sòls profunds i de textura fi na

Fertirrigació

Taula 3. Factors que influencien en l´aplicació final de N.

Flor d’ametller. Foto: DAR.
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01 Introducció

Les ametlles es comercialitzen sota diferents 

formats per a diferents usos industrials (snacks, 

gelats, xocolates, torrons, massapà, cobertu-

res, laminats, bastonets, granet, farina, pasta...). 

Cada aplicació té uns requeriments diferents pel 

que fa les característiques de l’ametlla, normal-

ment relacionades amb la varietat.

Des de l’any 2002, l’IRTA Mas de Bover des-

envolupa projectes de recerca (INIA SC99-002 

i RTA04-030) amb la finalitat de caracteritzar les 

noves obtencions del programa de millora genè-

tica de l’ametller, des del punt de vista físico-quí-

mic, d’adaptació a diferents processos industrials, 

i d’acceptació a nivell dels consumidors finals.

02 Característiques físiques i 
químiques de les varietats

Les característiques del gra amb pell de les no-

ves varietats obtingudes per l’IRTA, en compa-

ració amb d’altres varietats tradicionals i foranes 

importants són les presentades a la taula 1. 

Com es pot observar, la majoria de noves vari-

etats són molt similars, en forma, a ‘Llargueta’; 

només ‘Constantí’ i ‘Marinada’ s’aproximen una 

mica més a la forma arrodonida de ‘Marcona’, 

sense igualar les seves proporcions. Per tant, 

‘Marcona’ és encara una varietat que no pot 

ser substituïda en aplicacions industrials on es 

valora la forma de l’ametlla sencera. En relació 

a l’aspecte, totes les varietats tenen un nivell 

de pilositat similar, però ‘Constantí’, ‘Vayro’ i 

‘Lauranne’, igual que ‘Marcona’, destaquen 

per ser de pell molt llisa i no presentar la típica 

ungla (depressió longitudinal al mig d’una de les 

cares que presenten moltes ametlles); mentre 

que ‘Francolí’ i ‘Guara’ són les que presenten 

una superfície més irregular i rugosa, fet que pot 

condicionar el seu comportament en determi-

nades aplicacions industrials on la uniformitat 

de la superfície sigui important.

La taula 2 resumeix la composició química ma-

joritària del gra repelat d’aquestes varietats, tot 

i que es tracta de dades d’una única collita i 

pot ser arriscat treure’n conclusions. En tot cas, 

sembla que cap varietat s’assembla a ‘Marco-

na’, que és la més rica en oli i proteïna, essent 

aquests dos paràmetres molt importants en l’ela-

boració de torrons i massapans d’alta gamma. 

Alguns d’aquests paràmetres estan fortament 

influïts per les condicions de cultiu, el reg i el 

nivell de collita, principalment el pes i l’aspecte 

de l’ametlla i alguns components químics com el 

contingut en oli, la proteïna total i les cendres.

03 Aptitud industrial

L’avaluació de l’aptitud industrial d’una varietat 

d’ametlla és un tema força complex, donada la 

gran varietat d’usos potencials que té aquest 

fruit sec. Una primera aproximació consisteix a 

avaluar el comportament de cada varietat en els 

processos bàsics de torrat i repelat, que solen 

ser el punt inicial de moltes altres aplicacions. 

A diferència del procés de repelat, on gairebé to-

tes les varietats presenten una bona adaptació, 

el procés de torrefacció és molt diferent per a 

cada varietat. Així, l’única varietat espanyola que 

es torra correctament amb pell és la ‘Llargue-

ta’, mentre que la resta de varietats s’adapten 

millor a una torrefacció posterior al repelat, tot 

i presentar notables diferències de comporta-

ment. Per exemple, si s’analitza un paràmetre 

tan senzill com la pèrdua de pes en el procés de 

repelat i de torrefacció posterior, trobem que pot 

representar entre el 16 i 12% per a varietats com 

la ‘Masbovera’, ‘Glorieta’, ‘Lauranne‘ ‘Marinada’ 

i ‘Tarraco’, i entre el 12 i 5% per a ‘Constantí’, 

‘Vayro’, ‘Marta’, ‘Francolí’ i ‘Guara’.

QUALITAT DE L’AMETLLA I USOS INDUSTRIALS

L’avaluació de l’aptitud 
industrial d’una varietat 
d’ametlla és un tema força 
complex, donada la gran 
diversitat d’usos potencials 
que té aquest fruit sec

Torrons d’Alacant. Torrons d’Agramunt.
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COLOR

VARIETATS
AMPLE/ 
LLARG

GRUIX 
(mm)

PELS 
(1-3)

RUGOSITAT 
(%)

UNGLA 
(%)

LLUMINOSITAT 
(L)

ROIG/GROG 
(a/b)

CONSTANTÍ(1) 0,68 8,6 2,2 1,3 0,0 23,2 0,74

FRANCOLÍ(1) 0,53 7,2 2,5 42,0 16,0 20,9 0,78

GLORIETA(1) 0,55 8,5 2,5 18,0 14,0 23,2 0,72

MARINADA(1) 0,63 8,8 2,1 26,0 24,0 23,8 0,76

MASBOVERA(1) 0,54 8,6 2,6 26,0 46,0 22,6 0,68

TARRACO(1) 0,56 9,0 2,7 22,7 18,7 23,6 0,69

VAYRO(1) 0,58 7,5 2,7 1,3 9,3 25,0 0,70

MARTA(2) 0,51 8,0 2,0 17,3 5,3 23,5 0,77

LAURANNE(3) 0,52 8,1 1,7 6,0 0,0 27,3 0,68

GUARA(4) 0,59 8,0 2,5 42,7 26,7 23,4 0,73

LLARGUETA(5) 0,54 8,9 -- -- -- -- --

MARCONA(5) 0,75 8,6 2,1 2,0 0,0 26,9 0,60

(1) obtenció IRTA; (2) CEBAS-Múrcia; (3) INRA-França; (4) CITA-Aragó; (5) var. Tradicional.

Taula 1. Característiques mitjanes d’aspecte de les ametlles amb pell (mitjanes de tres arbres, collita 2005).

VARIETATS
HUMITAT

(%)
OLI

(%sms)
FIBRA BRUTA

(%sms)
CENDRES

(sms)
PROTEÏNA

BRUTA (%sms) 
SUCRES TOTALS 

(%sms)

CONSTANTÍ 4,2 56,6 7,1 3,5 22,5 2,46

FRANCOLÍ 4,4 53,7 7,3 3,7 21,9 3,19

GLORIETA 4,4 55,9 6,9 3,5 20,9 3,08

MARINADA 4,7 54,0 12,1 3,5 22,2 2,94

MASBOVERA 4,4 57,5 6,1 3,4 21,3 4,16

TARRACO 4,6 56,6 7,5 3,3 21,9 3,34

VAYRO 4,0 56,7 9,9 3,0 21,3 2,24

MARTA 4,0 58,6 5,7 3,1 20,7 --

LAURANNE 4,3 56,4 5,6 3,4 21,1 --

GUARA 4,3 57,3 4,7 3,3 22,4 4,37

LLARGUETA 4,6 57,6 5,8 -- 21,5 3,67

MARCONA 4,3 58,8 4,9 3,1 24,5 4,26

Taula 2. Composició química de les ametlles (% sobre matèria seca de gra repelat) (mitjanes de tres arbres, collita 2005).

Torrons d’Agramunt.
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Les varietats de calibres grans, de forma regular, 

més aviat arrodonides i de superfície llisa són 

les millor adaptades als processos de laminat, 

mentre que les més allargades són bones per a 

l’obtenció de bastonets, i la resta queden per a 

l’elaboració de granet i de farines. D’altra banda, 

les varietats amb molta pilositat a la pell són més 

aptes per a processos d’aromatització, tot i que 

dins el grup estudiat no s’han apreciat diferènci-

es significatives en aquest paràmetre.

Tret del contingut total en oli i proteïna, relle-

vants en algunes aplicacions, no sembla haver-

hi cap relació directa entre components químics 

majoritaris i l’adaptació a diferents processos 

industrials; aquest resultat, encara preliminar, 

suggereix que processos com el repelat i la 

torrefacció estarien més relacionats amb com-

ponents menors (alguns aminoàcids i sucres, 

responsables de la coloració per processos 

de Maillard i d’altres) i característiques físiques 

i estructurals de l’ametlla (densitat cel·luar,

relació superfície/volum), que podrien expli-

car el comportament mecànic i termodinàmic

del producte.

04 Acceptació del consumidor

L’elecció de la varietat té una certa importància per 

a determinats productes elaborats, com xocolates, 

bombons i torrons. Els estudis de l’IRTA demostren 

que els consumidors arriben a discriminar entre un 

mateix producte elaborat amb diferents varietats. 

Així, els bombons elaborats amb xocolata negra i 

ametlles torrades de la varietat ‘Masbovera’ agra-

den més que els elaborats amb ‘Marcona’, ‘Llar-

gueta’ o l’americana ‘Nonpareil’; en canvi, la varietat 

‘Marcona’ és la més valorada per elaborar massapà 

o torró dur del tipus Alacant i fins i tot per al torró tou 

del tipus Xixona, tot i que en aquest cas la varietat 

‘Llargueta’ presenta el mateix grau d’acceptació. 

Cal tenir present, però, que els nostres treballs tam-

bé suggereixen que en alguns casos la preferència 

per una varietat pot ser compensada mitjançant 

un canvi en el procés o modificant les proporcions 

d’alguns dels ingredients, principalment el sucre.
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Els bombons elaborats
amb xocolata negra i ametlles 
torrades de la varietat 
“Masbovera” agraden més que 
els elaborats amb “Marcona”, 
“Llargueta” o “Nonpareil”;
en canvi, la varietat “Marcona” 
és la més valorada per elaborar 
massapà o torró dur

Torrons de Qualitat.

Ametlles garapinyades. Panellets. Panellets.
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Des de la seva experiència en el sector, com 
veu la situació actual de l’ametlla?

Durant els darrers anys, a nivell productor, les 
constants millores a les explotacions d’ametllers, 
com són l’ús de noves varietats, molt més pro-
ductives i adaptades al medi, el disseny òptim 
de les plantacions, l’aplicació de noves tècniques 
de conreu i l’aprofitament de millors terres, de 
regadiu i de bones característiques, fan que les 
expectatives per a aquest cultiu siguin molt es-
perançadores. 

Per altra banda, a nivell industrial, l’entrada de 
nous mercats en el consum, com és el cas dels 
països asiàtics, atrets per les propietats bene-
ficioses dels fruits secs per a la salut humana, 
fan que les perspectives de futur també siguin 
molt optimistes.

Pot ser competitiva la producció catalana 
en relació a Espanya i a Europa? 

La producció espanyola és plenament competiti-
va, ja que es tracta del segon productor mundial 
d’ametlles del món, després d’EUA i el primer 
d’Europa a molta distància de la resta.

La producció catalana encara no ha assolit els 
nivells productius d’altres comunitats autònomes 
com Andalusia, València o Castella la Manxa. Les 
explotacions d’ametllers perquè siguin plenament 
rendibles han de tenir una superfície mínima i a la 

nostra comunitat, a diferència de la resta, ens tro-
bem amb una majoria d’explotacions de superfície 
reduïda. Malgrat tot, Catalunya disposa de major 
nombre de zones de regadiu, que aporten moltes 
possibilitats al desenvolupament del cultiu.

“És molt important seguir investigant en 
l’obtenció de noves varietats amb bones 
característiques.”

Quines són les principals debilitats del sec-
tor? Quines mancances creu que té i quines 
millores seria convenient aplicar?

Les principals debilitats del sector productiu reca-
uen en l’existència encara de moltes plantacions 
d’ametllers en terrenys marginals de secà, amb 
varietats envellides i poc productives i amb difi-
cultat de pol·linització. En aquestes explotacions 
és molt difícil realitzar estimacions de collita, ja 
que aquestes són molt irregulars.

Aquestes produccions irregulars afecten direc-
tament al sector industrial que no té la seguretat 
de disposar d’una quantitat anual determinada 
de producte.

Referent a les millores del sector al camp, és 
molt important seguir investigant en l’obtenció 
de noves varietats amb bones característiques, 
millorar el disseny de les noves plantacions i im-
pulsar l’aprofitament dels nous regadius. 

Quin paper han jugat les Organitzacions de 
Productors de Fruites i Hortalisses en el pro-
cés de transformació del cultiu de l’ametller, 
en els darrers anys? 

L’agrupació dels agricultors en organitzacions de 
productors ha estat providencial per al desenvo-
lupament i consolidació del sector i la conseqüent 
millora als interessos dels agricultors.

Els Plans de Millora de la Qualitat i Comercialitza-
ció de fruits de Closca i Garrofa, van suposar un 
abans i un després en l’horitzó dels fruits secs al 
nostre país. Actualment disposem de plantacions 
molt productives, modernes i competitives, res 
a veure amb les obsoletes i deficitàries explota-
cions d’abans.

Un dels pilars de les organitzacions de productors 
han estat els seus departaments tècnics. Aquests, 
des de la seva creació, han jugat un paper clau en 
el procés de millora del sector, oferint molts ser-
veis beneficiosos per l’agricultor. Els departaments 
tècnics, entre altres coses, han realitzat un asses-
sorament continuat a l’agricultor en el maneig de 
les seves plantacions, han dissenyat els processos 
d’industrialització dels fruits secs i han millorat el 
procés de comercialització mitjançant la posada 
en marxa de sistemes de gestió de qualitat.

“Un dels futurs del sector passa per dedi-
car esforços en la investigació, tant a nivell 
productiu, com a nivell d’indústria agroali-
mentària.”

Quina importància té el tema varietal en el 
procés de renovació del cultiu? 

Les varietats tenen un paper fonamental en el 
procés de renovació del cultiu. Per al sector és 
molt important que es dediquin esforços per a 
l’obtenció de noves varietats més productives, 
de floració tardana, tolerants a malalties i amb 
bones característiques agronòmiques. 

Actualment es poden destacar els centres d’in-
vestigació, com el de Mas Bové de l’IRTA, que 
han obtingut i desenvolupat nombroses varietats 
amb molt bones característiques que poden sig-
nificar un impuls molt important per al desenvo-
lupament del conreu al nostre país.

Quins temes creu que són prioritaris per al 
futur del sector?

Un dels futurs del sector passa per dedicar es-
forços en la investigació tant a nivell productiu, 
com a nivell d’indústria agroalimentària. 

L’obtenció de noves varietats de floració tardana 
ha suposat la continuïtat d’aquest cultiu en zo-
nes on les gelades primaverals tradicionalment 
causaven danys molt importants.

La investigació en el sector industrial passa per 
obtenir productes de qualitat, i dedicar recursos 
a l’estudi i la investigació de noves tecnologies 
de transformació, conservació, etc.

Miquel Borràs ha cursat estudis em-
presarials i programes d’alta direc-
ció a l’IESE. És gerent de les Orga-
nitzacions de Productors de Fruita 
Seca Arboreto SAT Ltda y Crisol 
de Frutos Secos SAT, coordinador 
d’AEOFRUSE, membre del Consell 
regulador de la Denominació d’Ori-
gen de l’Avellana de Reus i del Con-
sell Rector de l’Organització de Pro-
ductors Oliaires de Catalunya.

“L’HORITZÓ DEL SECTOR DE L’AMETLLER ESTÀ PATINT UNA TRANSFORMACIÓ 
MOLT POSITIVA” 

L’ENTREVISTA Miquel Borràs Cabaces
Gerent d’Arboreto SAT, Ltda i Crisol
Frutos Secos, SAT - Reus (Baix Camp)
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PRESENTACIÓ

Un any més i en aquesta època de 
l’any, es torna a publicar un DOSSIER 
TÈCNIC, en aquesta ocasió el número 
23, dedicat a l’Avaluació varietal en 
cereals d’hivern. 

En aquest número que us presentem 
trobareu les recomanacions de sem-
bra de varietats de blat, ordi i triticale 
per a la propera campanya, per a les 
diferents zones agroclimàtiques, tenint 
en consideració que el material vegetal 
recomanat per a la propera campanya 
cerealícola 2007-08 ha estat avaluat un 
mínim de 3 anys en els camps d’assaig 
de la Xarxa d’Experimentació Varietal 
de Cereals de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries.

De tots és conegut que fer una bona 
elecció de les varietats de cereals ade-
quades a l’hora de sembrar és primor-

dial per ajustar les despeses i obtenir 
uns bons resultats. I és aquí on resulta 
fonamental la transferència de nous 
coneixements dels investigadors i tèc-
nics als agricultors, ja sigui mitjançant 
aquest Dossier Tècnic com mitjançant 
el Pla Anual de Transferència Tecnolò-
gica, que es posa a l’abast dels em-
presaris agraris i dels tècnics des del 
nostre Departament.

Les dades que ens aporta la Xarxa 
d’Experimentació Varietal de Cereals de 
IRTA són determinants a l’hora de pen-
sar a millorar la productivitat d’aquests 
conreus a les nostres terres. La tasca 
d’investigació i recerca que s’hi està 
duent a terme és una de les claus per 
afrontar una nova temporada.

També hem de ser conscients que la 
innovació és i serà fonamental per do-
nar resposta a la creixent demanda de 
qualitat i de traçabilitat en la cadena ali-
mentària i en la qual els cereals ocupen 
un lloc destacat tant en l’alimentació 
humana com en l’animal. 

Des del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural volem di-
fondre i donar a conèixer aquestes 
dades tècniques i totes les que ani-
rem disposant, i que us poden ser útils 
per afrontar els nous reptes que es 
presenten i, així, contribuir a millorar 
i fer més rendible l’activitat agrícola a 
Catalunya.
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Presentació dels resultats de la Xarxa d’Avaluació Varietal de Cereals a la Jornada Intercomarcal. Foto: J.Savia

01 La campanya cerealícola 2006-
2007

La campanya 2006-2007 s’ha iniciat amb una 

tardor i una entrada d’hivern molt suau des del 

punt de vista tèrmic, que, juntament amb una 

bona saó en la major part de les localitats d’as-

saig, han afavorit una bona naixença i implanta-

ció del cereal. L’absència de fred intens durant 

l’hivern ha provocat un gran desenvolupament 

vegetatiu i avançament del cicle, especialment 

en les varietats més alternatives i en les zones 

més temperades. Aquest fet també ha afavorit la 

presència del virus B.Y.D.V. en algunes localitats, 

principalment en les sembres més primerenques. 

Durant el mes de març s’han enregistrat tem-

peratures fredes en algunes zones, inferiors a 

0ºC, que van afectar principalment les varietats 

més alternatives. Posteriorment, en el mes de 

maig, alguns dies amb temperatures elevades 

han condicionat l’ompliment del gra.

 

La manca de pluges habituals a l’hivern, sobretot 

en els Secans Àrids i Semiàrids i Semifrescals, 

ha provocat una situació de sequera i dèficit 

hídric del cereal, només suavitzada per la hu-

mitat que les boires han anat deixant sobre el 

terreny. Tot i així, les pluges generalitzades de la 

primera quinzena d’abril han millorat la situació, 

repercutint en produccions elevades en moltes 

zones de Catalunya. No obstant això, les plu-

ges de la primavera i les temperatures suaus 

també han afavorit l’atac de malalties foliars, en 

la majoria de les localitats d’assaig. També a 

causa d’aquestes pluges i sobretot a l’excés 

de vegetació provinent de l’hivern s’han obser-

vat ajaguts destacables principalment en l’ordi 

i menys importants en el blat, sobretot en els 

Secans Frescals, Litoral i Interior de Girona. 

02 Varietats d’ordi en sembra de 
tardor

La Taula 1 mostra els resultats productius 

obtinguts en els diferents camps d’assaig de 

varietats d’ordi en sembra de tardor. La co-

lumna de producció mitjana de la Taula (dre-

ta de la Taula) ordena les varietats en funció 

del seu rendiment mitjà mostrat en el conjunt 

de localitats en què han estat assajades. No 

s’han observat diferències significatives entre 

les varietats avaluades de forma global, si bé el 

comportament d’aquestes ha diferit de forma 

significativa entre localitats. 

En el conjunt de tots els assaigs realitzats des-

taca el comportament d’algunes de les noves 

varietats. Entre les que s’han assajat per primer 

any han destacat SEDUCTION, PROTIDE i KE-

TOS, mentre que entre les que s’han assajat per 

segon any MESETA i BOOST (varietat híbrida). 

Totes aquestes han presentat rendiments similars 

o superiors a varietats de referència com poden 

ser PEWTER, GILENA, CULMA o CIERZO. 

Els freds de la segona quinzena de març han 

afectat algunes varietats alternatives com CUL-

MA i GRAPHIC, en localitats com Vic. Les pluges 

i temperatures suaus del mes d’abril han afavorit 

la presència de malalties foliars en la major part 

d’assaigs. Han destacat principalment els atacs de 

cendrosa, en varietats com HISPANIC, ARTURIO, 

DOÑA PEPA, MARADO i REGALIA, i d’helmintos-

poriosi reticular. S’ha observat ajagut en pràcti-

cament tots els assaigs, essent les varietats més 

afectades PARMA, HISPANIC, PROTIDE, AZUREL, 

BOOST, SEDUCTION, SUNRISE, entre altres.

03 Varietats d’ordi en sembra d’hi-
vern i primavera

S’han observat diferències significatives en ren-

diment entre les varietats avaluades en el conjunt 

dels assaigs (Taula 2), així com també de forma 

individual en cada localitat d’assaig. Les varie-

tats que de forma global han mostrat un millor 

comportament han estat CRISTALIA, GUSTAV, 

CLAMOR, MARNIE, HENLEY, BRAEMAR, MA-

RACA, BELGRANO, etc.  

Les condicions agroclimàtiques de l’hivern han 

afavorit el desenvolupament vegetatiu de totes 

les varietats, resultant un gran nombre d’espi-

gues per unitat de superfície i plantes molt al-

tes, les quals han incidit en ajaguts importants 

en tots els assaigs. Les varietats que s’han vist 

més afectades per aquest accident han estat 

Presència de rovell groc (Puccina striiformis) en una varietat de blat sensible avaluada 
en els assaigs de la Xarxa de Cereal. Foto: J. Salvia
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Taula 1.  Resultats productius de les varietats d’ordi en sembra de tardor de la campanya 2006-07

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2006-07 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona 
Agroclimàtica

SECANS ÀRIDS 
I SEMIÀRIDS

SECANS 
SEMIFRESCALS

SECANS 
FRESCALS

GIRONA 
INTERIOR

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat
L’ARANYÓ
(la Segarra)

VERDÚ 
(l’Urgell)

CALAF
(l’Anoia)

FORADADA
(la Noguera)

SOLSONA
(el 

Solsonès)

VIC
(Osona)

VILOBÍ 
D’ONYAR
(la Selva)

Data de sembra

Data de collita

6 de Novembre

20 de Juny

6 de Novembre

20 de Juny

7 de Novembre

28 de Juny

2 de Novembre

6 de Juliol

8 de Novembre

11 de Juliol

3 de Novembre

7 de Juliol

7 de Novembre

29 de Juny

MESETA 7865 A 2653      CDE 7830 A 6571 A 7161 A 8160 AB 4410 AB 6638 A 124,1

SEDUCTION 6778 ABC 3919 ABCDE 7305 ABC 6128 AB 6830 A 7098    BCDEF 5622 AB 6343 A 118,6

PROTIDE 6557 ABC 3840 ABCDE 7652 AB 5558    BCD 7086 A 8034 ABC 4835 AB 6289 A 117,6

PEWTER 6746 ABC 5384 A 7749 A 4658       CD 6779 A 7517 ABCDE 4460 AB 6102 A 114,1

KETOS 6181 ABC 2305           E 6630 ABCDEFG 5390    BCD 6827 A 9106 A 6396 A 6040 A 112,9

BOOST 7178 AB 3533    BCDE 6774 ABCDEFG 5379    BCD 6812 A 7389 ABCDEF 4673 AB 5964 A 111,5

GILENA 6438 ABC 4241 ABC 6612 ABCDEFG 4920       CD 5892 A 8120 AB 5776 AB 5890 A 110,1

CULMA 5752 ABC 4429 AB 6935 ABCDEF 5400    BCD 7174 A 6083           EF 5496 AB 5878 A 109,9

ARTURIO 5654    BC 3670    BCDE 6471    BCDEFG 5457    BCD 6443 A 7970 ABC 4547 AB 5823 A 108,9

CIERZO 7102 AB 3689    BCDE 5967            EFG 5587    BC 7054 A 6605    BCDEF 4931 AB 5803 A 108,5

REGALIA 6079 ABC 2588         DE 6572    BCDEFG 5449    BCD 7541 A 7489 ABCDEF 4783 AB 5803 A 108,5

AZUREL 6828 ABC 2978    BCDE 5927           EFG 5468    BCD 7093 A 7903 ABCD 4682 AB 5801 A 108,5

COUNTY 6210 ABC 3800 ABCDE 7438 AB 4627         D 6273 A 7161    BCDEF 5270 AB 5777 A 108,0

BOREALE 6428 ABC 2880    BCDE 6481    BCDEFG 5250    BCD 5766 A 7568 ABCDE 5245 AB 5703 A 106,6

MARADO 6193 ABC 3097    BCDE 6528    BCDEFG 4789      CD 6967 A 7345 ABCDEF 6192 AB 5693 A 106,4

DOÑA PEPA 7288 AB 4504 AB 5893           EFG 5062      CD 5778 A 6976    BCDEF 4299 AB 5641 A 105,5

HISPANIC 6232 ABC 4070 ABCD 7030 ABCDE 5062      CD 6649 A 5694              F 4405 AB 5640 A 105,5

SUNRISE 6197 ABC 3043    BCDE 6053        DEFG 5158      CD 6564 A 7420 ABCDEF 4994 AB 5598 A 104,7

PARMA 5874 ABC 3032    BCDE 6186      CDEFG 5304   BCD 6858 A 6248      CDEF 3894    B 5436 A 101,6

GRAPHIC (T) 5862 ABC 3653    BCDE 5859             FG 4870      CD 6232 A 6623    BCDEF 4598 AB 5348 A 100,0

AINSA 5275    BC 3468    BCDE 5997           EFG 4976      CD 6076 A 6883    BCDEF 3849    B 5301 A 99,1

HIMALAYA 5627    BC 3810 ABCDE 6943 ABCDEF 6735 A 7714 ABCDE 4589 AB

ANACONDA 7414 AB 4496 AB 7010 ABCDEF 7618 A

OTIRA 6216 ABC 3838 ABCDE 7018 ABCDEF 5402    BCD

ORDALIE 5353    BC 3847 ABCDE 5558                G 4636       CD

ARLOIS 5074    BC 4021 ABCD 6574    BCDEFG 4666       CD

RAQUEL 7150 ABCD 5056       CD 6945 A 6375    BCDEF

ACAPULCO 6948 ABCDEF 4743       CD 6228 A 6611    BCDEF

DEVORA 6613 ABCDEFG 4656       CD 4825 AB

ARCHIPEL 6889 ABC 3544    BCDE

NURE 6195 ABC 4019 ABCD

GERMANIA 4792      C 3609    BCDE

NATUREL 6539    BCDEFG 5218    BCD

SULTANE 6486 A 6161         DEF

Mitjana de l’assaig 
(kg/ha) 6246 3654 6675 5184 6687 7191 4903 5834

p-valor varietat 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0186 < 0,0001 0,0125 0,1425

Coefi cient de 
variació (%) 9,76 13,94 6,27 6,67 10,78 7,60 14,94 9,79

p-valor 
varietat*localitat < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

Índex 

productiu 

(%)
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MAYA, GRAPHIC, CLAMOR, GUSTAV, MARNIE, 

CULMA i SCARLETT. Les temperatures suaus 

i les pluges enregistrades en el mes d’abril han 

facilitat el desenvolupament de malalties foliars 

fúngiques, especialment l’helmintosporiosi reti-

cular en tots els assaigs, la cendrosa al Regadiu 

de Lleida i el rovell bru al Litoral de Girona. Final-

ment, en el període de l’emplenament del gra 

es van enregistrar temperatures elevades que 

juntament amb l’atac de malalties van comportar 

pesos específics quelcom inferiors als habituals, 

principalment al Litoral de Girona.

04 Varietats de blat en sembra de 
tardor

S’han observat diferències significatives de 

producció entre varietats a les cinc localitats 

d’assaig (Taula 3), com també de forma glo-

bal, en el conjunt dels assaigs. Les varietats que 

han mostrat un millor comportament han estat 

PALEDOR, GARCIA, SOGOOD, ANDALOU, 

BOTTICELLI, BOKARO, etc.  TRIMAX és la que 

ha mostrat uns rendiments més baixos, princi-

palment per la greu afectació de rovell groc que 

ha sofert en alguns assaigs.

Les produccions obtingudes han estat elevades, 

principalment en els Secans Frescals i Girona In-

terior. Tot i això s’ha observat una important pre-

sència de malalties foliars en totes les localitats i 

de mal de peu a Vic. Les varietats més afectades 

per cendrosa han estat ABATE, BOKARO i RO-

DRIGO; per rovell bru, ABATE; i per rovell groc, 

TRIMAX i BOKARO. Cal destacar també l’ajagut 

observat en alguns assaigs, essent les varietats 

més sensibles MARIUS, NOGAL, RODRIGO, 

TROCADERO i INGENIO.

05 Varietats de blat en sembra d’hi-
vern

No s’han observat diferències significatives en 

el rendiment entre varietats, quan s’han analit-

zat tots els assaigs conjuntament (Taula 4); no 

obstant si que se n’han observat en cadascuna 

de les localitats analitzades de forma individual. 

Les varietats que han mostrat un millor com-

portament en el conjunt dels assaigs han estat 

ODIEL i SALAMA, seguides per ARTUR NICK, 

ANAPO, GADES i SENSAS, si bé sense dife-

rencies significatives entre elles, tal com s’ha dit 

anteriorment. La interacció varietat per localitat 

ha estat significativa, és a dir, hi ha varietats que 

han presentat un comportament productiu dife-
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RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2006-07 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona 
Agroclimàtica

GIRONA 
LITORAL

REGADIUS DE 
LLEDIA

SECANS 
FRESCALS

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat

LA TALLADA 
D’EMPORDÀ

(el Baix 
Empordà)

GIMENELLS
(el Segrià)

VIC
(Osona)

Data de sembra

Data de collita

16 de Novembre

29 de Juny

15 de Novembre

13 de Juny

7 de Febrer

7 de Juliol

CRISTALIA 4954 ABC 8494 A 6852 AB 6768 A 122,5

GUSTAV 4617 ABCD 8099 ABCDE 7388 A 6672 AB 120,7

CLAMOR 5032 AB 7555 ABCDE 6181 ABC 6257 ABC 113,2

MARNIE 4453 ABCD 7877 ABCDE 6370 ABC 6232 ABC 112,8

HENLEY 4091 ABCDE 8226 ABC 6164 ABC 6171 ABC 111,7

BRAEMAR 6998 ABC 7744 ABCDE 6121 ABC 5987 ABC 108,3

MARACA 4096 ABCDE 8141 ABCD 5901 ABC 5966 ABC 108,0

BELGRANO 3827    BCDE 7565 ABCDE 6472 ABC 5936 ABC 107,4

AURIGA 3607         DE 7962 ABCDE 5739    BC 5783 ABC 104,7

MAYA 4058    BCDE 6988      CDE 5979 ABC 5660 ABC 102,4

LAZULI 3578         DE 7961 ABCDE 5209      C 5614 ABC 101,6

CULMA 4047    BCDE 7447 ABCDE 5287      C 5614 ABC 101,6

CLASS 3174           E 7899 ABCDE 5689    BC 5598 ABC 101,3

GRAPHIC (T) 3711      CDE 6949         DE 5971 ABC 5526 ABC 100,0

SCARLETT 2869           E 7659 ABCDE 5895 ABC 5469    BC 99,0

SHAKIRA 3791      CDE 7046    BCDE 5519    BC 5452    BC 98,7

BEATRIX 2918           E 6927           E 5681    BC 5160       C 93,4

COUNTY 5311 A 8231 ABC

LINDEN 4629 ABCD 8306 AB

QUINTA 4799 ABCD

GOMERA 3762      CDE

PRESTIGE 7835 ABCDE

CALGARY 7590 ABCDE

BERANGERE 6573 ABC

Mitjana de l’assaig (kg/ha) 4054 7707 6055 5874

p-valor varietat < 0,0001 0,0002 0,0019 0,0014

Coefi cient de variació (%) 8,70 3,99 7,67 6,48

p-valor varietat*localitat 0,0007

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

Índex 

productiu 

(%)

Taula 2.  Resultats productius de les varietats d’ordi en sembra d’hivern i primavera en la 
campanya 2006-07.
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Taula 3. Resultats productius de les varietats de blat en sembra de tardor en la campanya 2006-07.

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2006-07 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona 
Agroclimàtica

REGADIUS DE LLEDIA SECANS FRESCALS
GIRONA 

INTERIOR

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat
CALAF
(l’Anoia)

FORADADA
(Noguera)

SOLSONA
(el Solsonès)

VIC
(Osona)

VILOBÍ D’ONYAR
(la Selva)

Data de sembra

Data de collita

7 de Novembre

28 de Juny

2 de Novembre

12 de Juliol

8 de Novembre

11 de Juliol

3 de Novembre

7 de Juliol

7 de Novembre

29 de Juny

PALEDOR 7294 AB 5717    BCDE 7405 A 11158 A 10790 A 8453 A 137,8

GARCIA 6862 ABC 6742 A 7422 A 10232 AB 9449 ABC 8150 AB 132,8

SOGOOD 6674 ABCD 5134    BCDEFGHIJ 7269 AB 10117 ABC 9172 ABC 7662 ABC 124,9

ANDALOU 6355 ABCDEF 5079      CDEFGHIJ 6414 ABCDEF 9644 ABCDE 9904 AB 7467 ABCD 121,7

BOTTICELLI 6285 ABCDEF 5911 ABC 6013        DEFGHI 9831 ABCD 8756 ABC 7358 ABCD 119,9

BOKARO 6541 ABCDE 5438    BCDEFGH 6392 ABCDEFG 9117    BCDEF 9305 ABC 7354 ABCD 119,9

INGENIO 6375 ABCDEF 5581    BCDEF 6201   BCDEFGH 8853    BCDEF 8651 ABC 7133 ABCD 116,3

AUBUSSON 6025 ABCDEFG 5489    BCDEFG 6188   BCDEFGHI 9533 ABCDE 8399 ABC 7126 ABCD 116,2

RAFFY 6087 ABCDEFG 4906         DEFGHIJK 7223 ABC 10065 ABC 7036    BC 7060 ABCD 115,1

BASTIDE 6141 ABCDEFG 5020      CDEFGHIJK 6474 ABCDEF 8991    BCDEF 8286 ABC 6980 ABCD 113,8

NOGAL 5600      CDEFG 5951 AB 6504 ABCDEF 9182    BCDEF 7267 ABC 6918 ABCD 112,8

INOUI 4820              FG 4974      CDEFGHIJK 6040     CDEFGHI 8851    BCDEF 9169 ABC 6780    BCD 110,5

RODRIGO 6112 ABCDEFG 5307    BCDEFGHI 6756 ABCD 7617              FG 7301 ABC 6634    BCD 108,1

ISENGRAIN 6581 ABCDE 4715              FGHIJK 5989        DEFGHI 8285    BCDEF 7448 ABC 6595    BCD 107,5

ANDELOS 5382      CDEFG 4984      CDEFGHIJK 6216    BCDEFGH 8937    BCDEF 6899    BC 6491      CD 105,8

ABATE 5354      CDEFG 4585                   HIJK 5387             FGHIJ 8055         DEFG 7558 ABC 6189      CD 100,9

TROCADERO 5592      CDEFG 4398                        K 6687 ABCDE 9130    BCDEF 4924      C 6148      CD 100,2

SOISSONS (T) 5742    BCDEFG 4489                   HIJK 5192                  HIJ 8883    BCDEF 6418    BC 6135      CD 100,0

TRIMAX 5348      CDEFG 4456                     IJK 5275               GHIJ 6880                G 8218 ABC 6041         D 98,5

FIORENZO 7317 A 5351   BCDEFGH 6867 ABCD 9117    BCDEF

CRAKLIN 5976 ABCDEFG 4629                GHIJK 6021        DEFGHI 8283      CDEFG

MARIUS 5821 ABCDEFG 4822           EFGHIJK 5854        DEFGHI 7821           EFG

AGUILA 5779 ABCDEFG 5737   BCD 6492 ABCDEF 9950 ABC

EQUILIBRE 5091           EFG 4478                     IJK 6140   BCDEFGHI

BRAMANTE 5193         DEFG 4439                      JK 4642                     J

TROFEO 5101           EFG 5211   BCDEFGHIJ 5096                    IJ

ETECHO 6340 ABCDEF 5820   BC

MV EMESE 4678                G 5414             FGHIJ

BERDUN 5573             FGHIJ 9735 ABCD

Mitjana de l’assaig (kg/ha) 5945 5126 6133 8990 8123 6983

p-valor varietat < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0108 < 0,0001

Coefi cient de variació (%) 9,63 3,99 6,50 5,92 5,94 6,73

p-valor varietat*localitat < 0,0001

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

Índex 

productiu 

(%)
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renciat en funció de la localitat, com per exemple 

SENSAS que s’ha situat entre les més produc-

tives a La Tallada d’Empordà i Gimenells i entre 

les menys al Palau d’Anglesola.

La incidència de malalties foliars, principalment 

cendrosa i septòria, ha estat elevada en totes les 

varietats, tant en el Litoral de Girona com en els 

Regadius de Lleida. La varietat menys afectada 

per cendrosa ha estat CARISMA, que també ha 

estat la de cicle més llarg. Cal destacar també 

l’atac de rovell bru, principalment en la localitat 

de la Tallada d’Empordà, essent les varietats 

més afectades ODIEL, ANAPO, ANZA, DOLLAR, 

SARINA i SENSAS. S’ha observat rovell groc en 

algunes varietats, en totes les localitats d’assaig. 

Les tempestes del mes de maig, juntament amb 

el gran desenvolupament vegetatiu de totes les 

varietats, han provocat l’ajagut d’algunes d’elles. 

Les més afectades per aquest accident han es-

tat SENSAS, GAZUL i ANAPO.

06 Varietats de triticale

S’han observat diferències significatives de pro-

ducció entre varietats en el conjunt dels assaigs 

(Taula 5). Els rendiments de TRIMOUR han estat 

significativament superiors als de TRICOLOR i 

SENATRIT. El rang de producció entre les vari-

etats és molt ampli i variable, bàsicament per 

l’atac de certes malalties a varietats com SE-

NATRIT i TRICOLOR. Entre les noves varietats 

avaluades cal destacar el bon comportament 

productiu de TRIMOUR i AMARILLO.

Les temperatures suaus del mes d’abril, així com 

l’elevat nombre de dies amb pluja, han afavorit 

l’atac de malalties foliars i l’ajagut. S’han observat 

atacs molt severs de cendrosa en les varietats 

TRICOLOR, TRIMOUR, BIENVENU, etc.; i de 

rovell bru principalment SENATRIT i TRUJILLO. 

Les varietats que han sofert més ajagut han estat 

DUBLET, TRUJILLO i BONDADOSO.
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Taula 4.  Resultats productius de les varietats de blat en sembra d’hivern en la campanya 2006-07.

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2006-07 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona 
Agroclimàtica

GIRONA 
LITORAL

REGADIUS DE LLEDIA

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat

LA TALLADA 
D’EMPORDÀ

(el Baix 
Empordà)

GIMENELLS
(el Segrià)

PALAU 
D’ANGLESOLA
(el Pla d’Urgell)

Data de sembra

Data de collita

16 de Novembre

29 de Juny

16 de Novembre

4 de Juliol

21 de Novembre

5 de Juliol

ODIEL 8265 A 8532 ABCDE 6426 ABC 7741 A 115,2

SALAMA 7060 ABC 8763 ABCD 6878 AB 7567 A 112,6

ARTUR NICK 6870 ABC 7817      CDEF 7159 A 7282 A 108,4

ANAPO 7523 AB 7919      CDEF 6396 ABC 7279 A 108,4

GADES 6795 ABC 8784 ABC 6215 ABCD 7265 A 108,1

SENSAS 6998 ABC 9522 A 5257      CDE 7259 A 108,1

GALEON 7329 ABC 7930   BCDEF 5370    BCDE 6876 A 102,4

SARINA (T) 6951 ABC 8082   BCDEF 5120       CDE 6718 A 100,0

JEREZANO 6855 ABC 7365             F 5625 ABCDE 6615 A 98,5

CARISMA 6597 ABC 8010   BCDEF 5101      CDE 6570 A 97,8

VEJER 7074 ABC 7199             F 5283    BCDE 6518 A 97,0

GAZUL 5947      C 7694      CDEF 4721         DE 6120 A 91,1

ANZA 6191     BC 7439           EF 4436            E 6022 A 89,6

DOLLAR 5816      C

CALIFA SUR 7693         DEF 5371   BCDE

CIELO 7555           EF 4774        DE

Mitjana de l’assaig (kg/ha) 6956 8089 5668 6910

p-valor varietat 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0561

Coefi cient de variació (%) 6,45 4,51 11,05 7,12

p-valor varietat*localitat 0,0089

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

Índex 

productiu 

(%)

VII Jornada tècnica Intercomarcal de cultius herbacis realitzada a Sant Joan de Vilatorrada. Foto: G. Capellades
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Taula 5.  Resultats productius de les varietats de triticale en la campanya 2006-07.

Presència i danys de Oulema melanopa en sembres d’ordi 
de primavera en els Secans Frescals. Foto: J. Salvia

Camp d’assaig del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell). Foto: J.A. Betsebé. 

RESULTATS PRODUCTIUS DE LA CAMPANYA 2006-07 (kg/ha al 13% d’humitat)

Zona 
Agroclimàtica

GIRONA LITORAL GIRONA INTERIOR

PRODUCCIÓ 
MITJANA

Localitat
LA TALLADA 
D’EMPORDÀ

(el Baix Empordà)

VILOBÍ D’ONYAR
(la Selva)

Data de sembra

Data de collita

16 de Novembre

30 de Juny

7 de Novembre

29 de Juny

TRIMOUR 8642 A 9024 A 8830 A 207,8

AMARILLO 8499 A 6438 AB 7472 AB 175,9

TREMPLIN 7692 AB 6880 AB 7287 AB 171,5

BIENVENU 7121 AB 6726 AB 6923 AB 163,0

TRITIKON 7042 ABC 5381 AB 6214 AB 146,3

TITANIA 6818 ABC 5116 AB 5970 AB 140,5

LEGALO 5442     CD 5525 AB 5482 AB 129,0

DUBLET 6829 ABC 3427    B 5136 AB 120,9

TRICOLOR 4866        DE 4588 AB 4726    B 111,2

SENATRIT (T) 3678          E 4829 AB 4248    B 100,0

BONDADOSO 8381 A

TRUJILLO 6107   BCD

Mitjana de l’assaig (kg/ha) 6760 5793 6229

p-valor varietat 0,0016 0,0280 0,0190

Coefi cient de variació (%) 8,70 10,80 9,73

p-valor varietat*localitat 0,0283

Les separacions de mitjanes s’han realitzat segons el test d’Edwards & Berry (α=0.05).  
Varietats amb la mateixa lletra no difereixen signifi cativament en la seva producció.

Índex 

productiu 

(%)

560



AVALUACIÓ VARIETAL EN CEREALS D’HIVERN

DOSSIERN235610561

VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN 
RECOMANADES PER A LA CAMPANYA 2007-08

Camp experimental de Foradada (la Noguera) 2006-07 a sortida d’hivern. Autor:  A. López Querol Assaig de varietats de blat en sembra d’hivern 2006-07 a Gimenells (el Segrià) just 
abans de recol·lecció. Autor:  A. López Querol

La referència més important per a la recomana-

ció de sembra d’una determinada varietat en una 

zona és, lògicament, la seva bona adaptació a 

aquesta, que es manifesta en uns bons resultats 

productius al llarg de diverses campanyes. A 

més d’aquests resultats productius cal, però, 

també tenir en compte altres paràmetres de tipus 

agronòmic com ara la susceptibilitat o resistència 

a l’ajagut o a determinades malalties foliars de 

tipus fúngic que, en anys i zones determinades, 

poden fer disminuir de forma important aquest 

potencial productiu mostrat per la varietat. La 

recomanació de sembra de varietats per a la 

propera campanya 2007-2008 que es proposa 

tot seguit obeeix principalment a la consideració 

d’aquests dos criteris.

El material vegetal recomanat a continuació ha 

estat avaluat un mínim de 3 anys en els camps 

d’assaig de la Xarxa d’Experimentació Varietal 

de Cereals que l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries porta a terme a Catalunya. La 

variabilitat climàtica i l’atzar desaconsellen una 

potencial recomanació més precoç, tot i que, en 

ocasions, quan una varietat és recomanada per 

primer cop, ja ha pogut iniciar la seva irrupció 

en el mercat.

Les diferents varietats que es recomanen en les 

pàgines següents per a la propera campanya ce-

realícola 2007-08, apareixen agrupades segons 

espècie, època de sembra i zona agroclimàtica. 

Per a cadascuna d’aquestes combinacions es 

mostra una taula que inclou les mitjanes dels 

índexs productius de les diferents varietats as-

sajades durant les darreres 4 campanyes així 

com una breu caracterització del material vegetal 

recomanat.

01 Varietats  d’ordi  en  sembra  
de  tardor

Aquesta és l’època de sembra majoritària en els 

nostres secans i es porta a terme des de la sego-

na meitat d’octubre fins a finals de novembre. El 

material vegetal d’ordi majoritàriament sembrat 

és d’hivern, amb parada vegetativa hivernal més 

o menys acusada i de cicle més o menys llarg 

en funció de la zona agroclimàtica. Es sembren, 

però, també en aquesta època varietats alterna-

tives o de primavera. Aquestes varietats tenen 

en molts casos un elevat potencial de producció, 

però son alhora majoritàriament molt sensibles 

a rincosporiosi (Rynchosporium secalis). Una 

sembra precoç i condicions humides a l’hivern i 

primavera afavoreixen notablement el desenvolu-

pament de la malaltia en aquestes varietats que 

poden veure així minvat tant el seu rendiment 

productiu final com el pes específic del gra.

Les Taules 1 a 4 mostren el resum del com-

portament productiu plurianual de les varietats 

d’ordi en sembra de tardor assajades en aques-

ta campanya 2006-07 a les zones de Secans 

Àrids-Semiàrids, Semifrescals, Frescals i de l’In-

terior de Girona. Les taules recullen mitjanes dels 

índexs productius de cada varietat respecte al 

testimoni GRAPHIC, al llarg de les 2 a 5 últimes 

campanyes.

La millor o pitjor adaptació 
d’una nova varietat a una 
determinada zona es mostra 
a través dels seus resultats 
productius al llarg de 
diverses campanyes.

Una sembra precoç i 
condicions d’humitat 
a l’hivern i primavera 
afavoreixen el 
desenvolupament de 
rincosporiosi en varietats 
alternatives o de primavera.
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Tot i la distribució de la xarxa d’assaig segons 

zones agroclimàtiques, els resultats plurianuals 

mostren un grup de varietats que semblen te-

nir una millor adaptació general a la majoria de 

zones en aquesta època de sembra. Aquestes 

varietats serien CIERZO, COUNTY, CULMA, GI-

LENA i SUNRISE entre el material amb més anys 

d’assaig, i RAQUEL, REGALIA i PEWTER com 

a varietats més novedoses.

Cal recordar també que les característiques 

climatològiques pròpies de la Zona de Secans 

Àrids i Semiàrids, on les calors al final del cicle 

apareixen abans i amb més intensitat, fan que el 

material vegetal amb més probabilitat d’obtenir 

millors resultats productius sigui el de cicle més 

precoç. Així, la major part de les varietats reco-

manades en aquesta zona són les de cicle més 

curt, com ara ARCHIPEL, ORDALIE, HISPANIC, 

GILENA o NURE.

AINSA

Varietat d’ordi d’hivern d’origen alemany, amb 

espiga de dos rengles i cicle mitjà a tardà. La 

seva sanitat és, en conjunt, bona, però és sen-

sible al rovell bru. Està recomanada únicament 

en la zona dels Secans Frescals. (Empresa co-

mercialitzadora: RAGT Génétique).

ARCHIPEL

Varietat francesa d’hivern recomanada exclusiva-

ment a la zona de Secans Àrids i Semiàrids, en la 

qual el seu cicle precoç fa que els seus resultats 

siguin força atractius (+16,9%/GRAPHIC) en els 

darrers 5 anys. La seva sanitat és, en principi, 

molt bona, mostrant-se com a resistent a cen-

drosa, rincosporiosi i rovell. Presenta també una 

bona resistència a l’ajagut i el pes específic del 

gra és també molt bo. (Empresa comercialitza-

dora: Limagrain Ibérica, SA).

CIERZO

Varietat espanyola (coobtenció IRTA) de 6 ren-

gles i de cicle precoç. De totes les varietats 

d’ordi de 6 rengles que s’han assajat, és la que 

està mostrant millor adaptació i comportament 

productiu a totes les zones. És de talla mitjana 

a alta i lleugerament sensible a l’ajagut. Té un 

elevat potencial productiu i rusticitat, i de mo-

ment no mostra problemes sanitaris destacables 

i sí una elevada resistència a rovell. Amb 4 anys 

d’assaig, el seu millor comportament mitjà s’ha 

enregistrat fins ara a la zona de Girona Interior, 

on ha superat la productivitat de GRAPHIC en 

un 25,1%. (Empresa comercialitzadora: Euro-

semillas). 

COUNTY

(Vegeu caracterització en ordis sembra d’hivern 

i primavera) 

CULMA

(Vegeu caracterització en ordis sembra d’hivern 

i primavera)

DEVORA

Obtenció francesa d’hivern, de cicle curt, sensi-

ble a l’ajagut, però amb una molt bona sanitat, 

en què destaca la seva resistència a rincospo-

riosi. El seu millor comportament al llarg de les 

4 darreres campanyes ha estat a la zona de 

Girona Interior, on ha superat GRAPHIC en un 

13,7%  (Empresa comercialitzadora: Llavors 

Batlle, SA).

GILENA

Obtenció holandesa d’hivern, de cicle pre-

coç, amb una excel·lent sanitat i un bon pes 

específic del gra. Està mostrant un molt bon 

comportament productiu a totes les zones, 

tot i que sembla adaptar-se millor a les de 

Secans Àrids i Semiàrids, Semifrescals i Girona 

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

5 ANYS 
(10)

4 ANYS 
(8)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

ARCHIPEL 116,9 115,2 110,9 107,3

OTIRA 114,3 114,2 122,8 105,6

COUNTY 112,7 113,1 115,7 105,0

ORDALIE 105,5 106,9 108,8 98,3

HISPANIC 105,2 108,1 118,6 108,9

AINSA 103,1 98,7 97,0 92,5

ARLOIS 102,4 104,4 102,9 98,3

GERMANIA 101,5 101,9 108,7 90,3

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

SUNRISE 96,8 101,0 95,7 94,5

CULMA 130,9 136,3 109,7

GILENA 122,8 122,8 113,0

NURE 118,7 118,4 107,8

CIERZO 117,4 112,8 111,1

PEWTER 126,8 131,2

MESETA 114,0 103,4

DOÑA PEPA 113,7 123,8

BOREALE 103,2 94,3

REGALIA 86,9 87,3

ANACONDA 124,8

SEDUCTION 111,4

BOOST 109,6

PROTIDE 108,5

HIMALAYA 100,1

AZUREL 99,0

ARTURIO 98,5

MARADO 95,2

PARMA 91,6

KETOS 84,3

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

3954 3974 3253 4757

(T) Testimoni.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS ORDI 
(Sembra de tardor)

Els resultats plurianuals 
mostren un grup de varietats 
que semblen tenir una millor 
adaptació general a la major 
part de zones en sembres 
de tardor.

Taula 1.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 5 darreres campanyes 
a la zona de Secans Àrids i Semiàrids. 

Les característiques 
climatològiques pròpies de 
la Zona de Secans Àrids i 
Semiàrids fan que el material 
vegetal amb més probabilitat 
d’obtenir millors resultats 
productius sigui el de cicle 
més precoç.
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Interior (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

HISPANIC

El seu millor comportament respecte a les 

altres varietats es dóna en els secans amb 

menys humitat i en condicions de menor fer-

tilitat. És una varietat tradicionalment recoma-

nada en els Secans Àrids-Semiàrids i Semi-

frescals on, en el conjunt dels darrers 4 anys, 

ha tingut un índex productiu mitjà respecte a 

GRAPHIC superior en un 5,2% i 16,2%, res-

pectivament. És una varietat francesa d’hi-

vern, amb espiga de dos rengles i una certa 

alternativitat, cosa que li permet endarrerir 

relativament sense problemes la seva data 

de sembra. És d’espigat molt precoç, i això 

la fa especialment interessant a les zones de 

maduració primerenca, com ara la de Secans 

Àrids-Semiàrids. Presenta una marcada sen-

sibilitat a l’ajagut i a la cendrosa mostrant-se, 

per contra, relativament resistent a rincospo-

riosi. En condicions d’alta fertilitat, que és on 

són més habituals aquests problemes, el seu 

comportament productiu és pitjor respecte al 

d’altres varietats. En ocasions, el seu gra pot 

resultar difícil de desarestar (Empresa comer-

cialitzadora: Agrària Estany, SL).

NATUREL

Varietat francesa de tipus hivernal i d’espigat 

entre mitjà i tardà, que ha mostrat el seu mi-

llor comportament en els Secans Semifrescals, 

en els quals supera el rendiment de GRAPHIC 

en un 14% durant els darrers 4 anys. Presenta 

una planta de talla mitjana que és lleugerament 

sensible a l’ajagut. Es comporta força bé enfront 

les principals malalties foliars existents en les 

nostres comarques, tret d’helmintosporiosi, i el 

seu gra sol ser de bon pes específic. Una de 

les seves característiques més destacables és 

la d’ésser resistent a virosi (Barley Yellow Dwarf 

Virus) (Empresa comercialitzadora: Agrària Es-

tany, SL).

NURE

Obtenció italiana recomanada per primera ve-

gada i únicament a la zona de Secans Àrids i 

Semiàrids. És en aquestes zones on aquest ordi 

es mostra competitiu mercès al seu cicle molt 

precoç (+18,7%/GRAPHIC). Tret de una certa 

sensibilitat a l’ajagut i a cendrosa, es comporta 

bé davant rincosporiosi i rovell (Empresa comer-

cialitzadora: PRO.SE.ME.).

ORDALIE

Juntament amb CIERZO i REGALIA, és l’única 

varietat amb espiga de sis rengles entre les 

recomanades. Els seus millors resultats els ha 

assolit en la zona de Secans Àrids i Semiàrids, 

en la qual és varietat recomanada des de fa 

anys. És una varietat francesa d’hivern amb 

un espigat precoç que la fa destacar principal-

ment en aquestes zones. Es comporta com a 

bastant sensible a la cendrosa, mostrant-se, 

però, força resistent a rincosporiosi. El seu 

gra acostuma a ser de pes específic mitjà a 

baix, inferior al de la majoria de les varietats 

de dos rengles (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Batlle, SA).

OTIRA

Aquesta varietat és una obtenció danesa de pri-

mavera, amb espiga de 2 rengles i talla força bai-

xa, que li atorga una certa resistència a l’ajagut. 

El seu cicle és relativament tardà, comportant-se 

com a bastant resistent a cendrosa, però clara-

ment sensible a rincosporiosi, que pot incidir en 

una disminució del seu pes específic. Els seus 

resultats en aquestes 4 darreres campanyes han 

estat força interessants en sembra de tardor a 

les zones de Secans Àrids i Semiàrids i Semifres-

cals, on ha superat els rendiments de GRAPHIC 

en un 14,3% i 15,8%, respectivament (Empresa 

comercialitzadora: Disasem).

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(8)

3 ANYS 
(6)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

CULMA 121,7 121,4 117,9 114,6

HISPANIC 116,2 123,6 114,1 112,0

OTIRA 115,8 118,9 110,4 115,4

NATUREL 114,0 117,2 111,9 109,4

SUNRISE 109,8 112,8 110,8 104,6

CIERZO 108,4 104,3 108,8 108,3

DEVORA 108,3 113,4 109,2 104,2

GILENA 108,1 106,7 110,6 106,9

COUNTY 104,2 102,2 113,1 111,0

ARLOIS 102,8 104,3 105,4 104,0

AINSA 101,2 100,4 106,4 102,3

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

ORDALIE 98,8 96,5 99,6 95,0

RAQUEL 116,6 117,0 112,9

REGALIA 109,5 109,4 112,0

PEWTER 104,6 110,8 114,0

MESETA 128,9 134,3

BOREALE 101,5 109,2

DOÑA PEPA 98,5 102,3

SEDUCTION 125,3

PROTIDE 122,4

BOOST 113,0

KETOS 111,9

ARTURIO 111,3

ACAPULCO 108,0

PARMA 107,2

AZUREL 106,7

MARADO 104,9

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

3941 3431 4486 5365

(T) Testimoni.

SECANS SEMIFRESCALS
ORDI (Sembra de tardor)

De totes les varietats d’ordi 
de 6 rengles que s’han 
assajat, CIERZO és la 
que està mostrant millor 
adaptació i comportament 
productiu a totes les zones.

Taula 2.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra de tardor as-
sajades durant les 4 darreres campanyes a 
la zona de Secans Semifrescals.

PEWTER és una varietat 
d’ordi de tipus alternatiu o de 
primavera que està mostrant 
un excel·lent potencial de 
producció en sembres de 
tardor.
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PEWTER

Obtenció anglesa de tipus alternatiu o de prima-

vera que està mostrant un excel·lent potencial 

de producció en sembres de tardor. Després 

de 3 anys d’avaluació, és varietat recomanada 

per primer cop a les zones de Secans Frescals 

i Interior de Girona, on ha superat el testimoni 

GRAPHIC en un 7,2% i 10,5%, respectiva-

ment. És de les varietats d’ordi alternatiu que 

fins ara ha mostrat una millor sanitat, sobretot 

davant rincosporiosi. La seva talla baixa fa que 

es mostri també força resistent a l’ajagut. El 

pes específic del gra és alt i és molt apreciada 

per la indústria cervesera que fa incrementar el 

seu preu de venda (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Agrusa).

RAQUEL

Novetat recomanada per primer cop en sem-

bres de tardor als Secans Semifrescals i Fres-

cals, on ha superat productivament GRAPHIC 

en un 16,6% i 4,4%, respectivament. És un ordi 

alternatiu de cicle tardà i lleugerament sensible 

a l’ajagut tot i la seva talla baixa. Sembla re-

lativament sensible a rincosporiosi. (Empresa 

comercialitzadora: Disasem).

REGALIA

Novetat francesa de 6 carreres recomanada 

per primer cop a totes les zones en sembres 

de tardor, tret dels Secans Àrids i Semiàrids. És 

un ordi d’hivern tot i que sembla tenir una certa 

alternativitat que li atorgaria major flexibilitat en 

el seu període de sembra. La seva talla és més 

aviat alta i això la fa quelcom sensible a l’aja-

gut. Tot i que es mostra sensible a cendrosa, 

es comporta bé davant rincosporiosi (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Agrusa).

SULTANE

És una altra varietat danesa de tipus primavera, 

d’espigat tardà, que mostra exclusivament el 

seu millor comportament en la zona de Secans 

Frescals, en la qual ha superat la productivitat 

de GRAPHIC en un 4,3% durant els darrers 

4 anys. Per contra, en les zones més seques 

és on la seva adaptació és pitjor, sens dubte  

causa del seu cicle llarg. Presenta una bona 

resistència a l’ajagut i a la cendrosa, però és 

molt sensible a rincosporiosi, fet que condi-

ciona molts anys un millor pes específic del 

seu gra. (Empresa comercialitzadora: Agrar 

Semillas, SA).

SUNRISE

Varietat anglesa d’hivern àmpliament conreada 

en secà en les nostres comarques. Tot i que ja 

té més de 10 anys d’explotació, segueix donant 

bons resultats productius arreu, essent varietat 

recomanada a la zona de Secans Semifres-

cals, Frescals i de Girona Interior on ha superat 

GRAPHIC, respectivament en un 9,8%, 1,9% 

i 12,5% en les darreres 4 campanyes. Aquest 

ordi d’hivern de cicle tardà ha mostrat sempre 

una bona sanitat que fa que els seus resultats 

hagin estat sempre bons en conjunt en sembres 

de tardor (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(4)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY   
(1)

CIERZO 125,1 127,9 122,4 107,2

CULMA 118,2 121,4 116,9 119,5

COUNTY 115,9 115,5 114,4 114,6

GILENA 113,7 118,2 117,3 125,6

DEVORA 113,7 108,4 110,0 104,9

SUNRISE 112,5 111,9 117,9 108,6

AINSA 107,1 107,4 107,3 83,7

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

REGALIA 117,1 106,5 104,0

PEWTER 110,5 105,1 97,0

HISPANIC 108,8 116,0 95,8

BOREALE 113,4 114,1

DOÑA PEPA 106,8 93,5

MESETA 105,7 95,9

KETOS 139,1

MARADO 134,7

SEDUCTION 122,3

PROTIDE 105,2

AZUREL 101,8

BOOST 101,6

HIMALAYA 99,8

ARTURIO 98,9

PARMA 84,7

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

4416 4342 4279 4598

(T) Testimoni.

GIRONA INTERIOR
ORDI (Sembra de tardor)

Taula 3.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Secans Frescals.

Taula 4.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Girona Interior.

SECANS FRESCALS
ORDI (Sembra de tardor)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(7)

3 ANYS 
(5)

2 ANYS 
(3)

1 ANY 
(2)

CIERZO 105,0 102,5 104,8 106,5

CULMA 104,9 105,3 107,7 103,5

SULTANE 104,3 104,3 107,0 98,6

AINSA 102,3 102,7 104,0 100,7

COUNTY 102,2 96,9 100,6 104,4

GILENA 102,1 102,7 107,0 108,6

SUNRISE 101,9 103,1 110,0 108,7

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

HISPANIC 93,1 92,1 99,1 96,3

PEWTER 107,2 108,0 111,1

REGALIA 105,2 111,7 117,0

RAQUEL 104,4 105,9 103,8

MESETA 117,2 119,1

BOOST 106,8 110,4

BOREALE 95,9 103,4

DOÑA PEPA 91,8 99,0

KETOS 123,5

PROTIDE 117,5

AZUREL 116,6

HIMALAYA 112,3

ARTURIO 111,9

MARADO 111,4

SEDUCTION 108,4

PARMA 102,2

ACAPULCO 99,9

 ÍNDEX 100         
(kg/ha)

5983 5726 6156 6428

(T) Testimoni.
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REGADIUS 
DE LLEIDA         

(sembra d’hivern)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

COUNTY

CULMA

PRESTIGE

MARACA

CALGARY

LINDEN

Varietats assajades 
durant 3 anys

MARNIE

BELGRANO

BRAEMAR

GIRONA LITORAL         
(sembra d’hivern)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

COUNTY

LINDEN

QUINTA

CULMA

Varietats assajades 
durant 3 anys

MARNIE

CLAMOR

BRAEMAR

GIRONA INTERIOR 
(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

CIERZO

CULMA

COUNTY

GILENA

DEVORA

SUNRISE

Varietats assajades 
durant 3 anys

REGALIA

PEWTER

SECANS FRESCALS  
(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

CIERZO

CULMA

SULTANE

AINSA

COUNTY

GILENA

SUNRISE

Varietats assajades 
durant 3 anys

PEWTER

REGALIA

RAQUEL

SECANS FRESCALS  
(sembra de primavera)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

BERANGERE

MARACA

GRAPHIC

Varietats assajades 
durant 3 anys

CLAMOR

MARNIE

BRAEMAR

SECANS 
SEMIFRESCALS 

(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

CULMA

HISPANIC

OTIRA

NATUREL

SUNRISE

CIERZO

DEVORA

GILENA

Varietats assajades 
durant 3 anys

RAQUEL

REGALIA

SECANS ÀRIDS 
I SEMIÀRIDS                 

(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 anys

CULMA

GILENA

NURE

CIERZO

ARCHIPEL

OTIRA

COUNTY

ORDALIE

HISPANIC

RECOMANACIÓ DE VARIETATS D’ORDI PER A LA CAMPANYA 2007-2008
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02 Varietats d’ordi en sembra 
d’hivern i primavera

Les sembres d’hivern són les que es duen a 

terme entre mitjans de novembre i finals de de-

sembre, mentre que les sembres de primavera 

ho són a sortida d’hivern, des de finals de gener 

i durant tot el mes de febrer. En ambdós casos, 

el material vegetal a sembrar ha de ser alternatiu, 

és a dir, amb varietats tradicionalment anome-

nades “de primavera”.

Les Taules 5 i 6 mostren el resum del comporta-

ment productiu plurianual de les varietats d’ordi 

en sembra d’hivern assajades durant aquesta 

campanya 2006-07 a la zona Litoral de Girona i 

de Regadius de Lleida. Les taules recullen mit-

janes dels índexs productius de cada varietat 

respecte al testimoni GRAPHIC, al llarg de les 

2, 3 i 4 últimes campanyes. D’igual manera, la 

Taula 7 mostra aquesta informació per a les va-

rietats d’ordi en sembra de primavera assajades 

a la zona de Secans Frescals.

L’observació dels resultats plurianuals mostren 

un conjunt de 3 varietats que semblen adaptar-

se bé a les dues zones en sembres d’hivern. 

Són COUNTY, CULMA i LINDEN que, en les 

4 darreres campanyes, superen clarament els 

rendiments de GRAPHIC. QUINTA mostra el seu 

millor potencial al litoral de Girona mentre que 

PRESTIGE, MARACA i CALGARY ho fan a la 

zona de Regadius de Lleida.

En sembres de primavera, i després de repetides 

campanyes, BERANGERE segueix essent la va-

rietat amb millor comportament contrastat.

BELGRANO

Varietat recomanada per primer any i que ha 

mostrat el seu millor comportament a la zona de 

Regadius de Lleida (+11,7%/GRAPHIC) durant 

les 3 darreres campanyes. És de cicle tardà i, tot 

i la seva talla baixa, mostra una certa sensibilitat 

a l’ajagut (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

BERANGERE

Aquesta varietat és la que ha mostrat al llarg dels 

anys una millor adaptació de forma continuada 

a les sembres de primavera, superant en un 

12,8% de mitjana els rendiments de GRAPHIC. 

Les espigues són de dos rengles amb un gra 

de calibre molt gros. És una varietat alternativa 

francesa d’espigat molt precoç i amb una ta-

lla alta que la fa bastant sensible a l’ajagut, fet 

que pot constituir una de les seves principals 

limitacions. És susceptible a cendrosa, compor-

tant-se acceptablement davant la rincosporiosi 

i el rovell. Destaca pel seu pes específic del gra 

molt elevat (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

BRAEMAR

Varietat recomanada per primer cop a totes les 

zones d’assaig, tant en sembres d’hivern com 

de primavera. És un ordi anglès de cicle més 

aviat tardà i que, fins ara, s’ha mostrat sensible 

a l’ajagut i a rincosporiosi (Empresa comercia-

litzadora: AGROSA Semillas).

CALGARY

És una varietat francesa alternativa de cicle 

molt precoç, que mostra el seu millor poten-

cial productiu a la zona de Regadius de Lleida 

(+8,5%/GRAPHIC). La seva sensibilitat, però, a 

rincosporiosi fa que no sigui tan recomanable a 

la zona Litoral de Girona. Tot i ser de talla més 

aviat baixa, és relativament sensible a l’ajagut. 

El pes específic del gra és molt bo (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

CLAMOR

Varietat recomanada per primer cop a la zona 

Litoral de Girona i, en sembres de primavera, als 

Secans Frescals. En aquestes zones ha superat 

GRAPHIC en les 3 darreres campanyes en un 

21,3% i 12,7%, respectivament. Es tracta d’una 

varietat relativament alta, amb sensibilitat a l’aja-

gut, així com a cendrosa. Per contra, sembla 

comportar-se bastant bé de moment enfront la 

rincosporiosi (Empresa comercialitzadora: Lla-

vors Batlle, SA).

COUNTY

Varietat alternativa d’origen anglès, amb un ele-

vat potencial productiu i molt bona adaptabilitat. 

L’espiga és de 2 rengles i el seu cicle clarament 

tardà. És de talla baixa i sensible a rincosporiosi, 

per la qual cosa en pot tenir fort risc d’infecció 

en sembres de tardor. Després de 4 anys d’as-

saigs, és varietat recomanada a Girona Litoral 

Taula 5.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra d’hivern as-
sajades durant les 4 darreres campanyes 
a la zona Litoral de Girona. ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 

RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(4)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY   
(1)

COUNTY 123,0 126,8 128,3 143,1

LINDEN 112,8 117,0 117,3 124,7

QUINTA 111,5 117,6 115,0 129,3

CULMA 111,2 114,4 111,9 109,0

GOMERA 104,9 108,1 100,7 101,4

MARACA 102,1 108,8 110,6 102,7

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

SCARLETT 88,8 93,3 89,6 77,3

MARNIE 124,5 121,2 120,0

CLAMOR 121,3 130,3 135,6

BRAEMAR 115,1 110,6 110,4

BELGRANO 103,1 106,0 103,1

GUSTAV 121,6 124,4

MAYA 113,7 109,3

HENLEY 113,7 110,2

AURIGA 103,4 97,2

CLASS 101,2 85,5

CRISTALIA 133,5

SHAKIRA 102,1

LAZULI 96,4

BEATRIX 78,6

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

5722 5597 5130 3711

(T) Testimoni.

GIRONA LITORAL
ORDI (Sembra d’hivern)

En sembres de primavera 
BERANGERE segueix 
essent la varietat amb millor 
comportament contrastat.

CULMA és una varietat 
alternativa amb un potencial 
productiu molt elevat i 
resultats excel·lents en totes 
les zones.
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(+23%/GRAPHIC) i Regadius de Lleida (+11,7%/

GRAPHIC) en sembres d’hivern, i a Girona Interior 

(+15,9%/GRAPHIC), Secans Frescals (+2,2%/

GRAPHIC) i Secans Àrids i Semiàrids (+12,7%/

GRAPHIC) en sembres de tardor. (Empresa co-

mercialitzadora: Llavors Agrusa).

CULMA

És una varietat alternativa, d’origen belga, amb 

un potencial productiu molt elevat i resultats 

excel·lents a totes les zones, tant en sembres 

d’hivern com en sembres de tardor. Aquest mag-

nífic comportament a la totalitat de zones reflec-

teix una enorme adaptabilitat, virtut pròpia de 

varietats excepcionals i poc freqüent en aquest 

tipus de material. Tot i tenir una talla baixa, no és 

gaire resistent a l’ajagut. Des d’un punt de vista 

sanitari, és bastant resistent a cendrosa, però 

molt sensible a rincosporiosi, fet que cal recordar 

a l’hora de plantejar-ne la seva sembra precoç 

(octubre-novembre). El pes específic del gra sol 

ser bo. Els seus millors resultats s’han obtingut 

fins ara a la zona de Secans Àrids i Semiàrids i 

Semifrescals on ha superat, respectivament, el 

testimoni GRAPHIC en un 30,9% i 21,4% com a 

mitjana de les 3 darreres campanyes  (Empresa 

comercialitzadora: Agrària Estany, SL).

GRAPHIC

Varietat alternativa àmpliament conreada a 

Catalunya des de fa molts anys i que de mica 

en mica s’ha anat veient superada en el seu 

potencial productiu per nou material vegetal. 

Tot i això, encara és recomanada en sembres 

de primavera als secans. Amb un cicle mitjà a 

precoç, el seu principal problema és la suscep-

tibilitat a malalties, principalment rincosporiosi 

i helmintosporiosi (Empresa comercialitzadora: 

RAGT Génétique).

LINDEN

Varietat recomanada a les zones de Regadius 

de Lleida i Girona Litoral després de 4 campa-

nyes d’assaig. En aquest període ha mostrat una 

productivitat superior en un 8,4% i 12,8%, res-

pectivament, a la de GRAPHIC. Es tracta d’una 

varietat d’origen anglès, de talla mitjana a baixa 

i que destaca per la la seva bona sanitat. 

Habitualment mostra nivells força baixos d’in-

fecció per cendrosa i és l’única varietat d’ordi 

de primavera entre les assajades que fins ara 

s’ha mostrat resistent a rincosporiosi. (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Batlle, SA).

MARACA

Aquesta varietat es deia fins ara MANDOLIN. 

Mostra el seu millor comportament a la zona 

de Regadius de Lleida (+9,4%/GRAPHIC), tot i 

que també està recomanada al secà en sembres 

de primavera. És d’origen anglès, de talla baixa 

i amb molt bona sanitat. (Empresa comercialit-

zadora: Agrosa Semillas, SA).

MARNIE

Després de 3 anys d’assaig, aquesta obtenció 

alemanya és recomanada per primer cop a to-

tes les zones, tant en sembres d’hivern com 

de primavera. Es tracta de material vegetal de 

cicle precoç, talla quelcom massa alta que la fa 

lleugerament susceptible a l’ajagut, i bon com-

Taula 6.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra d’hivern as-
sajades durant les 4 darreres campanyes 
a la zona de Regadius de Lleida.

REGADIUS DE LLEIDA
ORDI (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(4)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY   
(1)

COUNTY 111,7 114,3 116,2 118,4

CULMA 109,7 110,7 111,2 107,2

PRESTIGE 109,6 112,2 116,1 112,7

MARACA 109,4 115,2 117,2 117,2

CALGARY 108,5 110,3 110,0 109,2

LINDEN 108,4 111,6 115,5 119,5

SCARLETT 101,0 106,7 110,3 110,2

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

MARNIE 113,4 115,1 113,4

BELGRANO 111,7 109,1 108,9

BRAEMAR 108,0 116,9 111,4

CLAMOR 107,4 106,9 108,7

GUSTAV 121,1 116,5

HENLEY 120,5 118,4

AURIGA 116,5 114,6

CLASS 113,4 113,7

MAYA 104,7 100,6

CRISTALIA 122,2

LAZULI 114,6

SHAKIRA 101,4

BEATRIX 99,7

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

8754 8153 7383 6949

(T) Testimoni.

PEWTER i PRESTIGE són 
varietats molt apreciades 
per la indústria cervesera 
espanyola. Aquesta aptitud 
maltera fa que el seu preu de 
venda pugui ser més alt.

Taula 7.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats d’ordi en sembra de primave-
ra assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Secans Frescals.

SECANS FRESCALS
ORDI (Sembra de primavera)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(4)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY   
(1)

BERANGERE 112,8 117,3 112,0 110,1

MARACA 101,8 108,8 103,7 98,8

GRAPHIC (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

CULMA 96,7 96,4 94,8 88,5

SCARLETT 96,4 100,8 96,4 98,7

CLAMOR 112,7 104,7 103,5

MARNIE 107,5 108,0 106,7

BRAEMAR 103,3 105,8 102,5

GUSTAV 117,4 123,7

MAYA 109,9 100,1

HENLEY 107,5 103,2

BELGRANO 106,6 108,4

AURIGA 101,6 96,1

CLASS 101,5 95,3

CRISTALIA 114,8

BEATRIX 95,1

SHAKIRA 92,4

LAZULI 87,2

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

4753 4494 5526 5971

(T) Testimoni.
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portament enfront rincosporiosi i rovell. El pes 

específic del gra també és força bo (Empresa 

comercialitzadora: DISASEM).

PRESTIGE

Obtenció anglesa de primavera de cicle precoç i 

talla  bastant baixa que ha mostrat la seva millor 

adaptació en sembres d’hivern a la zona de Re-

gadius de Lleida, on ha superat GRAPHIC en un 

9,6% de mitjana en els últims 4 anys. És sensible 

a rincosporiosi, el que fa que el seus rendiment 

i pes específic del gra se’n resenteixin en zones 

com la del Litoral de Girona. Aquesta varietat 

és una de les més apreciades per la indústria 

cervesera espanyola, cosa que pot suposar un 

valor afegit a tenir en compte a l’hora de la seva 

comercialització (Empresa comercialitzadora: 

RAGT Génétique).

QUINTA

Ordi alternatiu alemany que mostra el seu millor 

potencial a la zona litoral de Girona, on ha supe-

rat GRAPHIC en els darrers 4 anys en un 11,5% 

de mitjana. És de cicle precoç, sensible a l’ajagut 

i a rincosporiosi. Tot i això, el seu pes específic 

és relativament bo (Empresa comercialitzadora: 

RAGT Génétique).

03 Varietats de blat en sembra de 
tardor

La major part del blat de secà sembrat a 

Catalunya ho és en sembres de tardor, entre 

octubre i mig novembre. El material vegetal a 

utilitzar preferentment en aquests casos és de 

tipus hivernal, essent la major part de varietats 

actualment comercialitzades d’origen francès. 

Aquest material es caracteritza per tenir una 

parada vegetativa més o menys aparent durant 

el període de temperatures més baixes.

En les Taules 8 a 10 es pot observar el resum 

del comportament productiu plurianual de les 

varietats de blat en sembra de tardor assajades 

en aquesta campanya 2006-07 a les zones de 

Secans Semifrescals, Frescals i de l’Interior de 

Girona. Les taules recullen les mitjanes dels 

índexs productius de cada varietat respecte al 

testimoni SOISSONS, al llarg de les 2, 3 i 4 

últimes campanyes. 

L’anàlisi del comportament plurianual de les 

varietats de blat en sembra de tardor mos-

tra un grup de varietats ben definit, amb un 

bon potencial productiu i amb una molt bona 

adaptabilitat, el que fa que les varietats reco-

manades a les diferents zones siguin pràcti-

cament similars. Això és observable tant pel 

que fa a les varietats més antigues, com a 

les noves. Així, varietats com ara BOKARO, 

ISENGRAIN, CRAKLIN, ANDALOU o TROCA-

DERO mostren un bon comportament i adap-

tabilitat en totes les zones agroclimàtiques 

i varietats més noves com ara BOTTICELLI 

o AUBUSSON també semblen comportar-se 

molt bé arreu.

ANDALOU

Varietat recomanada a totes les zones en sem-

bres de tardor amb rendiments mitjans molt su-

periors als de la varietat testimoni SOISSONS. 

És un blat sense aresta, de cicle llarg, tot i que 

uns dies més precoç que SOISSONS, i que no 

ha mostrat fins ara problemes sanitaris des-

tacables (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

AUBUSSON

Obtenció francesa recomanada per primer cop 

després de 3 anys d’assaigs a totes les zones 

en sembres de tardor on ha superat clarament 

els rendiments mitjans de SOISSONS. Es tracta 

d’un blat sense aresta, de cicle tardà i talla baixa, 

sense problemes sanitaris aparents i amb un gra 

de bon pes específic (Empresa comercialitzado-

ra: Limagrain Ibérica, SA).

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(7)

3 ANYS 
(5)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

BOKARO 122,7 123,3 112,6 117,5

ETECHO 116,6 117,8 115,0 120,0

ISENGRAIN 112,8 109,7 105,2 109,8

CRAKLIN 111,9 115,2 108,5 103,6

BASTIDE 110,7 111,0 109,6 109,4

TROCADERO 107,2 104,0 104,3 97,7

MARIUS 103,5 102,8 106,0 104,4

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

BOTTICELLI 120,0 119,9 120,6

ANDALOU 117,4 115,6 111,9

AUBUSSON 114,5 109,0 113,6

ABATE 102,7 103,2 97,7

PALEDOR 115,5 127,2

ANDELOS 113,8 102,4

RODRIGO 112,5 112,3

EQUILIBRE 98,1 94,2

TRIMAX 94,2 96,2

GARCIA 134,9

FIORENZO 123,3

INGENIO 117,7

SOGOOD 115,3

NOGAL 115,1

AGUILA 114,2

RAFFY 107,7

TROFEO 102,5

INOUI 97,4

BRAMANTE 94,7

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

3821 3571 4512 5535

(T) Testimoni.

SECANS SEMIFRESCALS
BLAT (Sembra de tardor)

Taula 8.  Índexs productius plurianuals 
de les varietats de blat en sembra de 
tardor assajades durant les 4 darreres 
campanyes a la zona de Secans Semi-
frescals.BOKARO, ISENGRAIN,  

CRAKLIN, ANDALOU i 
TROCADERO mostren 
un bon comportament i 
adaptabilitat en totes les 
zones en sembres de tardor.

ANDALOU és varietat 
recomanada a totes les 
zones en sembres de tardor 
amb rendiments mitjans molt 
superiors als de la varietat 
testimoni SOISSONS.
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BASTIDE

Varietat francesa recomanada després de 4 

anys d’assaigs a la majoria de zones agrocli-

màtiques en sembres de tardor on supera entre 

un 10% i un 16% els rendiments mitjans de 

SOISSONS. És un blat de cicle tardà, de talla 

baixa, sense aresta i sense greus problemes 

sanitaris (Empresa comercialitzadora: Agrar 

Semillas, SA). 

BOKARO

Varietat àmpliament conreada a Catalunya i 

amb rendiments mitjans excel·lents després de 

4 campanyes d’experimentació, en les quals 

ha superat els de SOISSONS en un 22,7%, 

14,8% i 22,8%, respectivament, a les zones 

de Secans Semifrescals, Frescals i de l’Interi-

or de Girona. El seu cicle mitjà, uns dies més 

curt que SOISSONS, és el responsable de la 

seva millor adaptació a les zones semifrescals 

i de Girona Interior. Es tracta d’un blat francès 

arestat recomanat a totes les zones en sembra 

de tardor. És de talla més aviat baixa i mostra 

una certa sensibilitat a cendrosa. Podria resultar 

una varietat interessant per a la indústria farinera 

pel seu bon pes específic del gra i l’equilibri P/L 

de la seva farina (Empresa comercialitzadora: 

Agrària Estany, SL).

BOTTICELLI

Varietat italiana arestada, recomanada per pri-

mer cop després de 3 anys d’experimentació 

a totes les zones en sembres de tardor. És de 

cicle bastant precoç el que fa que el seu millor 

comportament es doni a les zones de Secans 

Semifrescals i de l’Interior de Girona. En aques-

tes comarques ha superat les produccions mit-

janes de SOISSONS entre un 20% i un 25%. 

Sembla mostrar-se quelcom sensible a rovell 

bru. (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

CRAKLIN

En els últims 4 anys d’assaigs, aquesta varietat 

d’origen francès ha mostrat una excel·lent adap-

tació a les zones de Secans Semifrescals i Fres-

cals, on ha millorat la mitjana dels rendiments de 

SOISSONS en un 11,9% i 16%, respectivament. 

Es tracta d’una varietat clarament hivernal, sense 

aresta i de cicle similar o lleugerament inferior al 

de SOISSONS. Bona part del seu èxit rau en una 

bona capacitat de fillolament. El seu comporta-

ment enfront les malalties foliars més comunes 

en les nostres condicions és força satisfactori, 

tret del mal de peu, al qual es mostra sensible. El 

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(7)

3 ANYS 
(6)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

ANDALOU 117,6 114,2 117,0 116,0

TROCADERO 116,9 107,0 110,5 115,8

BASTIDE 116,0 106,9 112,6 112,9

CRAKLIN 116,0 107,3 106,4 104,6

ISENGRAIN 115,6 108,2 108,9 104,3

BOKARO 114,8 106,6 106,6 112,9

KUMBERRI 108,4 104,0 103,3 96,6

MARIUS 106,2 98,7 101,3 100,4

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

AUBUSSON 108,4 111,2 113,2

BOTTICELLI 106,6 105,1 113,2

ABATE 92,8 92,6 97,2

PALEDOR 120,7 134,1

ANDELOS 113,2 110,2

RODRIGO 112,7 107,9

TRIMAX 95,2 89,5

GARCIA 129,1

SOGOOD 126,9

RAFFY 126,2

AGUILA 118,5

FIORENZO 117,4

NOGAL 114,3

INGENIO 109,5

BERDUN 108,5

INOUI 108,0

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

6224 6275 6707 7038

(T) Testimoni.

SECANS FRESCALS
BLAT TOU (Sembra de tardor)

Taula 9.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats de blat en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Secans Frescals.

Taula 10.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats de blat en sembra de tardor 
assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Girona Interior.

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

4 ANYS 
(4)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY 
(1)

ANDALOU 123,1 122,1 131,6 154,3

BOKARO 122,8 120,6 128,7 145,0

ISENGRAIN 117,8 112,7 112,5 116,0

BASTIDE 112,1 111,9 117,7 129,1

TROCADERO 104,7 101,6 97,4 76,7

SOISSONS (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

BOTTICELLI 125,1 126,6 136,4

AUBUSSON 115,8 116,6 130,9

PALEDOR 137,2 168,1

TRIMAX 120,3 128,1

RODRIGO 116,1 113,8

EQUILIBRE 110,0 117,1

ANDELOS 108,3 107,5

GARCIA 147,2

SOGOOD 142,9

INOUI 142,9

INGENIO 134,8

ABATE 117,8

NOGAL 113,2

RAFFY 109,6

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

5592 5495 5472 6418

(T) Testimoni.

GIRONA INTERIOR
BLAT TOU (Sembra de tardor)

BOKARO és un blat francès 
arestat recomanat a totes 
les zones en sembra de 
tardor, que podria resultar  
interessant per a la indústria 
farinera pel seu bon pes 
específi c del gra i l’equilibri 
P/L de la seva farina.
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RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE BLAT PER A LA CAMPANYA 2007-2008

REGADIUS 
DE LLEIDA         

(sembra d’hivern)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

ARTUR NICK

ODIEL

SARINA

Varietats assajades 
durant 3 anys

ANAPO

GIRONA LITORAL       
(sembra d’hivern)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

ODIEL

SARINA

GALEON

DOLLAR

GIRONA INTERIOR 
(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

ANDALOU

BOKARO

ISENGRAIN

Varietats assajades 
durant 3 anys

BOTTICELLI

AUBUSSON

SECANS FRESCALS  
(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

ANDALOU

TROCADERO

BASTIDE

CRAKLIN

ISENGRAIN

BOKARO

Varietats assajades 
durant 3 anys

AUBUSSON

BOTTICELLI

SECANS 
SEMIFRESCALS

(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

BOKARO

ETECHO

ISENGRAIN

CRAKLIN

BASTIDE

TROCADERO

Varietats assajades 
durant 3 anys

BOTTICELLI

ANDALOU

AUBUSSON
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pes específic del gra no sol ser especialment bo, 

però la relativa extensibilitat de la seva farina el 

fa atractiu per a la indústria farinera (Empresa 

comercialitzadora: Agrifolga).

ETECHO

És una varietat d’hivern recomanada repetida-

ment en sembres de tardor a la zona de Secans 

Semifrescals a la qual, pel seu potencial i cicle 

mitjà, s’hi adapta particularment bé (+16,6%/

SOISSONS).  És una varietat arestada, amb 

una bona capacitat d’afillament i que presenta 

com a punt feble una marcada sensibilitat a la 

cendrosa, mentre que es mostra relativament 

resistent a l’ajagut. En determinades circums-

tàncies, pot arribar a patir danys potencials per 

fitotoxicitat com a conseqüència de l’aplicació 

d’herbicides que contenen clortoluron en la seva 

formulació (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

ISENGRAIN

És una de les varietats que des de fa anys sem-

bla adaptar-se millor en sembres de tardor a 

totes les zones catalanes. En els 4 darrers anys, 

el seu índex productiu mitjà en aquestes zones 

supera el de SOlSSONS entre un 12% i un 18%. 

Aquesta varietat francesa té les espigues amb 

aresta i és de talla mitjana. És clarament una 

varietat hivernal d’espigat tardà. No sembla tenir 

problemes a ser tractat amb desherbants a base 

de clortoluron i té un bon comportament davant 

les principals malalties foliars essent, però, sen-

sible al mal de peu i al rovell. El seu pes especí-

fic del gra és elevat. Sembla tenir un excel·lent 

potencial de producció que es manifestaria més 

clarament en les zones de rendiments potencials 

més elevats (Empresa comercialitzadora: Agrària 

Estany, SL).

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

5 ANYS 
(5)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANY 
(1)

ODIEL 105,0 111,3 115,4 112,8

SARINA 102,1 108,0 110,2 94,8

GALEON (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

DOLLAR 100,0 102,2 106,2 79,4

ARTUR NICK 97,4 94,8 96,6 93,7

GAZUL 89,1 84,2 84,1 81,1

ANAPO 94,5 95,2 102,6

CARISMA 100,1 90,0

VEJER 93,3 96,5

JEREZANO 91,7 93,5

SALAMA 96,3

SENSAS 95,5

GADES 92,7

ANZA 84,5

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

7499 7084 6153 7329

(T) Testimoni.

GIRONA LITORAL
BLAT TOU (Sembra d’hivern)

Taula 11.  Índexs productius plurianuals 
de les varietats de blat en sembra d’hivern 
assajades durant les 4 darreres campa-
nyes a la zona de Girona Litoral.

Camp experimental de varietats de blat i ordi en sembra de tardor a la zona de Secans Frescals. Solsona (el Solsonès). Autor:  A. López Querol

ISENGRAIN és una de 
les varietats que des de 
fa anys sembla adaptar-
se millor a totes les zones 
agroclimàtiques catalanes en 
sembres de tardor.
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TROCADERO

Els seus rendiments mitjans en els últims 4 anys 

superen els de SOISSONS en un 16,9% i un 

7,2%, respectivament, a les zones de Secans 

Frescals i Semifrescals. És un blat sense ares-

ta, de cicle mitjà, inferior a SOISSONS, amb 

bona capacitat de fillolament i bona sanitat en 

conjunt (Empresa comercialitzadora: Llavors 

Batlle, SA).

04 Varietats de blat en sembra 
d’hivern

Les varietats de blat normalment utilitzades en 

sembres d’hivern són de tipus alternatiu o de 

primavera, que permeten la seva sembra tarda-

na, i de cicle majoritàriament curt, ben adaptat a 

les característiques climàtiques de les zones de 

conreu de blat en aquest tipus de sembres.

Després de més de 30 anys de conreu a Es-

panya, el potencial de producció d’ANZA s’ha 

vist progressivament superat pel nou material 

vegetal en aquests últims anys. L’actualització de 

les varietats de referència o testimonis tant a la 

zona de Girona Litoral com a la de Regadius de 

Lleida amb la substitució la campanya passada 

de ANZA per GALEON i SARINA, respectiva-

ment, obeeix a aquest fet. 

L’observació del comportament productiu pluria-

nual de les varietats de blat en sembres d’hivern 

(novembre-desembre) (Taules 11 i 12) mostra 

poques varietats que semblin superar en po-

tencial als nous testimonis. Tan sols ODIEL en 

ambdues zones i ARTUR NICK als Regadius de 

Lleida semblen poder aportar comportaments 

interessants en aquest tipus de sembres.

ARTUR NICK es mostra 
especialment ben adaptada 
a la zona de Regadius de 
Lleida.

REGADIUS DE LLEIDA
BLAT TOU (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

5 ANYS 
(10)

3 ANYS 
(6)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

ARTUR NICK 106,5 103,4 108,5 118,3

ODIEL 103,3 103,1 108,9 115,5

SARINA (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

CALIFA SUR 95,3 92,5 96,5 100,0

GALEON 93,6 89,5 93,0 101,5

ANZA 89,6 88,1 90,1 89,3

GAZUL 86,2 88,0 89,7 93,7

ANAPO 104,5 108,5 111,5

CARISMA 96,1 99,4

JEREZANO 92,5 100,5

VEJER 89,2 96,1

SALAMA 121,4

GADES 115,0

SENSAS 110,2

CIELO 93,4

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

8356 7853 7702 6601

(T) Testimoni.

Camp experimental de varietats a la zona de Regadius de Lleida. Gimenells (el Segrià). Autor:  A. López Querol

Taula 12.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats de blat en sembra d’hivern as-
sajades durant les 5 darreres campanyes a 
la zona de Regadius de Lleida
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ANAPO

Varietat italiana alternativa, de cicle molt precoç 

i talla més aviat alta que la fa quelcom sensible 

a l’ajagut. Recomanada per primer cop després 

de 3 anys d’avaluació a la zona de Regadius de 

Lleida on ha superat la mitjana productiva de 

SARINA en un 4,5%. És sensible a cendrosa 

i té un gra d’elevat pes específic (Empresa co-

mercialitzadora: PRO.SE.ME.).

ARTUR NICK

Obtenció espanyola de cicle molt precoç, espe-

cialment ben adaptada a la zona de Regadius 

de Lleida, on ha superat els rendiments mitjans 

de SARINA durant les 4 últimes campanyes en 

un 6,5%. No és de talla baixa, però no es mos-

tra, de moment, com a especialment sensible 

a l’ajagut. No sembla tenir problemes sanitaris 

destacables, mostrant-se especialment resis-

tent als rovells. La seva capacitat de fillolament 

no és alta i cal assegurar una densitat de plan-

tes adequada del conreu. El gra té un bon pes 

específic i l’extensibilitat de la seva farina el fa 

força atractiu per a la indústria farinera (Empresa 

comercialitzadora: Llavors Agrusa).

DOLLAR

És una de les varietats que s’ha assajat durant 

més anys en aquest tipus de sembra, situant-se 

entre les recomanades durant moltes campa-

nyes. Actualment ho segueix essent a la zona 

Litoral de Girona, on el seu rendiment mitjà ha 

estat similar al de GALEON en la mitjana dels 

darrers 4 anys. Aquesta varietat anglesa es ca-

racteritza per un elevat potencial de producció, 

encara que és irregular quan les condicions no 

li són del tot favorables. Presenta l’espiga amb 

aresta, essent una de les varietats d’espigat 

més tardà entre les alternatives. Manifesta un 

bon comportament general enfront la major part 

de malalties foliars. Té una molt bona capacitat 

d’afillament i produeix un gra de pes específic 

elevat. És interessant per a la panificació, prin-

cipalment per l’extensibilitat de la seva farina 

(Empresa comercialitzadora: Servicentre Gui-

tart, SL).

GALEON

Des de la passada campanya és la varietat testi-

moni o de referència a la zona de Girona Litoral, 

on ve mostrant la millor adaptació i compor-

tament productiu en els darrers anys. És una 

varietat espanyola de cicle precoç, amb bona 

capacitat de fillolament i amb una apreciable re-

sistència a l’ajagut, en part per la seva talla baixa. 

Sembla mitjanament resistent a rovell bru, però 

no tant al rovell groc. El pes específic del gra és 

força bo (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

ODIEL

És una varietat d’origen espanyol, recomanada 

per segon any consecutiu en ambdues zones 

agroclimàtiques, en les quals mostra un elevat 

potencial productiu, superior al dels respec-

tius testimonis. El seu cicle és precoç i té una 

Recol·lecció de l’assaig de blats en sembra de tardor a Solsona (el Solsonès). Autor:  A. López Querol

Tot i ser una varietat antiga, 
DOLLAR encara mostra bons 
nivells productius i de qualitat 
a la zona Litoral de Girona.
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talla baixa que afavoreix una bona resistència 

a l’ajagut. En conjunt, la seva sanitat és bona, 

tret d’una clara sensibilitat a rovell bru. El bon 

pes específic del seu gra i l’extensibilitat de la 

seva farina el pot fer interessant per a la in-

dústria (Empresa comercialitzadora: Limagrain 

Ibérica, SA).

SARINA

És una varietat d’origen holandès que mostra 

el seu millor potencial de producció a la zona 

de Regadius de Lleida, en la qual és testimo-

ni o referència des de la campanya passada. 

El seu elevat potencial es desenvolupa prin-

cipalment en els terrenys més fèrtils. El seu 

cicle a espigat es mitjà, desenvolupant una 

considerable massa foliar durant els primers 

estadis vegetatius. És l’única varietat alterna-

tiva entre les assajades que presenta l’espiga 

sense aresta  i es comporta com a mitjana-

ment sensible a l’ajagut, conseqüència de la 

seva talla relativament alta. Presenta una bona 

capacitat de fillolament. És bastant resistent a 

cendrosa i mostra sensibilitat marcada al rovell 

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

5 ANYS 
(5)

3 ANYS 
(6)

2 ANYS 
(4)

1 ANY 
(2)

BIENVENU 105,9 105,4 112,3 139,3

SENATRIT (T) 100,0 100,0 100,0 100,0

TITANIA 100,0 94,8 92,8 105,9

TRICOLOR 94,1 91,7 95,0

TREMPLIN 116,8 142,5

TRIMOUR 186,9

AMARILLO 133,3

LEGALO 114,4

TRITIKON 111,4

DUBLET 71,0

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

5253 5193 4708 4829

(T) Testimoni.

GIRONA LITORAL
TRITICALE (Sembra d’hivern)

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS 
RESPECTE A LA VARIETAT TESTIMONI (%)

VARIETATS

Nombre de campanyes 
d’assaig (Nombre d’assaigs)

3 ANYS 
(3)

2 ANYS 
(2)

1 ANYS 
(1)

BIENVENU 152,3 163,7 193,6

TITANIA 145,1 160,9 185,4

SENATRIT (T) 100,0 100,0 100,0

TREMPLIN 180,3 209,1

TRITIKON 167,6 191,5

TRICOLOR 142,7 132,3

TRIMOUR 235,0

AMARILLO 231,1

BONDADOSO 227,9

DUBLET 185,7

TRUJILLO 166,0

LEGALO 148,0

ÍNDEX 100         
(kg/ha)

5789 4662 3678

(T) Testimoni.

Taula 14.  Índexs productius plurianuals de 
les varietats de triticale en sembra de tar-
dor assajades durant les 3 darreres cam-
panyes a la zona litoral de Girona.

ODIEL és una varietat 
espanyola que mostra un 
potencial productiu superior al 
de les varietats testimoni 
en ambdues zones.

Taula 13.  Índexs productius plurianuals 
de les varietats de triticale en sembra de 
tardor assajades durant les 5 darreres 
campanyes a la zona Interior de Girona.

Camp d’assaig de Foradada (la Noguera). Les baixes temperatures enregistrades durant l’hivern han provocat  la mort d’algunes varietats d’ordi de primavera sembrades a la tardor. Foto: A. López
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GIRONA INTERIOR 
(sembra de tardor)

Varietats assajades 
durant 4 o més anys

BIENVENU

Varietats assajades 
durant 3 anys

TREMPLIN

GIRONA LITORAL 
(sembra d’hivern)

Varietats assajades 
durant 3 anys

BIENVENU

TITANIA

RECOMANACIÓ DE VARIETATS DE TRITICALE PER A LA CAMPANYA 2007-2008

bru. Pel que fa a la seva qualitat farinera, es 

caracteritza per una relació equilibrada entre 

l’extensibilitat i la tenacitat de la seva farina, 

la qual cosa la pot fer ésser ocasionalment 

més valorada (Empresa comercialitzadora: 

Limagrain Ibérica, SA).

05 Varietats de triticale en sem-
bres de tardor i hivern

La major part del triticale sembrat a Catalunya 

ho és a les comarques gironines. La zona Inte-

rior de Girona és on s’ha ha localitzat tradicio-

nalment l’assaig d’avaluació varietal d’aquesta 

espècie, en sembres de tardor. La Taula 13 

mostra les dades de comportament plurianual 

de les diferents varietats assajades en aquesta 

zona. Des de fa tres campanyes s’ha establert 

també un camp d’avaluació de varietats en 

sembra d’hivern a la zona Litoral de Girona, 

del qual se’n poden veure els primers resultats 

plurianuals en la Taula 14.

La caracterització de les varietats de triticale 

recomanades per a la propera campanya és la 

següent:

BIENVENU

Varietat francesa de cicle curt, mig alternativa, 

relativament sensible a cendrosa, però força 

resistent a rovell bru. Es comporta productiva-

ment millor que la varietat testimoni SENATRIT 

tant a la zona Interior de Girona (+5,9%), com 

al Litoral (+52,3%) (Empresa comercialitzadora: 

Llavors Agrusa).

TITANIA

Aquesta és una varietat obtinguda per l’IRTA 

a Catalunya, de tipus complet (tipus sègol), 

alternatiu i de cicle precoç. Té una talla alta i 

una bona sanitat. És varietat recomanada a la 

zona de Girona Litoral, en la qual ha superat els 

rendiments mitjans de SENATRIT en un 45,1% 

durant les 3 últimes campanyes (Empresa co-

mercialitzadora: Llavors Batlle, SA)

TREMPLIN

Varietat recomanada per primer cop a la zona 

de Girona Interior després de 3 anys d’assaig, 

en els quals ha superat la mitjana productiva del 

testimoni SENATRIT en un 16,8%. Es tracta d’un 

triticale francès d’hivern, de cicle més aviat tardà, 

i molt alt, que es mostra sensible a cendrosa i 

que té un gra de bon pes específic (Empresa 

comercialitzadora: SA Marisa).

06 Autors

López i Querol, Antoni
IRTA Lleida
antoni.lopez@irta.es

Serra i Gironella, Joan
IRTA Mas Badia
joan.serra@irta.es

Salvia i Fuentes, Jordi
IRTA Mas Badia
jordi.salvia@irta.es
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Tenint en compte els resultats sobre l’evo-
lució i la utilització de noves varietats de 
cereals d’hivern, cap on s’orienta la inves-
tigació actualment? 

S’orienta a resoldre les principals demandes 
del mercat: millora de la productivitat, distingint 
entre zones d’alt rendiment i zones subjectes a 
estressos abiòtics, fonamentalment estrès hídric, 
incorporació de resistència genètica a les prin-
cipals a malalties, com a mètode més ecològic i 
econòmic de controlar-les, i millora de la qualitat 
del producte. En aquest àmbit s’està fent molta 
investigació, ja que el consumidor cada vegada 
demanda productes de més qualitat. Fins i tot es 
treballa en l’obtenció de cereals funcionals, és a 
dir, que tinguin un nivell molt elevat de micronutri-
ents, el que es coneix com a biofortificació. 

Donat que en molts indrets del món s’estan in-
troduint tècniques d’agricultura de conservació, 
la millora genètica intenta obtenir varietats adap-
tades a aquests nous sistemes de cultiu més 
respectuosos amb el medi ambient.

Molts grups estan treballant en la incorporació 
de la biotecnologia en els programes de millora, 
de manera que la selecció assistida per marca-
dors moleculars és ja una realitat en els progra-

mes més avançats (Austràlia i EEUU). També es 
treballa molt intensament en la localització de 
gens o QTL associats a caràcters d’interès, per 
tal de poder-los manipular de forma molt més 
eficient del que hem fet fins ara mitjançant la 
millora clàssica. 

Quin creu que és el futur del conreu dels ce-
reals d’hivern tenint en compte els mercats 
i la normativa d’aplicació? 

Els cereals d’hivern van ser les primeres espècies 
que es van domesticar ara fa 10.000 anys, així 
que estan molt ben adaptats a les condicions 
mediterrànies. De fet, en molts països mediter-
ranis hi ha terres on no es pot fer cap altre cultiu. 
Són espècies rústiques, que toleren molt millor 
que altres la sequera i les fluctuacions pluviomè-
triques típiques de la zona. A més, són cultius 
pràcticament ecològics si els comparem amb 
d’altres, són aliments molt sans i bàsics en la 
dieta mediterrània. 

Tanmateix, el preu del gra no ha parat de baixar 
en els darrers 25 anys fins fa poc, fet que no els 
ha ajudat massa. Un altre problema és la com-
petència del gra d’altres països on els costos de 
producció són molt més baixos. Malgrat tot, el 
recent augment de la demanda, promogut per 
l’ús dels cereals com a cultius energètics, ha fet 
pujar força el preu en els darrers mesos, el que 
està dinamitzant el seu cultiu. Per tot això crec 
que els cereals continuaran cultivant-se. 

Quins són els treballs que s’estan duent a 
terme en l’àmbit del cereal a l’IRTA? 

Tenim vàries línies de treball:
· Programes de millora genètica de blat fariner, 
blat dur i ordi. 

· Projectes d’investigació en l’àmbit de la millora 
genètica. És una investigació finalista que pretén 
fer més eficient l’obtenció de noves varietats. 
Treballem en resistència a la sequera, qualitat, 
resistència a plagues i malalties i en el desen-
volupament d’eines per a millorar la selecció 
utilitzant les tecnologies més avançades. 

· Experimentació i transferència de tecnologia: 
duem a terme les xarxes d’experimentació a 
Catalunya de varietats de cereal d’hivern i de 
blat de moro. A més a més, fem l’avaluació 
agronòmica de les noves varietats de cereals 

d’hivern per la seva inclusió en el Registre de 
Varietats de la OEVV (Oficina Espanyola de 
Varietats Vegetals) del MAPA. També duem a 
terme experimentació contractual per empreses 
del sector. 

· Avaluació dels cereals com a cultius bio-ener-
gètics.

Es segueix la mateixa tendència a l’Estat 
espanyol o són àmbits diferents? 

El grup de millora de cereals de l’IRTA és el més 
significatiu dins l’Estat espanyol, tant per la seva 
tradició com pel seu reconeixement internacional. 
Fora de Catalunya hi ha altres grups que treballen 
en millora, alguns d’ells en estreta col·laboració 
amb l’IRTA, com els grups del CSIC a Aragó, 
el de l’ITACYL a Castella i Lleó i el de l’IFAPA 
a Andalusia. Hi ha altres grups en universitats i 
centres de recerca, però cap d’ells amb una visió 
tan integral de la millora com la nostra.

“Estem iniciant una línia nova per avaluar 
els cereals i altres espècies per a usos in-
dustrials com a biocombustibles”

La recerca de noves espècies o varietats 
de cereal està orientada a altres usos fora 
dels tradicionals? 

Les més de 20 varietats que l’IRTA ha tret al 
mercat fins ara han estat orientades als usos 
tradicionals. Ara estem iniciant una línia nova per 
avaluar els cereals i altres espècies per a usos 
industrials com a biocombustibles. És un tema 
incipient en el que l’IRTA ha començat a treballar 
donades les expectatives creades per l’actual 
legislació sobre l’ús d’energies alternatives. 

Quina és la predisposició dels agricultors i 
productors a introduir noves varietats? 

Els agricultors són empresaris i, per tant, contro-
len acuradament els mitjans de producció que 
utilitzen. Generalment estan oberts a les novetats, 
però no les adopten si al darrera no hi ha una 
bona experimentació que demostri que aquell 
producte els reportarà algun benefici addicional 
respecte a la varietat que vénen sembrant. Crec 
que la disposició és bona, perquè els agricultors 
cada vegada confien més en la investigació i la 
tecnologia.

L’aparició al mercat de noves varie-
tats de cereals d’hivern implica una 
experimentació prèvia i proves de 
camp per assegurar la seva idone-
ïtat en una zona. La Conxita Royo 
porta més de 25 anys treballant en 
la millora de cereals i actualment 
dirigeix l’equip de millora de cere-
als de l’IRTA i diversos programes 
entorn d’aquests conreus. Amb ella 
comentem les seves investigacions, 
la seva visió de la investigació actu-
al i l’aplicació pràctica per part dels 
productors de les noves varietats 
que es presenten cada any.

“CREC QUE ELS AGRICULTORS CADA VEGADA CONFIEN MÉS EN LA INVES-
TIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” 

L’ENTREVISTA Conxita Royo Calpe
Directora de Millora de Cereals  
de l’IRTA (UdL-IRTA LLeida)

www.ruralcat.net

www.gencat.cat/darp

RuralCat. 
redaccio@ruralcat.net D

.L
.: 

B
-X

XX
XX

XX
IS

S
N

: 1
69

9-
54

65

576



Agricultura de conservació a Catalunya. Avantatges productius, econòmics i mediam-

bientals  • Fertilització nitrogenada en agricultura de conservació  • Maneig de restes 

vegetals del cultiu en agricultura de conservació  • Agricultura de conservació i la bio-

diversitat  • Fixació de matèria orgànica i segrest de CO2  •  L’Entrevista

www.gencat.cat/darp
www.ruralcat.net

DOSSIER
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ24

Octubre 2007

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

www.ruralcat.net



DOSSIERN24

DOSSIERTÈCNIC

578

PRESENTACIÓ

Com a professional dedicat a l’estudi i avaluació 
de tecnologies de maneig i conservació de l’aigua 
i del sòl en sistemes agrícoles de secà, és un plaer 
presentar aquest número de DOSSIER TÈCNIC 
dedicat a l’Agricultura de Conservació (AC), per 
un doble motiu: la rellevància actual del tema, tant 
des del punt de vista agronòmic com mediambi-
ental i l’interès de les dades i dels resultats bàsics 
que es mostren en els diferents capítols. 

Tot i que no disposem de xifres oficials sobre la 
superfície conreada amb tècniques d’AC (treball 
de conservació en conreus herbacis i utilització 
de cobertes vegetals en conreus llenyosos), el 
fet és que l’adopció d’aquestes tècniques ha 
augmentat de forma molt notable en els darrers 
anys, pràcticament en totes les Comunitats Au-
tònomes. Estimacions recents del MAPA xifren 
en aproximadament 600.000 hectàrees conrea-
des, solament amb tècniques de sembra direc-
ta, en el  nostre país. Pel que fa a la superfície 
total conreada amb tècniques d’ AC, es podria 
superar actualment els tres milions d’hectàrees, 
segons l’Asociación Española de Agricultura de 
Conservación / Suelos Vivos (AEAC/SV).

Ara bé, per poder certificar la viabilitat de qual-
sevol pràctica d’AC en una determinada localitat 
o comarca cal dur a terme una experimentació 
a mig i/o llarg termini, feta pel productor en la 
seva pròpia explotació, o pels investigadors i 
tècnics, en assajos de camp de llarga dura-

da. En aquest sentit s’ha d’assenyalar que la 
informació presentada en aquest número de 
DOSSIER TÈCNIC és el resultat d’una tasca 
sistemàtica portada a terme en experiments 
de llarga durada, alguns d’ells iniciats fa més 
de vint anys. 

El capítol sobre AC a Catalunya informa clara-
ment dels avantatges i de les raons del grau 
d’adopció actual d‘aquesta tecnologia, entre 
d’altres, l’estalvi de temps de labors i de com-
bustible i una major acumulació d’aigua i ma-
tèria orgànica en el sòl. En el capítol dedicat 
a l’eficiència de la fertilització nitrogenada en 
AC, els autors presenten importants resultats 
sobre la influència del sistema de conreu en la 
resposta del cultiu a l’esmentada fertilització i 
en el balanç de nitrogen en el sòl en campanyes 
de contrastada pluviometria.

D’altra banda, l’èxit de les tècniques d’AC ve 
determinat per un maneig correcte dels resi-
dus de collita i sobre aquest aspecte particular 
els autors presenten la problemàtica que hi va 
associada i les seves recomanacions per al 
maneig de la coberta vegetal en zones d’alta i 
baixa producció de residus. L’ augment de la 
diversitat biològica en els ecosistemes agrícoles 
és un altre dels beneficis de l’AC. Sobre aquest 
fet els autors ens mostren observacions sobre 
els efectes del conreu i del no conreu, en la 
població de llambrics i ens fan unes  recoma-
nacions per al control de males herbes, plagues 
i malalties. 

Per últim, en el capítol dedicat al segrest de 
carboni en sistemes d‘AC, que alguns experts 
han anomenat “el cultiu del carboni”, els autors 
ens presenten resultats fonamentals sobre la 
influència del sistema de conreu en l’acumu-
lació de matèria orgànica en la capa de labor i 
en les emissions de CO2 des d’aquesta a l’at-
mosfera. 

Estic plenament convençut que els lectors del 
DOSSIER TÈCNIC interessats a millorar el seu 
coneixement en matèria d’Agricultura de Con-
servació trobaran en aquest número resposta a 
molts dels interrogants que planteja la pràctica 
d’aquesta  tecnologia. 
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Explotació de sembra directa a Salvanera (la Segarra). 25  anys de sembra directa. Foto: C. Cantero.

01 L’Agricultura de Conservació 

L’Agricultura de Conservació (AC) ha nascut 

recentment com un sistema de producció que 

busca la sostenibilitat dels sistemes agrícoles 

des de l’àmbit de la conservació dels recursos 

naturals com són el sòl i l’aigua. L’AC deriva 

de les tècniques de Conreu de Conservació 

que es van desenvolupar als EUA a la primera 

meitat del segle XX en resposta als problemes 

d’erosió i pèrdua de qualitat dels sòls en àm-

plies zones de les Grans Planes americanes. 

Aquestes van ésser sotmeses, amb l’arribada 

dels colons i la mecanització, a intensos con-

reus que van convertir aquests grans prats 

naturals en zones agrícoles de producció de 

cereal.

L’objectiu principal dels investigadors i tècnics 

americans va ésser veure si reduint el conreu 

s’aconseguien els mateixos rendiments evitant 

els problemes d’erosió i degradació del sòl com 

a conseqüència de les pluges intenses i dels 

forts vents. Curiosament, van aconseguir fins i 

tot sembrar sense llaurar (no conreu – sembra 

directa) mantenint els rendiments. Per a fer-ho 

van tenir l’ajuda del desenvolupament de la 

mecanització, gràcies a la qual es va aconse-

guir dissenyar i desenvolupar maquinària capaç 

d’introduir la llavor en el sòl sense conreu previ; 

i també de l’aparició dels herbicides de síntesis 

que eren capaços de controlar les males her-

bes existents prèvies a la sembra, substituint el 

conreu preparatori que s’utilitzava per a fer-ne 

el control. 

L’objectiu pretès es va acomplir i es van reduir 

dràsticament els processos d’erosió hídrica i 

eòlica. Tanmateix, curiosament es van adonar 

que havien millorat altres aspectes que afavorien 

la producció agrícola gràcies a la conservació 

del sòl i de l’aigua. De seguida, a curt termini i a 

nivell general, van comprovar que l’acumulació 

de l’aigua en el sòl era més gran a mesura que 

es reduïa el sistema de conreu, arribant fins i 

tot al no conreu; hi havia més aigua disponi-

ble per als cultius, es millorava la producció i, 

per damunt de tot, l’estabilitat del rendiment. 

També van observar a més llarg termini que 

la matèria orgànica del sòl es mantenia o fins 

i tot es recuperava, en contraposició al que 

succeïa en els sistemes de conreu intensiu, en 

els quals existia una contínua pèrdua d’aquesta 

matèria. Es recuperava, així, l’estructura del sòl, 

s’incrementava la capacitat d’emmagatzematge 

d’aigua i es recuperava l’activitat biològica del 

sòl. Estudis posteriors han posat de manifest 

que també s’afecta positivament fins i tot as-

pectes més llunyanament relacionats, com són 

la recuperació biològica i la biodiversitat dels 

sistemes agrícoles. En definitiva, s’aconsegueix 

a mig i llarg termini un sistema de producció 

més sostenible des dels àmbits productiu, agro-

nòmic i mediambiental. 

Actualment l’AC inclou les diferents variants de 

sistemes de conreu reduït (conreu vertical amb 

cisell, conreu mínim amb cultivador, conreu a les 

bandes de sembra), sembra directa – no con-

reu, utilització de cobertes vegetals en fruiters 

de regadiu i secà, cultius coberta i algunes altres 

més particulars. En qualsevol cas, totes elles han 

de mantenir una coberta vegetal morta o viva, 

que té com a objectiu protegir el sòl. El Centre 

Tecnològic per a la Conservació de Sòls dels 

Estats Units ho va quantificar en què la coberta 

havia de produir una cobertura de més del 30% 

de sòl per a tenir efectivitat. 

Tots els avantatges de l’AC s’aconsegueixen so-

bre la base de dos pilars bàsics. El primer és la 

disminució radical i gairebé total de la intervenció 

(conreu) sobre el sòl, que permet recuperar la 

seva estructura; i el segon és el manteniment 

dels residus de collita (palla, rostoll, etc.) sobre 

la superfície del sòl, que també s’anomena en 

el llenguatge tècnic “mulching”. D’una banda, 

aquest manteniment és beneficiós per a l’eco-

nomia i conservació de l’aigua, ja que disminueix 

l’impacte de la pluja sobre el sòl i genera un me-

nor encrostament, un menor escolament i més 

oportunitat d’infiltració de l’aigua dins del sòl. 

D’altra banda, el rostoll i la palla eviten l’evapo-

ració de l’aigua que ja es troba emmagatzemada 

en el sòl i que resta disponible per al cultiu. Al 

mateix temps, aquests residus i les arrels dels 

cultius que no són intensament llaurats entren 

Camps experimentals de sistemes de conreu i sembra directa a Agramunt (l’Urgell). 
21 anys. Foto: C. Cantero.
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dins d’un cicle de menor mineralització i de més 

lenta descomposició de la matèria orgànica. Això 

permet reconstruir l’estructura del sòl a partir 

dels seus agregats, aportant aliment per a la 

fauna i per als microorganismes del sòl, que li 

donen més capacitat biològica. 

Certament, no tot són avantatges i també han 

sorgit inconvenients en el desenvolupament 

i l’estabilització d’aquestes tècniques. En al-

guns sòls mal estructurats i amb una textura 

extrema (molt arenosos, molt llimosos o molt 

argilosos) la viabilitat de les tècniques ha estat 

molt costosa, i fins i tot ha estat impossible arri-

bar al no conreu. Han aparegut problemes amb 

plagues i malalties afavorides pel manteniment 

del residu i també per la no intervenció sobre el 

sòl. La inversió de la flora ha fet desenvolupar 

espècies que a vegades són de difícil control. 

El canvi de règim de mineralització ha causat, 

de vegades, depressions en la correcta nutrició 

del cultiu. Tots aquests inconvenients han estat 

resolts o s’estan intentant resoldre, però ens fan 

veure que aquestes tècniques no són només 

un sistema de llaurar o no llaurar, o de sembrar 

(arrossegar altre tipus de sembradora). L’AC és 

un nou concepte de sistema de producció en 

el qual hem de considerar i reajustar les altres 

tècniques de producció, com són el control de 

plagues, malalties o males herbes; hem d’es-

tablir noves estratègies de fertilització, o fins i 

tot considerar l’ús d’altres varietats o de dates i 

dosis de sembra diferents a les que habitualment 

utilitzem amb el conreu intensiu. El premi final és 

que tenim un sistema de producció més sosteni-

ble i ajustat a les consideracions agronòmiques 

i mediambientals. 

Les tècniques d’AC són, en definitiva, un com-

ponent molt important d’allò que podríem definir 

com els sistemes de Producció Integrada, que 

són ara per ara el model més sostenible si con-

siderem una proposta d’agricultura sostenible 

per a tot el planeta. 

02 Situació actual de l’Agricultura 
de Conservació a Catalunya 

Les tècniques de conreu de conservació i, per 

tant l’AC, van iniciar el seu desenvolupament a 

Catalunya ja fa més de 25 anys, si considerem 

estrictament el sistema de sembra directa – no 

conreu. Si, per contra, considerem la reducció 

del conreu com un inici d’aquestes tècniques, 

potser podríem parlar d’un temps abans. Cal 

tenir en compte, no obstant, que el concepte 

de conreu mínim o conreu reduït que s’utilitza 

de vegades entre els nostres agricultors no és 

estrictament conreu de conservació, ja que tot i 

que es redueix la profunditat del conreu i no es fa 

volteig, el nombre de passades i el tipus de con-

reu no deixa ni manté residus a la superfície i per 

això no s’obtenen tots els avantatges de l’AC. 

També hi ha zones a Catalunya on el conreu 

intensiu és encara força emprat, especialment a 

les zones de regadiu de cultius extensius. 

Es pot considerar Catalunya, juntament amb 

Navarra, dues de les zones on abans es va 

estabilitzar l’ús habitual d’aquesta tecnologia a 

Espanya. Els seus començaments a les zones 

de secà de l’interior (comarques de la Segarra i 

l’Urgell) van ésser irregularment distribuïts i ac-

ceptats entre els agricultors, tal com succeeix 

amb qualsevol sistema innovador. També cal 

considerar que fa 25 anys la maquinària per a 

sembra directa era en els seus inicis de desenvo-

lupament i distribució a Espanya, i ara disposem 

d’una àmplia oferta de maquinària al mercat. 

Actualment, les tècniques d’AC són conegudes, 

en general, pels nostres agricultors i la seva 

pràctica és habitual, no essent considerada 

com una cosa que “no pot ser”. A les zones 

de més utilització, que són les comarques de 

secà de l’interior de Lleida i Barcelona i algunes 

zones de l’Alt Urgell, la Ribagorça i el Pallars, 

els agricultors són altament especialistes de les 

tècniques i plantegen i resolen moltes de les 

seves limitacions fent variacions sobre elles per a 

adaptar-les a les seves condicions. Les zones de 

Girona en són coneixedores, però les fan servir 

menys; i les comarques de Tarragona són les 

que menys empren aquestes tècniques. 

Els cultius en els quals s’apliquen són gene-

ralment els cultius herbacis extensius de secà. 

Hi ha certa experiència en cultius herbacis de 

regadiu en què la seva efectivitat i limitacions 

estan lligades a l’estructura actual del sòl (força 

deficient) i al sistema de reg (per exemple, en 

regs de superfície tenen més problemes per 

la mala distribució dels residus). En els cultius 

fruiters de regadiu de Lleida no es llaura entre 

línies i en el cultius de secà fruiters com ametller, 

olivera i vinya s’obre una gran possibilitat que no 

s’ha utilitzat encara, però sobre la qual hi ha ja 

algunes proves realitzades per part d’agricultors 

i també per l’INCAVI.

Els avantatges que es valoren principalment i 

que han estat decisius per a la seva adopció 

són: l’estalvi en combustible en reduir àmplia-

L’AC és un nou concepte 
de Sistema de Producció 
Integrada Sostenible en el 
qual la tecnologia de cultiu 
està ajustada a aspectes 
agronòmics, mediambientals 
i econòmics.

A dalt, parcel·la experimental a Agramunt (l’Urgell). Foto: C. Cantero. 
A sota, camp experimental de maneig de palla i rostoll a Coscó 
(l’Urgell). Foto: C. Cantero.
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ment les despeses de conreu, l’estalvi en temps 

(mà d’obra) i la menor despesa en maquinària de 

conreu i potència del tractor. En un moment en 

què aquests conceptes estan gravant en gran 

manera els costos de producció dels cultius, 

aquest estalvi permet un millor marge econòmic. 

Tanmateix, l’estalvi en mà d’obra ha permès que 

l’agricultor pugui dedicar-se a altres activitats 

(producció animal, fruiters, turisme rural, etc.) 

i que hi hagi un millor repartiment del temps 

durant l’any. 

Un altre avantatge que l’agricultor ha anat apre-

ciant en el transcurs de l’adopció i manteniment 

de la tècnica ha estat la major acumulació d’ai-

gua. Aquest fet implica millors rendiments, es-

pecialment en les zones i en els anys més secs, i 

una menor erosió dels camps. Alguns agricultors 

reconeixen que hi ha més biodiversitat (fauna) i 

que no han hagut de modificar substancialment 

les altres tècniques de cultiu. 

Els inconvenients apareguts han estat diversos 

des dels seus inicis. Al començament de l’adop-

ció van sorgir diversos problemes: compactació 

superficial en alguns sòls, utilització inadequada 

de la maquinària, algunes malalties i plagues van 

ésser associades al canvi a sistemes de sembra 

directa, les infestacions de Bromus han estat 

i continuen essent problemàtiques en algunes 

zones, etc. Amb tot i això, els agricultors més 

tecnificats han sabut resoldre de forma particular 

molts d’aquests problemes. Actualment, hi ha 

una demanda sobre l’optimització de la tecno-

logia de l’AC en aspectes com ara el control de 

males herbes, el maneig del residu i l’aplicació de 

fertilitzants (especialment les aplicacions de fems 

i purins), dates i dosis de sembra òptimes; i es 

planteja fins i tot observar si hi ha varietats que 

estiguin més adaptades als sistemes de conreu 

mínim i sembra directa.

03 Rendiments i beneficis econò-
mics en els cultius herbacis exten-
sius de secà 

Després d’anys de proves i també d’investigació 

comparant els diferents sistemes de conreu, es pot 

concloure que no hi ha un rendiment exagerada-

ment més gran en els sistemes d’AC, si els com-

parem amb els sistemes de conreu intensiu més 

convencionals o tradicionals. Sí que s’observa, en 

algunes zones i amb l’estabilització del sistema, 

que el rendiment pot arribar a ésser un 10-15% 

major, especialment en anys secs. Així, a la Figura 

1, es mostren resultats mitjans de diversos camps 

d’assaig a diferents indrets de Catalunya i Aragó, 

on es posa de relleu aquesta afirmació. 

Els principals avantatges 
que han estat decisius per a 
l’adopció de l’AC són l’estalvi 
en combustible, l’estalvi de 
temps i la menor despesa 
en maquinària de conreu i 
potència del tractor.
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Figura 1. Rendiments mitjans en assaigs de comparació de diferents sistemes de conreu a Selvanera (20 anys), Agramunt (16 anys), 
El Canós (10 anys) i Peñalba (1 any). 

Figura 2. Rendiments mitjans en els assaigs de comparació de diferents sistemes de conreu (Subsolat-Sub50; Conreu Mínim amb Vibrocultor-CM; i Sembra directa-SD) a Selvanera (20 anys). (1) Cultiu 
d’ordi, (2) Cultiu de Blat, (3) Cultiu de Colza.  
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En general els rendiments són molt variables any 

rere any (Figura 2) i les diferències entre siste-

mes de conreu es posen de manifest més en 

els anys secs, quan els sistemes d’AC (conreu 

mínim amb cisell o cultivador i sembra directa) 

acumulen més aigua, que després té un efecte 

sobre el rendiment. 

Així doncs, el major rendiment no és l’avantat-

ge principal que l’agricultor considera per a la 

seva adopció. No obstant això, el que sí quali-

fica molt positivament és el resultat econòmic. 

L’avantatge econòmic és més patent fins i tot 

que el rendiment. Per les nostres condicions, 

això es pot veure en un estudi realitzat a la Uni-

versitat de Lleida per Carles San Martín (2004), 

en el qual es van considerar per a l’estudi dife-

rents tipus d’explotacions segons la seva mida 

(75, 150 i més de 300 ha), a diferents àrees 

agroclimàtiques (secà àrid, secà semiàrid i secà 

subhumit). Si mirem la Taula 1 es pot veure que, 

en alguns casos, els beneficis en els sistemes 

d’AC (conreu mínim i sembra directa) poden 

arribar a superar en més de 50 Euros/ha els 

del conreu intensiu. 

04 Conservació de l’aigua en l’Agri-
cultura de Conservació

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, el 

millor rendiment, o com a mínim la seva millor 

estabilitat en condicions més seques o en anys 

més secs per la major acumulació d’aigua en el 

sòl, es produeix en els sistemes d’AC. Tal com 

s’ha esmentat en els principis bàsics de l’AC, un 

avantatge general destacat en la major part dels 

estudis és que el manteniment del residu permet 

una major infiltració i una menor evaporació i un 

menor escolament de la pluja. 

En les nostres condicions i després de llargs 

anys d’investigació, s’ha vist que els sistemes 

d’AC acumulen com a mitjana entre 20 i 70 mm 

més de pluja en el període de cultiu, i que fo-

namentalment es produeix en la pluja de tardor, 

que és també en condicions mitjanes de clima 

la que més quantitat aporta i la que és més 

efectiva per a la producció dels cultius d’hivern 

(cereals, colza, etc.). La Figura 3 mostra aquesta 

major acumulació d’aigua en un camp experi-

mental de comparació de sistemes de conreu 

a Agramunt. 

L’eficiència en l’ús de l’aigua de la pluja per 

part del cultiu, que és major en els sistemes 

d’AC, es basa en què l’aigua es reparteix 

uniformement pel perfil del sòl i és capaç 

d’arribar a les zones profundes del sòl, fins i 

tot a 1 m, on queda emmagatzemada (Figura 

4). Això permet que el cultiu la pugui absor-

bir en etapes finals del seu creixement (quan 

s’omple el gra) i per això aquesta aigua és 

únicament transpirada i utilitzada en produc-

ció de biomassa, en aquest cas gra. Aquest 

fet es pot veure a la Figura 5, on es posa de 

manifest que el sistema radicular està més 

desenvolupat en sistemes de conreu mínim i 

El major rendiment no és 
l’avantatge principal que 
l’agricultor considera per 
a l’adopció dels sistemes 
d’AC, i el que sí qualifi ca 
molt positivament és el millor 
resultat econòmic. 

Taula 1.  Marge net (Euros/ha) en comparació de diversos sistemes de conreu a tres zo-
nes agroclimàtiques de Catalunya (zones àrides, zones semiàrides i zones semifrescals) 
considerant tres tipus d’explotacions tipus (75, 150 i més de 300 ha). Sembra directa/No 
Conreu* s’ha calculat sobre la base del lloguer de maquinària de sembra directa. Estudi 
realitzat per Carles San Martín l’any 2004.
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Figura 3. Acumulació d’aigua (mm) en el sòl en el període entre juliol després de la collita i gener amb l’establiment del cultiu següent, 
a la localitat d’Agramunt, en un camp d’assaig de comparació de sistemes de conreu (Conreu intensiu amb arada de pales, Conreu 
mínim amb cultivador cisell superficial, i sembra directa – no conreu). 
Valors mitjans. Conreu intensiu: 69 mm. Conreu mínim: 96 mm. Sembra Directa: 107 mm.
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sembra directa – no conreu en zones super-

ficials i en zones profundes del perfil del sòl, 

indicant que està utilitzant l’aigua que ha es-

tat acumulada. 

05 Conclusions i recomanacions 

L’Agricultura de Conservació a Catalunya és 

una possibilitat feta realitat. Tot i que hetero-

gèniament repartida, hi ha zones on s’utilitza 

des de fa més de 25 anys amb èxit, donant 

una més gran sostenibilitat a les explotacions 

agràries basada en els seus avantatges eco-

nòmics, agronòmics i també mediambientals. 

La millora en balanç econòmic, conservació de 

l’aigua i del sòl, i la millora biològica del sistema 

han fet possible el seu manteniment i desen-

volupament. Hi ha, tanmateix, possibilitats de 

millora basades en l’ajust i optimització d’altres 

tècniques de cultiu associades a la pràctica 

d’aquests sistemes, com són la fertilització, 

maneig de residus de collita o control de ma-

les herbes. 

Queda encara molt camp d’investigació i des-

envolupament en sistemes arboris de secà en 

olivera, ametller i vinya, així com en els cultius 

herbacis de regadiu, on hi ha moltes possi-

bilitats per a la millora de la qualitat del sòl i 

l’estalvi i millor utilització eficient de l’aigua. 

La recomanació general és que cal encaminar-

se a la pràctica d’aquest sistema de producció, 

aplicar-lo de la millor manera possible i, davant 

els inconvenients sorgits, preguntar als tècnics 

especialistes i a altres agricultors amb àmplia 

experiència pràctica en el sistema. 

Aquest sistema de producció ha de formar part 

dels sistemes de producció integrada i hauria 

d’ésser proposat com a mesura agronòmica i 

mediambiental per a la conservació dels siste-

mes agrícoles. 

06 Per a saber-ne més
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L’efi ciència en l’ús de l’aigua 
de la pluja per part del cultiu 
és major en els sistemes 
d’AC. L’aigua es reparteix 
uniformement pel perfi l del sòl 
i queda emmagatzemada en 
zones profundes del sòl per a 
l’ús del cultiu al fi nal del cicle.
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Figura 4. Contingut d’aigua del sòl en sembra i en collita d’un cultiu d’ordi a la localitat de El Canós, 
en un assaig de comparació de sistemes de conreu (CS. Conreu intensiu amb subsolat i passades de 
cultivador; CM. Conreu mínim amb passades de cultivador; SD. Sembra directa – no conreu). ns. Valors 
mitjans, no són diferents estadísticament. * Valors mitjans, són diferents estadísticament. 

Figura 5. Desenvolupament radicular (Lv densitat de longitud radicular en cm de longitud d’ar-
rel per cm3 de sòl) a inici de l’afillament i en floració-antesi d’un cultiu d’ordi a la localitat de El 
Canós, en un assaig de comparació de sistemes de conreu (CS. Conreu intensiu amb subsolat 
i passades de cultivador; CM. Conreu mínim amb passades de cultivador; SD. Sembra directa 
– no conreu). ns. Valors mitjans, no són diferents estadísticament. * Valors mitjans, són diferents 
estadísticament. 
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Camps experimentals de sistemes de conreu i sembra directa a 
Agramunt (l’Urgell). 21 anys. Foto: C. Cantero.
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01 Introducció

La fertilització proporciona al cultiu els elements 

necessaris per al seu òptim creixement, desen-

volupament i qualitat de producte. El nitrogen 

és el fertilitzant principal de la producció agrà-

ria i explica per si mateix una bona part dels 

increments de rendiment experimentats en les 

últimes dècades. En l’actualitat, el fort increment 

de preu experimentat pel fertilitzant nitrogenat i 

les diferents restriccions mediambientals exis-

tents obliguen els agricultors a utilitzar el nitrogen 

d’una manera cada cop més eficient.

02 La fertilització nitrogenada. 
Optimització

A l’agricultura de secà, la resposta del rendi-

ment al nitrogen ve condicionada pel potencial 

productiu de la zona. Aquest potencial presenta 

una gran variabilitat interanual, fet pel qual la 

utilització del nitrogen ha d’ésser optimitzada per 

a aconseguir el màxim rendiment econòmic amb 

el menor impacte ambiental possible. 

La utilització eficient del nitrogen pot ajudar a 

maximitzar l’ús de l’aigua disponible per al cul-

tiu. En aquestes zones és essencial adequar la 

fertilització nitrogenada al potencial productiu 

de l’any. Altes dosis de N promouen un ràpid 

creixement i una major transpiració del cultiu; 

baixes dosis de N promouen una menor co-

bertura vegetal, reduint la transpiració i incre-

mentant l’evaporació. En condicions de sequera 

de moderada a extrema, reduir les dosis de N 

pot servir per a ajustar l’aigua disponible a la 

demanda de la planta.

Com es mostra a la Figura 1, la resposta de 

l’ordi al N en una zona de La Segarra baixa 

varia en funció de la campanya. La majoria 

dels anys no hi ha resposta per sobre dels 60 

kg ha-1 i en alguns casos aquesta resposta 

és negativa (1986-87). En l’únic cas en què la 

resposta és positiva (1988-89), l’augment del 

rendiment justament compensa el valor del 

fertilitzant a aplicar.

FERTILITZACIÓ NITROGENADA 
EN AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ

Camps experimentals en sistemes de conreu i sembra directa i en dosis de fertilització 
nitrogenada a Agramunt (l’Urgell). 11 anys. Foto: C. Cantero.

Parcel·la experimental amb sembra directa i sense aplicació de fertilització nitrogenada durant 10 anys a 
Agramunt (l’Urgell). Foto: C. Cantero.

Figura 1. Resposta a la fertilització nitrogenada del cultiu d’ordi en conreu intensiu a la localitat de El Canós. Lleida. Campanyes 
1986-97, 1987-88, 1988-89, 1991-92, 1992-93 i 1993-94.

La utilització efi cient del 
nitrogen pot ajudar a 
maximitzar l’ús d’aigua 
disponible per al cultiu.
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03 El sistema de conreu i la fertilit-
zació nitrogenada

La transició del conreu tradicional a la sembra 

directa – no conreu pot tenir uns efectes sobre 

la dinàmica del nitrogen del sòl que posterior-

ment poden repercutir de forma significativa en 

el desenvolupament del cultiu. El conreu afecta 

el transport i el destí del nitrogen per canvis en 

l’estructura del sòl, aireació, continuïtat dels ma-

croporus, localització dels residus i canvis en les 

taxes de mineralització de la matèria orgànica; 

així com per la modificació de la quantitat d’ai-

gua disponible i la lixiviació. 

03.01 Efecte del conreu sobre l’aigua dis-

ponible

Com ja s’ha comentat en el capítol anterior, 

en zones semiàrides de la Vall de l’Ebre s’ha 

constatat una major disponibilitat d’aigua per 

al cultiu en sembra directa – no conreu (SD). 

A la Figura 2 es posa de relleu un major con-

tingut d’aigua en el sòl en SD en el període de 

creixement del cultiu. Aquest fet implica que el 

potencial productiu és més gran. Aquest major 

potencial de producció tindrà repercussions en 

la fertilització nitrogenada, cosa que implica una 

major resposta al N en SD, com es va poder 

constatar els anys secs en els assaigs realitzats 

a Agramunt al llarg de 3 anys. A la Figura 3 es 

mostra com en els anys secs, que representen 

un 60% dels anys, la producció en SD és major 

que en conreu intensiu (CI), així com també ho 

és la resposta al N.

03.02 Efecte del conreu sobre el N-mineral 

disponible. Resposta al nitrogen

El conreu accelera la descomposició i minera-

lització dels residus, ja que incorpora les restes 

de collita en el sòl posant-les a disposició dels 

microorganismes. La taxa de mineralització de la 

matèria orgànica del sòl també augmenta amb 

el conreu. 
Figura 3. Model de resposta del rendiment de cultiu d’ordi a la fertilització nitrogenada segons el sistema de conreu en funció de les 
característiques pluviomètriques de l’any a Agramunt (Lleida) i Candasnos (Osca).

Figura 2. Model mig de la variació del contingut d’aigua del sòl segons el sistema de conreu: Agramunt i El Canós. Lleida. Mitjana de 
8 anys. CI. Conreu Intensiu amb arada de pales, CM. Conreu mínim amb cultivador, SD. Sembra directa - No conreu. 

En zones semiàrides de la Vall 
de l’Ebre s’ha constatat una 
major disponibilitat d’aigua 
per al cultiu en no conreu. 
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 Tot això produeix un augment de la quantitat 

de N-mineral del sòl en condicions de Cl en 

comparació amb la SD. Per aquest fet, hi ha 

una falta de resposta al nitrogen en parcel·les 

llaurades, com es constata a la Figura 4. La falta 

de resposta es dóna tant els anys secs com 

els humits. Els anys secs (98-99, 99-00, 04-05 

i 05-06) la falta de resposta es deu a la poca 

disponibilitat d’aigua i els anys humits (96-97, 

97-98 i 03-04) a la gran quantitat de N-mineral 

present a les parcel·les no fertilitzades. Aquesta 

acumulació prové de la major mineralització de 

la matèria orgànica i de la falta d’extracció de N 

els anys precedents.

La resposta a la fertilització nitrogenada és major en 

SD que en Cl (Figura 5). Aquesta major resposta es 

constata els anys 97-98, 99-00,00-01 i 02-03.

03.03 Efecte del conreu sobre la lixiviació

En les condicions agroclimàtiques de la Vall de 

l’Ebre, el règim d’humitat del sòl no percola, fet 

que implica que en la majoria dels anys l’aigua 

del sòl no es perdi en profunditat per sota de la 

zona explorada per les arrels (entre 1 i 1,2 m). No 

obstant, això no vol dir que no hi hagi lixiviació. 

La lixiviació de N en forma de nitrats és possible 

de forma puntual en tardors humides en sòls 

que tenen grans acumulacions de N-mineral dels 

anys precedents.

A la Figura 6 es pot veure l’evolució del N-mineral 

del sòl a 1 m de profunditat a l’inici del cultiu i 

durant 10 anys. El N-mineral augmenta en el sòl 

en els tractaments llaurats de forma que l’any 

2006 un sòl llaurat sense fertilització nitrogenada 

(CI0) presentava 400 kg ha-1 davant els 150 

kg ha-1 que presentava la sembra directa - no 

conreu (SD0). L’acumulació de N-mineral en els 

tractaments fertilitzats el 2006 és més gran amb 

motiu de la falta d’extracció causada per la se-

quera dels anys 2005 i 2006.

Aquestes acumulacions de nitrats poden ésser 

rentades en tardors especialment humides.

03.04 Efecte del conreu sobre la volatilitza-

ció de l’amoni

A la Vall de l’Ebre es donen unes condicions 

climàtiques seques, els continguts de l’aigua del 

sòl són normalment baixos i el pH bàsic, condi-

cions que afavoreixen la pèrdua de nitrogen per 

volatilització de l’amoni. Existeix una diferència 

en la disponibilitat del fertilitzant nitrogenat quan 

es compara la sembra directa – no conreu amb 

el conreu tradicional, que depèn de la font de 

nitrogen i de la seva forma de localització. En 

aquesta zona les fonts de nitrogen més utilitza-

des en els adobs de presembra són formulacions 

que tenen una alta predisposició a perdre amoni 

per volatilització, com són el sulfat amònic i el 

fosfat biamònic. Quan s’utilitza urea, les pèrdues 

de nitrogen en forma amoniacal acostumen a 

ésser també més importants en sembra directa 

– no conreu, ja que l’activitat de la ureasa en els 

residus sense descompondre és més gran que 

a la superfície del sòl mineral. A més, els equips 

d’incorporació de l’adob a la línia de sembra són 

molt poc utilitzats. 

La lixiviació de N en forma 
de nitrats és possible de 
forma puntual en tardors 
humides en sòls que 
tenen grans acumulacions 
de N-mineral.

Figura 5. Rendiment d’ordi segons diferents dosis de fertilització nitrogenada en el sistema de sembra directa – no conreu en 10 
anys d’assaigs a la localitat d’Agramunt. 

Figura 4. Rendiment d’ordi segons diferents dosis de fertilització nitrogenada en el sistema de conreu intensiu amb arada de pales 
en 10 anys d’assaigs a la localitat d’Agramunt. 
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En els secans de moltes comarques cerealísti-

ques catalanes, la fertilització es realitza a base 

de purins. En la majoria dels casos, aquestes 

aplicacions es fan en superfície, motiu pel qual si 

no s’incorporen de forma ràpida, com és el cas 

de la sembra directa – no conreu, les pèrdues 

d’amoni per volatilització poden ésser força im-

portants, tot i que difícils de quantificar. 

04 Conclusions

A dosis majors de N hi ha una major acumu-

lació de N-mineral al sòl que pot incrementar 

les pèrdues d’aquest element en el sistema 

sòl-planta. 

L’eficiència d’utilització del N es redueix quan 

s’incrementa la dosis de N aplicada.

Quan s’utilitzen sistemes de conreu intensiu 

s’hauria de reduir molt més la fertilització N que 

en el cas de sembra directa – no conreu. No 

hi ha resposta i hi ha un increment significatiu 

i acumulatiu de nitrogen mineral en el sòl que 

podria incrementar el risc de lixiviació. 

En sistema de sembra directa - no conreu hi ha 

una resposta positiva i es poden utilitzar dosis 

de fertilitzant nitrogenat mitjanes o properes a les 

habituals. Això és deu a una major disponibilitat 

i repartiment d’aigua per part del cultiu i no és 

probable que hi hagi una limitació del N dispo-

nible (immobilització) donats els nivells alts de 

N-mineral que es mesuren en el sòl.

Per a les condicions mediterrànies s’ha de con-

templar un nou model de resposta de la ferti-

lització nitrogenada al sistema de conreu, en el 

qual el limitant principal és l’aigua i en un segon 

grau el N disponible. 
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01 Importància de la coberta de 
restes vegetals del cultiu 

El manteniment de la coberta vegetal de restes 

de cultius anteriors (herbacis o arboris), com són 

els rostolls, la palla, la llenya petita de poda i fins 

i tot les males herbes seques dels guarets, és 

un dels principals pilars de l’AC. La conserva-

ció del sòl, l’aigua i la matèria orgànica del sòl 

està directament relacionada amb la quantitat, 

distribució i ritme de descomposició d’aquestes 

restes de teixit vegetal. La protecció de l’impacte 

de la pluja o del reg, la disminució de l’escola-

ment i de l’evaporació de l’aigua en el sòl i la 

infiltració estan relacionades amb la formació i 

conservació d’aquesta coberta de residus ano-

menada “mulching”.

Com a restes de teixits vegetals que composen 

la coberta vegetal protectora hi ha la palla i les 

restes del cultiu, el rostoll, la llenya de poda i 

també les restes de males herbes que queden 

seques en el cultiu i en el guaret després dels 

tractaments (aplicació d’herbicides, segues, etc.) 

i fins i tot les restes de material orgànic de fems 

i purins. Tots aquests materials, juntament amb 

les restes de les arrels del cultiu que queden 

després de la collita, són les entrades de material 

que nodriran el sòl per a incrementar els seus 

nivells de matèria orgànica que tan important és 

per a la bona qualitat del sòl. 

Ha estat una pràctica habitual en l’agricultura 

tradicional cremar els rostolls i la palla. Només 

després de les prohibicions amb motiu del risc 

d’incendis forestals s’ha limitat la seva pràctica. 

Els agricultors més tecnificats i moderns reco-

neixen també que aquestes restes de collita su-

posen més benefici si es deixen sobre el camp 

que no pas si es cremen. Avui en dia no hi ha 

una raó poderosa que justifiqui fer les cremes 

generalitzades dels rostolls, a més a més del risc 

d’incendi que suposa i que genera desertificació 

i degradació dels sòls. Les raons agrícoles que 

han volgut justificar-ne el seu ús, com ara la in-

festació de males herbes, el control d’algunes 

plagues i malalties, i el propi maneig de la palla 

per a evitar problemes d’acumulació en la pre-

paració del sòl i la sembra, no són suficientment 

poderoses comparades amb el risc que supo-

sen. En molts pocs casos aquesta mesura ha 

produït el control efectiu de les males herbes, ja 

que hi continuen havent males herbes, i tampoc 

de les malalties i plagues sobre les quals s’ha 

aplicat. Per a controlar-les cal conèixer la seva 

biologia i cicle, que ens permeti obtenir estratè-

gies de control, que en gairebé tots els casos no 

estan associades a cremes de rostoll, i són molt 

més efectives (rotacions, guaret, endarreriment o 

avançament de les dates de sembra, etc.) 

02 Problemàtica del maneig de la 
coberta vegetal de restes vege-
tals 

Hi ha diversos problemes i limitacions que sor-

geixen en utilitzar les tècniques d’AC, pel fet de 

mantenir aquesta coberta protectora a base de 

restes vegetals. 

Quan s’empren sistemes de conreu i hi ha molta 

palla acumulada, de vegades és difícil la seva 

incorporació. Això no hauria d’ésser un proble-

ma en sistemes de sembra directa, atès que el 

que pretenem és deixar aquesta coberta amb 

la palla i el rostoll. 

Quan l’objectiu és llaurar menys o no llaurar (i 

utilitzar el sistema de sembra directa), el primer 

problema i més aparent per a l’agricultor i que 

es dóna en els cultius herbacis és l’acumulació 

de palla o altres restes, i que incideix en la col-

locació de la llavor en el solc de sembra. Aquest 

problema és menys important quan utilitzem sis-

temes de conreu mínim, ja que sempre incor-

MANEIG DE RESTES VEGETALS DEL CULTIU 
EN AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ

Màquina recol·lectora. Detall de les fulles tallants. Foto: C. Cantero. Detall de tall alt de rostoll (25-30 cm). Foto: C. Cantero.

En Agricultura de 
Conservació és molt 
important la formació i el 
manteniment de la coberta 
vegetal de restes de cultiu 
per a la protecció del sòl, 
de l’aigua i de la matèria 
orgànica. 
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L’acumulació de palla i 
restes de collita pot generar 
problemes, però poden ésser 
evitats amb una bona gestió 
des de la collita.

porem alguns residus i queden residus sobre la 

superfície del sòl. 

Per a evitar el problema de la sembra amb la co-

berta vegetal s’han desenvolupat sembradores 

específiques de diferents tipus. Les sembradores 

de discs, el sistema de tall de les quals és un 

o diversos discs, que han de tallar la palla i els 

residus i col·locar la llavor a la profunditat desitja-

da (Foto 1). Un problema que de vegades tenen 

aquestes sembradores, quan els discs estan mal 

regulats o gastats, és que no tallen el residu i 

l’introdueixen juntament amb la llavor dins del 

solc (Foto 2). L’efecte immediat és que falla es-

trepitosament la naixença i establiment del cultiu, 

ja que introdueixen el residu i la llavor en el solc 

i quan la llavor germina ho fa malament i no és 

capaç d’establir un sistema radicular efectiu. 

És important, doncs, portar els discs en bones 

condicions i també sembrar quan el residu de 

palla no sigui massa humit. 

Les sembradores de rella tendeixen a arrossegar 

el residu, especialment si està tallat molt llarg i 

mal dispersat en el sòl. Per a evitar-ho, els dis-

senyadors han disposat les relles en un major 

nombre de files que fan un passadís i permeten 

al residu escapar de l’arrossegament (Foto 3). 

Un altre problema que pot ésser important és 

l’acumulació excessiva de rostolls i palla que pot 

incrementar el risc d’incendis. En aquest cas, la 

dispersió de tots els residus és millor que deixar-

los acumulats a les files de la recol·lectora, on hi 

ha més massa per a cremar en cas de burilles 

o guspires d’elements mecànics i elèctrics de 

cotxes, tractors, recol·lectores, etc. 

Pot haver-hi problemes en les acumulacions 

excessives de residus a causa d’una més gran 

concentració de malalties per una major quan-

titat d’inòcul, o també en llocs on es deposen 

els ous, les larves o pupes dels insectes. Això 

és molt específic d’aquestes malalties i insectes 

i la millor forma de prevenir-ho és dispersar bé 

les restes i procurar que no siguin excessives les 

acumulacions de palla. 

Un altre problema detectat en les nostres condi-

cions han estat els fenòmens alelopàtics, és a dir, 

fitotoxicitat sobre la naixença i les plàntules esta-

blertes del cultiu procedent de la descomposició 

de la palla i el rostoll en condicions habitualment 

d’humitat i baixes temperatures (Foto 4). Per a 

evitar aquest problema tornem al mateix, evitar 

excessives acumulacions de palla i distribuir bé 

tant la palla com les restes de menor mida.

Una altra situació anòmala és, per contra, la fal-

ta de restes de collita. Aquestes situacions es 

produeixen en condicions d’anys molt secs i en 

llocs molt àrids com ara algunes de les condi-

Foto 1: Palla i rostolls tallats pel disc de la sembradora. Foto: 
C. Cantero.

Foto 3: Sembradora de reixes. Distribució de la fi lera de 
reixes amb passadís d’aclarida de la palla. 
Foto: C. Cantero.

Foto 2: Naixença defectuosa per mala col·locació de la llavor. 
Mala distribució de la palla. Foto: C. Cantero.

Foto 4: - Establiment defectuós del conreu a causa d’efectes 
al·lelopàtics per descomposició de la palla. 
Foto: C. Cantero.
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cions de secà d’algunes comarques del sud de 

Lleida i d’Aragó (Monegros), a la Vall de l’Ebre. 

També es pot donar en condicions de guarets 

molt secs en els quals el poc residu que queda 

es descompon durant aquest llarg període. En 

aquest cas, caldrà decidir si és millor realitzar un 

conreu mínim que generi una rugositat mínima, 

enlloc de deixar un sòl llis i nu. 

 

03 Maneig de les restes vegetals 
del cultiu en sembra directa 

Com es pot veure pels dos apartats anteriors, 

els avantatges i, sobretot, la problemàtica de 

les restes vegetals de la coberta s’observa amb 

molt més interès en el cas de la sembra directa. 

Com manejar o gestionar les restes de collita 

per a generar una coberta protectora adequada 

es converteix, en determinades circumstàncies, 

en una prioritat per a agricultors que utilitzen els 

sistemes de sembra directa-no conreu. 

Per a establir sistemes de maneig d’aquestes 

restes vegetals de la coberta es va dur a terme 

un assaig que pretenia obtenir dades que deter-

minessin les millors opcions d’aquest tipus. En 

aquest assaig es van comparar en sembra directa 

un maneig de deixar la palla o retirar-la, i combinat 

amb un tall de rostoll molt baix (el que es fa habi-

tualment amb l’objectiu d’aprofitar la palla com a 

subproducte) o d’alçada major per a obtenir una 

distribució millor de tot el residu vegetal. 

A la Figura 1 es mostren els rendiments mit-

jans d’un assaig de sis anys i es veu que els 

tractaments que acumulen més palla tenen un 

lleuger millor resultat, però sobretot s’observa 

que deixar les restes amb un rostoll alt és millor 

que un rostoll baix. 

El millor rendiment quan hi ha més palla i rostoll 

(tractaments de palla picada i mantinguda, ja si-

guin amb rostoll tallat alt o rostoll tallat baix) es deu 

a que hi ha una major quantitat i coberta vegetal 

de restes de collita que provoca, com s’esperava, 

En sembra directa és millor 
tallar el rostoll alt i deixar 
la palla restant, picada en 
trossos de mida mitjana. 
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Figura 1. Rendiments mitjans de 6 anys d’assaigs de comparació de maneig de palla i rostoll en cultiu de cereals d’hivern a la localitat 
de Vilanova de Bellpuig a Lleida. 

Figura 2. Aigua acumulada en el període de setembre a desembre en un assaig de comparació de maneig de palla i rostoll en cultiu 
de cereals d’hivern a la localitat de Vilanova de Bellpuig a Lleida. RA-PP, Rostoll tallat alt i la palla picada i mantinguda. RB-PP, Rostoll 
tallat baix i la palla picada i mantinguda. RA-SP, Rostoll tallat alt i la palla recollida. RB-SP, Rostoll tallat baix i la palla recollida.
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una major acumulació d’aigua en el sòl en el perí-

ode de setembre a desembre (Figura 2) 

La falta d’una major diferència entre els trac-

taments de palla picada i mantinguda sobre el 

sòl o de palla retirada ens la van donar els pro-

blemes d’alelopaties que es van tenir en dos 

anys en els tractaments amb major quantitat 

(palla mantinguda). La Figura 3 mostra aques-

tes fallades de rendiment en els anys 1998-99 i 

2002-2003 en els tractaments esmentats. 

Per a una correcta picada i dispersió de la palla 

i altres restes vegetals, les recol·lectores porten 

sistemes que permeten deixar-la adequadament. 

Cal remarcar que això ha d’ésser realitzat amb 

precisió, la mida de tall ha d’estar entre 15 i 30 

cm i el sistema ha d’incloure ventiladors que dis-

tribueixin perfectament les restes de mida petita 

(foto). Cal recordar que una bona sembra directa 

comença a la collita del cultiu anterior. 

04 Conclusions i recomanacions 

El manteniment de la coberta amb restes ve-

getals i la seva adequada gestió és fonamental 

per a la sostenibilitat de la producció sota les 

tècniques d’AC. 

Tanmateix, encara cal més informació, segons 

les condicions locals dels nostres sistemes de 

cultiu, per a establir adequadament el maneig i la 

gestió de les restes de collita i generar i mantenir 

la coberta vegetal en els sistemes d’AC. Específi-

cament cal saber les quantitats de palla que s’han 

de deixar per a mantenir la protecció sense crear 

excessius problemes com els esmentats anteri-

orment. S’estan portant a terme assaigs per a 

quantificar els límits per aquesta gestió en diferents 

supòsits i condicions de cultiu. No obstant això, de 

la informació i observacions obtingudes es poden 

establir algunes recomanacions que optimitzen 

la formació i manteniment de la coberta vegetal. 

Algunes d’aquestes recomanacions són:

- En les condicions de baixa producció de resi-

dus vegetals no s’ha de retirar la palla ni llaurar 

els rostolls.

- És adequat deixar el rostoll alt, elevant l’alçada 

de tall a 20 - 30 cm sobre la superfície del 

sòl quan sigui possible. D’aquesta manera es 

mantenen les restes de tiges dretes i s’evita la 

pèrdua del residu per arrossegament de l’aigua 

i del vent.

- Evitar una picada excessiva de la palla reduint 

la velocitat del tallador. Els trossos de palla 

picada molt curta són més fàcilment arrosse-

gats per l’aigua i el vent. Tanmateix, una mida 

llarga de palla forma un entrellaçat amb les 

tiges dretes que permet una major retenció 

del residu. Una longitud de picada entre 15 

i 30 cm pot ésser l’adequada en el cas dels 

cereals d’hivern.

- És molt interessant col·locar ventiladors que 

realitzin una bona distribució de les restes de 

palla més petites i les restes de les espigues, 

clofolles del gra, etc. 

- En cas de recol·lectores amb gran amplitud de 

tall, haurem de garantir la bona distribució de 

la palla.

- En zones d’alta humitat i amb excés de restes 

de rostoll i palla, pot ésser adequat tallar alt el 

rostoll i retirar l’excés de palla. Això afavoreix 

que s’assequi l’excessiva humitat i manté una 

suficient protecció del sòl.

- En zones de baixa producció de residus i en el 

cas de restes de lleguminoses gra, pot ésser 

interessant la sembra d’un cultiu coberta o una 

lleugera incorporació de residu amb un conreu 

mínim. 

Per a mantenir els residus i evitar els incendis es 

poden considerar diferents recomanacions:

- Evitar cremar rostolls i palla indiscriminada-

ment.

- En cas d’alt risc realitzar una labor de conreu 

mínim als voltants del camp. Això reduirà els 

nivells de residus que poden iniciar la com-

bustió. 

- En el cas de la crema de marges, s’haurà de 

fer en èpoques de tardor i primavera amb un 

cert grau d’humitat. Realitzar un conreu mínim 

als voltants del camp.

- Per a reduir el risc d’ignició incontrolada es pot 

realitzar una sembra d’un cultiu coberta que 

mantingui un grau d’humitat més alt.

- En cas de necessitat de cremar les restes de 

palla, fer-ho sempre en condicions controlades 

(aigua disponible per a controlar el foc, perso-

nal per a realitzar un control ràpid, notificació 

als serveis d’extinció, etc.).

  

05 Per a saber-ne més

Asociación Española de Laboreo de Conserva-

ción: http://www.aeac-sv.org

López-Granados F., Cantero-Martínez C., Fe-

reres A., García-Torres L., González P., Herranz 

JL., Martínez A., de Prado JL., Trapero A., 1998. 

Guía de Agricultura de Conservación en Cultivos 

Anuales. Asociación Española de Laboreo de 

Conservación/Suelos Vivos. Córdoba.

Camp experimental de maneig de coberta vegetal de palla i rostoll a Vilanova de Bellpuig (l’Urgell). Foto: C. Cantero.
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01 Efectes beneficiosos de l’Agri-
cultura de Conservació sobre la 
biologia del sòl. Efecte sobre els 
cucs de terra

Amb massa freqüència s’ha vist el sòl com 

un material inert només amb capacitat per a 

emmagatzemar aigua i nutrients i mantenir-los 

disponibles per a la planta. Si bé això és cert 

en la majoria dels substrats artificials que s’uti-

litzen en horticultura i jardineria, el sòl natural es 

caracteritza per estar viu gràcies a la presència 

d’una gran quantitat de micro i macro organis-

mes (fauna del sòl). L’activitat biològica del sòl 

és la que manté el cicle dels nutrients, que és 

vital per a l’alimentació de les plantes. Per això, 

les pràctiques agrícoles han d’ésser, no només 

respectuoses amb l’activitat biològica del sòl, 

sinó que potenciadores de la mateixa. 

L’AC activa la biologia del sòl. En primer lloc, 

manté sobre la superfície del sòl els residus de 

la collita anterior. Aquests residus són l’aliment 

necessari dels microorganismes i de la fauna que 

viu en el sòl. En segon lloc, manté unes condi-

cions d’humitat més elevades que afavoreixen 

el desenvolupament de l’activitat biològica. Per 

últim, conserva millor l’estructura del sòl, fent-

lo més resistent a l’erosió. D’aquesta manera 

evitem la pèrdua de la capa de sòl amb més 

activitat biològica, la superficial. 

Els cucs de terra són els representants més 

visibles de la fauna del sòl. Al mateix temps 

que s’alimenten dels residus orgànics, exca-

ven galeries en el sòl millorant així la porositat 

que afavoreix la infiltració de l’aigua de pluja i 

l’aireació del sòl. Les deposicions dels cucs de 

terra són riques en nutrients i, juntament amb 

les seves secrecions, afavoreixen la formació 

d’agregats estables que protegeixen el sòl de 

l’erosió. 

Des de la campanya 1986-87 a Selvanera i la 

campanya 1990-91 a Agramunt es van establir 

camps experimentals per comparar diferents ti-

pus de conreu de conservació amb sistemes de 

conreu tradicionals. En aquests camps i durant 

4 campanyes (1995-96 a 1998-99) es va fer un 

seguiment de les poblacions de cucs de terra 

amb els següents resultats:

- La Sembra directa – no conreu afavoreix les po-

blacions de cucs de terra, mentre que el con-

reu, com més intens és (arreu), més els perjudi-

ca. Això s’observa tant en l’assaig d’Agramunt 

com en el de Selvanera (Figura 1).

 

- Hi ha una variació estacional del nombre de 

cucs de terra en els 20 primers cm de sòl, 

seguint l’evolució de la humitat del sòl (Figura 

2), amb un mínim en els mesos d’estiu. Per 

aquest motiu i des del punt de vista de la 

conservació de les poblacions de cucs, si es 

decideix conrear el millor moment és l’estiu, 

quan el contingut d’humitat del sòl és baix en 

superfície del sòl i els cucs s’han desplaçat 

a regions més profundes. Per aquest mateix 

motiu, és preferible que els conreus siguin poc 

profunds (Cisell).

02 Problemàtica de les males her-
bes en l’Agricultura de Conserva-
ció

Es té la idea que amb l’AC augmenten els pro-

blemes de males herbes, ja que suposa una 

reducció o fins i tot supressió del conreu, la 

finalitat principal del qual era l’eliminació de la 

flora arvense. Això no és del tot cert, atès que es 

substitueix el conreu per l’aplicació d’un herbici-

da total no residual (generalment glifosat).

El que sí és cert és que es produeix un canvi en 

les espècies que apareixen com a males herbes 

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ 
I LA BIODIVERSITAT

Infestació de Bromus en camps de sembra directa. Foto: C. Cantero.

L’agricultura de conservació 
activa la biologia del sòl, 
afavoreix la població de 
cucs de terra que generen 
gran quantitat de canals i 
permeten la circulació més 
efectiva de l’aigua i la seva 
acumulació més efi cient en 
el sòl.

Sisó en camps de cereals de sembra directa. Foto: C. Cortés.
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El canvi de maneig de sòl per 
a la preparació i sembra pot 
afectar la fl ora arvense i les 
males herbes dels cultius. En 
cultius de cereals el Bromus 
pot ésser un problema a 
considerar.

(inversió de flora), especialment quan es realitza 

sembra directa. Així, algunes espècies de fulla 

ampla disminueixen. També les espècies peren-

nes que poden tenir més incidència. En canvi, 

algunes espècies que en el sistema tradicional 

únicament creixien als marges passen ara a en-

vair el camp del cultiu. 

Aquestes són part de les observacions que es 

registren en les nostres condicions de secà. Des-

prés de força anys d’utilitzar sistemes de conreu 

de conservació que inclouen la sembra directa 

– no conreu, s’ha observat que la cugula (Ave-

na sterilis), acostuma a anar desapareixent i es 

redueix considerablement el seu efecte negatiu 

sobre els cultius. El margall (Lolium rigidum), es 

mostra bastant indiferent als canvis de maneig 

del sòl. L’escaldaboques o bromus (Bromus di-

andrus) ha estat ocasionant i encara ocasiona 

problemes en determinades circumstàncies. 

Aquesta espècie invasora des dels marges tam-

bé pot ésser dispersada per mitjà de la palla i 

dels purins. El seu control en sembra directa 

és força difícil, però pot arribar-se a un grau de 

control bastant adequat mitjançant rotacions de 

cultiu amb veça i altres lleguminoses i amb colza. 

Utilitzar el guaret controlat i químic, fer sembres 

tardanes o realitzar una passada de grada pels 

voltants de la parcel·la (la infestació acostuma 

a produir-se dels voltants cap al centre) poden 

ésser també mesures interessants. El tractament 

herbicida dels marges del camp pot prevenir la 

seva infestació. Finalment ens queda el tracta-

ment selectiu sempre en cultiu de blat. 

03 Malalties, plagues i enemics 
naturals en l’Agricultura de Con-
servació

Tot i que amb l’adopció de l’AC pot existir un 

risc lleugerament més gran de patir atacs de 

plagues i malalties, els estudis realitzats no mos-

tren diferències significatives amb els sistemes 

de conreu convencional.

La incidència d’algunes malalties ha estat lligada 

a la permanència del seu inòcul a les restes de 

collita en el cas de la sembra directa. Si això 

succeeix, una bona manera d’acció per al seu 

control és retirar l’excés de palla i tallar baix el 

rostoll. En cap cas està justificat cremar la palla i 

el rostoll per al seu control. Els danys per aquest 

motiu en erosió i risc d’incendis sempre superen 

els danys sobre el cultiu. És adequat utilitzar 

varietats resistents i endarrerir la data de sembra 

en alguns casos. 

 

En altres casos, com en el del Mal de peu dels 

cereals, alguns estudis de la Universitat de Lleida 

(UdL) han posat de manifest una menor severitat 

en conreu mínim i sembra directa – no conreu 

en comparació amb l’arada de pales. Això és 

deu a una proliferació d’altres fongs i microor-

VER

SUB

CH

SD

1996 1997 1998 1999

50

0

100

150

200

AGRAMUNT

In
d

iv
id

us
 p

er
 m

2

SUB 50

SUB 25

ML

SD

1996 1997 1998 1999

50

0

100

150

200

SELVANERA

In
d

iv
id

us
 p

er
 m

2

hivern 97

20

0

40

60

80

In
d

iv
id

us
 p

er
 m

2

100

prim
avera 97

estiu 98

tardor 98

hivern 99

prim
avera 99

0-10 cm 10-20 cm

AGRAMUNT SELVANERA

20

0

40

60

80

In
d

iv
id

us
 p

er
 m

2

100

0-10 cm 10-20 cm

prim
avera 98

hivern 98

tardor 97

estiu 97

tardor 96

hivern 97

prim
avera 97

estiu 98

tardor 98

hivern 99

prim
avera 99

prim
avera 98

hivern 98

tardor 97

estiu 97

tardor 96

Figura 1. Mitjana del nombre de cucs de terra/m2 (ous, formes juvenils i adultes) comptabilitzats en els diferents sistemes de conreu durant cada any a Agramunt i a Selvanera (SD: Sembra Directa – no 
conreu, CH: Cisell, SUB: Subsolat (a 50 cm de profunditat), VER: Arreu, ML: Conreu mínim, SUB-25: Subsolador a 25 cm, SUB-50: Subsolador a 50 cm). 

Figura 2. Mitjana del nombre de cucs de terra/m2 (ous, formes juvenils i adultes) comptabilitzats en els diferents sistemes de conreu a cada mostratge, de 0-10 cm i de 10-20 cm a Agramunt i a Selvanera.  
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ganismes com a enemics naturals d’aquells que 

provoquen aquesta malaltia.

S’han observat també, últimament, depressions 

molt intenses en espècies de cereals (ordi i ci-

vada). Aquestes són degudes a virosi i no estan 

associades a sistemes de maneig del sòl. Les 

virosis són habitualment transportades per vec-

tors com pugons, i aquests no es veuen afectats 

pel sistema de conreu. 

En alguns casos s’ha associat en cereals d’hi-

vern la incidència de Zabrus. En alguns casos 

(Navarra) es relaciona directament amb la pràcti-

ca de sembra directa. En les nostres condicions, 

la incidència té un component climàtic més que 

no pas d’ús del sistema de sembra directa – no 

conreu. Un endarreriment en la data de sembra 

pot ésser útil per a reduir la possibilitat d’atac.

Tot i que en general no s’observen sobre la in-

cidència de les plagues diferències segons els 

sistemes de conreu, sembla que el fet de mante-

nir el sòl indestorbat afavoreix algunes espècies 

de depredadors naturals.

En estudis realitzats per investigadors de la UdL, 

s’observa una major proliferació de tipus insecte 

de sòl que no afecten els cultius i que, no obs-

tant, signifiquen una més gran biodiversitat po-

sitiva per a la fauna del sòl i la seva repercussió 

beneficiosa sobre els cultius.

04 Efecte sobre la fauna 

Les restes de collita que romanen en el sòl 

en AC proporcionen aliment i refugi a moltes 

espècies d’ocells, petits mamífers i rèptils en 

períodes crítics de la seva vida. Per aquest mo-

tiu s’observa habitualment una major densitat 

d’aus i una major nidificació en zones d’AC. A 

més de la contribució que això suposa per al 

manteniment i l’increment de la biodiversitat, 

aquest fet fa de l’AC una opció molt interessant 

a considerar en els llocs on es volen potenciar 

els recursos cinegètics i en indrets de protecció 

de la fauna. 

D’altra banda, l’AC incrementa també les po-

blacions d’alguns rosegadors, cargols i bavoses 

que en determinades ocasions poden arribar a 

ser perjudicials per als cultius. 

05 Conclusions i recomanacions

L’AC incrementa la biodiversitat en els ecosis-

temes agrícoles. L’increment de les poblacions 

dels diferents organismes fa que s’estableixin 

noves relacions i sigui més fàcil assolir un equili-

bri. D’aquesta manera és més difícil que alguna 

de les espècies pugui créixer massa i convertir-

se en perjudicial per al cultiu. 

Des del punt de vista de la biodiversitat es re-

comana:

- Reduir al màxim el conreu i mantenir sobre el 

sòl els residus de la collita anterior. 

- Establir rotacions de cultius que facilitin el con-

trol de males herbes, plagues i malalties, i que 

al mateix temps incrementin la diversitat dels 

cultius en l’ecosistema agrari. En cas de no 

ésser econòmicament sostenibles les rotacions 

amb altres cultius, es pot utilitzar el guaret quí-

mic, les rotacions de cereals; i també en el cas 

d’herbicides, les rotacions dels mateixos, que 

eviten la resistència de les principals espècies 

de males herbes. 

06 Per a saber-ne més

Asociación Española de Laboreo de Conserva-

ción: http://www.aeac-sv.org

Cantero-Martínez C. 2005. La biodiversidad bajo 

sistemas de agricultura de conservación. Actes 

del Congrés Internacional sobre Agricultura de 

Conservació. Córdoba, 9-11 de novembre. Pp. 

67-74.

Cantero-Martínez C.; Gregori J. 1998. Laboreo 

de conservación en las comarcas de Cataluña. 

III Seminari. Agramunt, 19 de maig. 48 pp.

Federació Europea d’Agricultura de Conservació: 

http://www.ecaf.org/Espana/espana.htm

Soil and Water Conservation Society. 1995. Faming 

for a better environment. Ankeny (USA). 67 pp.

Per al control de plagues i 
de malalties s’insisteix en 
la importància de la rotació 
de cultius com a mitjà per a 
trencar el cicle biològic dels 
organismes perjudicials per 
als cultius.

Restes d’activitat de llambrics en un camp de sembra directa. 20 anys a Agramunt. 
Fotos: C. Cantero.
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01 Importància de la matèria orgà-
nica del sòl

La matèria orgànica del sòl procedeix de:

- Residus de collita. Tant la palla i el rostoll, 

com les arrels dels cultius són la principal font 

de matèria orgànica dels sòls agrícoles. 

- Subproductes ramaders. L’aplicació de resi-

dus ramaders, com els purins i els fems, poden 

suposar un important aportament de matèria 

orgànica al sòl. 

- Fauna del sòl. Presència d’insectes, cucs de 

terra i microorganismes.

- Altres: Plantes espontànies presents en els 

camps (males herbes, rici, també conegut com 

“ricio”…) o aplicacions de compost. 

Un cop s’incorpora la palla del cultiu i els re-

sidus ramaders a l’interior del sòl s’afavoreix 

l’activitat dels microorganismes presents en el 

sòl (principalment fongs i bactèries). Aquests 

microorganismes descomponen la palla o el 

residu ramader incorporat amb la finalitat d’ob-

tenir energia i nutrients essencials per al seu 

desenvolupament. Durant aquest procés de 

descomposició, també conegut com a minera-

lització, s’alliberen al sòl nutrients minerals que 

formaven part de la composició d’aquesta palla 

o residu. Aquests nutrients minerals (Nitrogen, 

Sofre, Fòsfor,…) seran fàcilment absorbits per 

la planta. Per tant, un bon nivell de matèria or-

gànica en sòls agrícoles afavorirà la fertilització 

natural dels cultius.

 

A més de la fertilització natural dels cultius, la 

matèria orgànica del sòl participa en altres pro-

cessos que afecten de manera directa el rendi-

ment de les collites, com per exemple:

- Increment de la retenció de nutrients essencials 

en el sòl.

- Millora de l’estructura del sòl.

- Disminució de l’erosió del sòl. 

- Afavoriment de la presència i del desenvolu-

pament de la fauna i dels microorganismes del 

sòl.

Al mateix temps, durant el procés de descom-

posició de la matèria orgànica, a més de nutri-

ents minerals, també s’allibera diòxid de carboni 

(CO2). Aquest gas prové de la respiració dels 

microorganismes durant el procés de descom-

posició. La producció d’aquest CO2 té una im-

portància destacada en els sòls agrícoles que 

serà tractada més endavant en aquest mateix 

capítol.

02 Conservació de la matèria or-
gànica en l’Agricultura de Conser-
vació

Durant dècades, el conreu sistemàtic del sòl ha 

dut a una disminució dels continguts de matèria 

orgànica dels sòls agrícoles. Al contrari d’allò 

que sempre s’havia cregut, la utilització de l’ara-

da de pales, com a eina principal de treball del 

sòl, ha accelerat la descomposició de la matèria 

orgànica dels sòls disminuint, així, la seva fer-

tilitat natural.

 

El conreu genera unes condicions més òptimes 

en el sòl per a la descomposició de la matèria 

orgànica. El conreu produeix la incorporació 

dels residus des de la superfície a l’interior del 

sòl i genera unes condicions d’humitat, tempe-

ratura i aireació més favorables per a l’activitat 

dels microorganismes que descompondran 

els compostos orgànics localitzats a l’interior 

del sòl. 

El manteniment d’un elevat 
contingut de matèria 
orgànica en els sòls resulta 
de vital importància per 
tal d’aconseguir un òptim 
desenvolupament dels 
cultius.

FIXACIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA 
I SEGREST DE CO2

Els residus de collita són uns dels principals per a la formació de matèria orgànica del sòl. Foto: C. Cantero.
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L’aparició de tècniques d’AC ha conduït a la 

reducció del conreu del sòl i, per tant, a una 

disminució de les pèrdues de matèria orgànica 

dels sòls. El Grup d’Agronomia de la Universitat 

de Lleida porta diversos anys estudiant la influèn-

cia dels sistemes de conreu en l’acumulació de 

matèria orgànica. Després de més de 15 anys 

d’assaigs en secà, a la localitat d’Agramunt, en 

els primers 5 cm de sòl s’observa el doble de 

matèria orgànica en sembra directa – no con-

reu en comparació amb un conreu intensiu amb 

arada de pales (Figura 1). El nivell de matèria 

orgànica en el conreu mínim es situa entre la 

sembra directa – no conreu i el conreu intensiu. A 

mesura que ens en anem a una major profunditat 

de sòl, les diferències entre sistemes de conreu 

es fan més petites i, d’aquesta manera, de 10 

a 20 cm els valors de matèria orgànica són una 

mica més grans en el conreu intensiu que en la 

sembra directa – no conreu (Figura 1). 

Per tant, tal i com es mostra en aquests resul-

tats, la sembra directa té un efecte d’acumulació 

de matèria orgànica en els primers centímetres 

de sòl en comparació amb el conreu intensiu. 

L’acumulació de residus a la superfície del sòl, 

juntament amb unes condicions menys òptimes 

per a l’activitat dels microorganismes del sòl (li-

mitació d’oxigen, condicions climàtiques més 

limitants) genera una menor descomposició de 

matèria orgànica del sòl en sembra directa.

 

El major contingut de matèria orgànica en sem-

bra directa, en els primers centímetres de sòl, es 

tradueix en unes millors condicions en l’estructu-

ra del sòl. L’estructura del sòl és una caracterís-

tica física molt important en els sòls agrícoles ja 

que influeix d’una manera directa en el rendiment 

de les collites. Una bona estructura del sòl impli-

ca l’agregació de les partícules del sòl, formant 

blocs o agregats de mida adequada i, sobretot, 

estables. Els agregats del sòl són unions de ma-

tèria orgànica amb les partícules minerals del sòl 

(llims i argiles). Així, quan un sòl està format per 

agregats uniformes, de mida mitjana i estables 

(és a dir, que resisteixen a la ruptura ja sigui per 

les gotes de la pluja o pel conreu) tindrem un sòl 

amb una estructura òptima que permetrà un cor-

recte desenvolupament de les arrels dels cultius. 

Al mateix temps, tindrem un sòl en el qual serà 

més fàcil treballar, amb una major capacitat d’in-

filtrar i acumular aigua i, sobretot, més resistent 

als processos d’erosió. Una adequada formació 

d’agregats, tant de mida com d’estabilitat, està 

condicionada pel contingut de matèria orgànica 

del sòl. Així, majors continguts de matèria orgàni-

ca generaran agregats més estables i uniformes 

que ens permetran unes millors condicions per 

a la pràctica agrícola. En el mateix experiment 

d’Agramunt de la Figura 1 i en un altre situat a 

la localitat de Selvanera, els agregats de sembra 

directa en superfície van ésser aproximadament 

el doble d’estables que els agregats del conreu 

intensiu (Figura 2). Per tant, el major contingut 

de matèria orgànica present en la sembra directa 

en comparació amb el conreu intensiu, com es 

mostra a la Figura 1, condueix a una major esta-

bilitat dels agregats de sembra directa respecte 

als del conreu intensiu. 

03 Contribució de l’Agricultura de 
Conservació a la fixació de CO2

El CO2 és un gas actualment de moda a cau-

sa de la seva implicació en l’anomenat efecte 

La sembra directa acumula 
residus a la superfície del 
sòl, afavorint un segrest 
de matèria orgànica en els 
primers centímetres dels 
sòls. 

Figura 1. Matèria Orgànica en el sòl en %, en diferents sistemes de conreu. Camp experimental d’Agramunt. Lleida. 

Figura 2. Distribució de la mida d’agregats estables a l’aigua en mm, en diferents sistemes de conreu, en els primers 5 cm del sòl. 
Camps experimentals de Selvanera i Agramunt. Lleida. 
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hivernacle i en el canvi climàtic. Concentraci-

ons altes d’aquests gas a l’atmosfera porten 

a un increment de les temperatures terrestres 

i a una alteració dels règims de pluges. En els 

últims anys, s’han establert polítiques (com 

per exemple el Protocol de Kioto) encamina-

des a disminuir aquestes emissions de CO2 per 

part dels diferents sectors, amb la finalitat de 

disminuir i controlar la concentració de CO2, 

així com d’altres gasos d’efecte hivernacle a 

l’atmosfera. 

 

El desenvolupament dels cultius requereix 

d’una important quantitat de diòxid de car-

boni (CO2) per a dur a terme el procés de 

fotosíntesi. Les plantes capten aquest CO2 

de l’atmosfera i gràcies a aquest procés els 

cultius són capaços de transformar l’aigua i 

els nutrients minerals absorbits en sucres útils 

per a la seva activitat. Així, els cultius eliminen 

una gran quantitat de CO2 de l’atmosfera i 

l’incorporen a la seva estructura mitjançant el 

procés de fotosíntesi.

 

No obstant això, després de la collita, els resi-

dus dels cultius passen al sòl on els microorga-

nismes presents els descomponen. Tal i com ja 

hem comentat anteriorment, la descomposició 

d’aquests residus generarà CO2, que s’emma-

gatzemarà en el sòl i s’anirà alliberant a l’atmos-

fera. Per tant, si es disminueix o bé es frena 

la descomposició del residu, s’aconseguirà un 

emmagatzematge de CO2 atmosfèric (fixat en 

l’estructura del cultiu i retornat al sòl en forma 

de residu) en el sòl. D’aquesta manera, el sòl 

tindrà la funció de magatzem de CO2 atmos-

fèric ajudant, així, a mitigar les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle generades per altres 

activitats. 

Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’AC 

condueix a un increment dels continguts de 

matèria orgànica. Per tant, tècniques de con-

reu reduït i, molt en especial, la sembra directa, 

porten a una menor descomposició dels residus 

de les collites, generant una menor quantitat de 

CO2 en el sòl, que poc a poc s’alliberarà a l’at-

mosfera. En tres assaigs duts a terme al llarg de 

la Vall de l’Ebre, les menors emissions de CO2 

del sòl a l’atmosfera es van obtenir, en general, 

en la sembra directa, i les majors emissions en 

el conreu intensiu (Taula 1). 

A més d’aquesta més gran emissió del conreu 

intensiu durant la campanya en comparació 

amb el conreu mínim i, sobretot, a la sembra 

directa, el conreu intensiu del sòl genera una 

forta alliberació del CO2 atrapat en el sòl en el 

moment del conreu. Així, en un experiment dut 

a terme a Agramunt, es va obtenir sis vegades 

més d’emissions de CO2 en el conreu intensiu 

respecte a la sembra directa en el moment de 

conrear (Figura 3). El conreu produeix una alli-

beració del CO2 que s’havia acumulat en el sòl 

com a conseqüència de la descomposició de la 

matèria orgànica del sòl.

04 Conclusions i recomanacions 

La matèria orgànica del sòl és un paràmetre 

bàsic dels sòls agrícoles. El manteniment d’un 

alt contingut de matèria orgànica té una doble 

repercussió pel que fa a la productivitat i a la 

qualitat ambiental dels nostres agrosistemes.

La matèria orgànica influeix positivament en un 

gran nombre de processos que es produeixen 

en els sòls agrícoles. Processos com l’em-

magatzematge d’aigua en el sòl, el control de 

l’erosió i la fertilitat del sòl són exemples clars 

de processos controlats en part per la matèria 

El conreu intensiu duu a 
una pèrdua de la matèria 
orgànica emmagatzemada 
en el sòl i, per tant, a unes 
majors emissions de CO2 a 
l’atmosfera. 

Figura 3. Emissions de CO2 (g m-2 h-1) del sòl a l’atmosfera immediatament després de llaurar el novembre 2004 a Agramunt. 
Lleida. 

Assaig
Campanya 
de cultiu

Sistema de conreu

Sembra directa Conreu mínim Conreu intensiu

Selvanera
(Lleida)

03-04 
04-05

1.56
0.47

1.65
0.55

1.76
0.47

Agramunt
(Lleida)

03-04
04-05

0.87
0.45

0.92
0.45

1.03
0.51

Peñafl or
(Zaragoza)

03-04
04-05

1.23
0.39

1.43
0.56

1.42
0.58

Taula 1. Mitjana d’emissions de CO2 (g CO2 m-2 h-1) del sòl a l’atmosfera al llarg de dues 
campanyes agrícoles (2003-2004 i 2004-2005) i en funció del sistema de conreu.
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orgànica del sòl. Per tant, el manteniment d’uns 

alts nivells de producció al llarg del temps en les 

nostres zones requereix d’uns elevats continguts 

de matèria orgànica. 

 

L’adopció de tècniques d’AC condueix a un in-

crement del contingut de matèria orgànica dels 

sòls. En concret, la reducció del conreu i, en es-

pecial, la sembra directa, són les pràctiques més 

recomanables per a aquesta finalitat. La sembra 

directa, a diferència del conreu intensiu, porta a 

una acumulació de residus vegetals en superfície 

i a unes condicions menys òptimes per a la des-

composició d’aquests residus a l’interior del sòl. 

D’aquesta manera, en poc temps, la utilització 

d’aquesta tècnica ens permet un increment dels 

continguts de matèria orgànica en comparació 

amb el conreu intensiu, afavorint unes millors 

condicions per la productivitat dels sòls. 

 

A més, increments de matèria orgànica en els 

sòls comporten la fixació de CO2 atmosfèric aju-

dant, d’aquesta manera, a l’eliminació d’aquest 

gas d’efecte hivernacle de l’atmosfera. Aquesta 

fixació de CO2 atmosfèric per la reducció o l’eli-

minació del conreu permetrà compensar part 

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

que es generen en altres sectors com ara la 

indústria o el transport. Malgrat que l’increment 

de C orgànic en els sòls agrícoles és un procés 

limitat i, segons les zones, amb poc potencial, 

té l’interès que és un procediment ràpid sense 

elevades despeses i amb un impacte positiu en 

la qualitat i productivitat dels nostres sistemes. 

Tanmateix, aquesta fixació de CO2 pot ésser, 

en un període no gaire llarg de temps, motiu 

d’algun tipus de compensació o ajuda a l’ac-

tivitat agrícola com a conseqüència de l’urgent 

necessitat que hi ha de disminuir els nivells de 

CO2 de l’atmosfera. 

05 Per a saber-ne més
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JL.. 2004. Effect of tillage on short-term CO2 
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Mesures d’emissions de CO2 des del sòl. 
Foto: C. Cantero.

Els residus de collita són uns dels principals per a la formació de matèria orgànica del sòl. 
Foto: C. Cantero
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07 Agraïments i reconeixement

L’Agricultura de Conservació es va desenvo-

lupar a Catalunya fa gairebé 30 anys i durant 

aquest temps s’ha anat estabilitzant. Actual-

ment i des de l’any 1991 és el Grup d’Agro-

nomia del Departament de Producció Vegetal i 

Ciència Forestal de la Universitat de Lleida qui 

porta a terme projectes d’investigació i activitats 

de transferència de tecnologia i desenvolupa-

ment d’aquestes tècniques. Tanmateix, hi ha 

persones, agricultors, tècnics i estudiants que 

durant aquests anys han participat en aques-

tes activitats. A tots ells el nostre agraïment i 

reconeixement. Entre ells volem anomenar, per 

la seva constància i entusiasme, a les famílies 

Gabernet i Gomà de El Canós; a Joan Codi-

na de Massoteres; a Jaume Ramon, Josep 

Maria Penella, família Albareda, Jaume Ave-

llana, Francesc Maquilles, Josep Maria Gené 

i Joan Ribes d’Agramunt; a Xavier Llobet de 

Vilanova de Bellpuig; a Josep Maria Besora de 

Selvanera. Als tècnics del DAR en aquell mo-

ment, Joan Salvador Minguet, Andreu Bosch 

i Guillem Puertas, que van plantejar el camp 

de Selvanera.

Camps de sembra directa a la Segarra.
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Quants anys fa que utilitza la sembra directa 
com a sistema de l’agricultura de conserva-
ció? Què els va fer decidir a aplicar-la? 

El pas a la sembra directa com a sistema de 
conreu, l’anomenada agricultura de conservació 
(AC), no ha estat una decisió sobtada. 

Vam començar fa 24 anys passant del conreu 
tradicional amb arreu al subsolador. El següent 
pas va ser aplicar la tècnica del conreu mínim i 
posteriorment la sembra directa, tècnica amb 
què cultivem actualment tota la superfície de la 
nostra explotació. 

El sistema de la sembra directa permet reduir 
el consum de carburant, sembrar la màxima 
superfície al moment oportú i menys escorren-
tia de l’aigua en les tronades. A més, ofereix la 
possibilitat d’augmentar la producció i disposar 
de més temps. 

Aquest tipus d’agricultura està molt present 
a la seva zona?
 
Actualment, gairebé la totalitat del conreu de la 
subcomarca de la Ribera del Sió es realitza amb 
agricultura de conservació. 

Més del 60 per cent de la superfície de secà 
es conrea amb sembra directa a causa de la 

bona resposta dels cultius a aquest sistema, 
així com la bona harmonia establerta entre la 
investigació (Universitat de Lleida), i la divul-
gació i assessorament de l’Oficina Comarcal 
de l’Urgell. 

L’èxit d’aquest tipus de sembra també ve 
motivat per l’entusiasme i la il·lusió d’un grup 
d’empresaris que van formar part dels grups 
de treball del desaparegut Servei d’Extensió 
Agrària.

“Hem comprovat que amb l’AC s’aprofita 
millor l’aigua de pluja i el nitrogen utilitzat 
com a adob.” 

Quins avantatges considera que aporta 
l’agricultura de conservació? 

A la nostra explotació hem comprovat que amb 
l’AC s’aprofita millor l’aigua de pluja i el nitrogen 
utilitzat com a adob, es redueix l’erosió del sòl 
i suposa un estalvi de carburant en les tasques 
del sòl. Tanmateix, permet augmentar el nivell 
de matèria orgànica al temps que s’afavoreix la 
retenció de CO2 i augmenta la producció.

Per contra, quins aspectes negatius planteja 
respecte l’agricultura convencional?

Un dels pocs aspectes negatius és l’elevat preu 
de la maquinària. A més, hauríem de mostrar 
més atenció en el tema de les males herbes i la 
gestió de les restes de la collita.

Pel que fa a l’acumulació de l’aigua i la pro-
tecció contra l’erosió, quines diferències 
presenta aquesta tècnica en comparació 
amb la convencional?

Des d’un punt de vista pràctic, amb l’acumu-
lació de l’aigua observem que la collita té una 
naixença i un desenvolupament més uniforme. 
D’aquesta manera es manté verda més temps 
al final del cicle.

Respecte a l’erosió, pràcticament han desapa-
regut els aragalls causats per les escorrenties, 
atès que la sembra directa millora la infiltració 
d’aigua al sòl i les restes de la collita anterior 
frenen l’aigua, evitant així l’escorrentia.

“La sembra directa és una opció molt inte-
ressant pels cultius de regadiu.”

Quins problemes planteja el manteniment 
de la tecnologia de conservació?

En general no tenim gaires problemes, tret de 
dificultats puntuals en el control del bromus (es-
caldaboques). Aquesta problemàtica s’ha supe-
rat amb l’alternativa de cultiu i l’ús d’un herbicida 
específic si s’escau.

A la seva explotació, han provat l’agricultura 
de conservació en cultius de regadiu?

En aquests casos estem aplicant agricultura de 
conservació, però, de moment, no fem sem-
bra directa de forma generalitzada. Tanmateix, 
el nostre grup de treball està investigant en el 
tema, ja que sembla una opció molt interes-
sant.

“El futur de l’AC és molt esperançador si es 
disposa d’un assessorament eficaç.”

Segons el seu parer, creu que aquesta agri-
cultura és sostenible per als agricultors?

És el camí a seguir. No obstant, no vol dir que 
tothom i a tot arreu es pugui fer sembra directa. 
L’agricultura de conservació és alguna cosa més 
que la sembra directa.

Quin paper juga l’Administració en el desen-
volupament i promoció d’aquesta tècnica? 
Què creu que es podria millorar?

Hom creu que l’Administració no ha donat suport 
a aquest sistema de conreu amb prou fermesa. 
En altres indrets de l’estat espanyol he observat 
una aposta més decidida, ja sigui en l’aspecte 
tècnic o l’econòmic. 

Per poder millorar, cal una inversió tècnica (re-
cerca, divulgació i assessorament) i econòmica 
(una línia d’ajut agroambiental). La sostenibilitat 
de les produccions i la millora del medi ambient 
no ofereix cap dubte.

Com veu el futur de l’AC a les comarques 
catalanes?

El futur és molt esperançador, sempre que es dis-
posi d’un assessorament eficaç per a l’adequació 
del sistema de sembra directa a les diferents 
comarques de Catalunya.

L’agricultura de conservació es 
basa en una sèrie de pràctiques 
agronòmiques que permeten un 
maneig del sòl que n’altera menys 
la composició, l’estructura i la bio-
diversitat. La família Albareda-Sal-
vadó, propietària agrícola, ramade-
ra i rural, fa molts anys que conrea 
les seves terres amb aquesta tèc-
nica, on cultiven panís, blat i alfals 
en regadiu; i cereals d’hivern en 
secà. Parlem amb Francesc Xavier 
Albareda sobre el present i el futur 
de l’agricultura de conservació a les 
comarques catalanes.

“L’AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ ÉS ALGUNA COSA MÉS QUE SEMBRA 
DIRECTA” 

L’ENTREVISTA Francesc Xavier 
Albareda Salvadó
Agricultor. Coscó (l’Urgell)  

www.ruralcat.net

www.gencat.cat/darp

RuralCat. 
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Família Albareda-Salvadó. A la dreta, Francesc Xavier
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PRESENTACIÓ

En un període de temps inferior a 50 anys, l’avi-

cultura ha passat de ser una activitat artesana o 

un “ hobby” a esdevenir una indústria altament 

sofisticada que mou, en tot el món, productes 

per un valor de milions d’euros. El ràpid desen-

volupament de la producció i dels mètodes de 

distribució obliguen els especialistes en medi-

cina avícola a mantenir-se constantment al dia. 

Els efectes del control sobre les malalties, o la 

manca d’aquest, ja no es limiten a granges o 

àrees d’un determinat país. A causa de l’agilitat 

del comerç internacional i de la disseminació 

de les aus en selecció, els mateixos problemes 

patològics apareixen en tot el món en un lapse 

de temps increïblement curt. El patòleg d’aus i 

les seves decisions agafen així importància en 

llocs a vegades distants al seu laboratori.

Els diferents actors econòmics del sector aví-

cola (Administració, empreses privades. Coo-

peratives, organismes i associacions públics 

i privats – Universitats, Real Escola Oficial i 

Superior d’Avicultura, IRTA, CESAC, CReSA) 

tenen un objectiu comú, la millora de la pro-

ducció, la productivitat i la qualitat sanitària 

dels productes avícoles. Tots aquests factors 

es troben íntimament relacionats. L’objectiu 

final és la millora del rendiment econòmic del 

sector avícola mitjançant l’oferta al consumi-

dor d’un producte amb les màximes garanties 

de qualitat sanitària. Gràcies a una labor de 

prevenció, el registre i l’anàlisi de dades per 

ordinador junt amb un contacte directe amb 

la problemàtica de camp, se’ns obre la possi-

bilitat de tenir una visió actual i amb història de 

la situació sanitària, la qual cosa ens permet 

d’actuar i millorar-la progressiva i constant-

ment, d’una forma gairebé immediata.

Una tasca primordial en la definició d’un produc-

te de qualitat és l’organització de la sanitat, amb 

programes de control en base a programes d’era-

dicació i també per mitjà de programes de preven-

ció. Al mateix temps,  té també un elevat valor el 

fet de poder coordinar els programes sanitaris de 

les diferents empreses, recomanar programes de 

vacunació i supervisió de les condicions higièni-

ques de les granges i de les sales d’incubació.

 

La labor preventiva prèvia parteix de les mos-

tres recollides pels propis tècnics veterinaris, 

els quals les examinen en els diferents departa-

ments tècnics  que participen en els programes 

de seguiment i control sanitari: post-mortem, 

bacteriologia, serologia, virologia, histologia, 

parasitologia i biologia molecular. Els sistemes 

actuals de tramesa de mostres són ben sen-

zills. Els resultats de les anàlisis s’envien amb 

la major rapidesa. Com més aviat es coneixen 

els resultats, abans es pot actuar. Per tant, es 

potencien les actuacions de millora sanitària.

Altres característiques que defineixen la qualitat 

sanitària del sector avícola són  la coordinació 

de l’estadística sectorial, el registre de granges 

de sanitat controlada, l’establiment de progra-

mes d’actuació en zones concretes, la disponi-

bilitat d’unes biblioteques especialitzades i, com 

a molt important, la preparació de veterinaris 

especialistes en avicultura.
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PROGRAMES SANITARIS
ENFRONT LES SALMONEL·LES D’IMPORTÀNCIA
PER A LA SALUT PÚBLICA EN AUS DEL GÈNERE
GALLUS GALLUS

0603

01 Introducció

La salmonel·losi a Catalunya, de la mateixa ma-

nera que a la resta d’Europa, és una de les prin-

cipals zoonosis de transmissió alimentària. A la 

producció avícola, després de la introducció als 

anys 60 del mètode americà d’explotació de las 

aus, la patologia específica de la salmonel·losi 

aviària la va produir la Salmonella pullorum i la 

Salmonella gallinarum. L’eradicació d’aquests 

dos serotipus va suposar l’aparició, a partir 

dels anys 80, d’una nova infecció que es va 

iniciar principalment en lots de reproductores 

de la línea de producció de carn, produïda per 

Salmonella Enteritidis. Posteriorment aquest se-

rotipus ha estat aïllat també en reproductores 

de la línea de producció d’ous, ponedores i 

pollastres de carn.

Respecte a la incidència de la salmonel·losi 

en l’home, al 2003 es van comunicar a través 

del sistema d’informació epidemiològica 8.588 

casos de salmonel·losi humana, 7.109 casos al 

2004 i 6.048 al 2005 a l’estat espanyol (dades 

de l’EFSA). 

Els brots de toxiinfecció alimentària declarats 

relacionats amb el consum d’ou i derivats, ha 

suposat al voltant del 40% dels brots de trans-

missió alimentària en els darrers 8 anys. Desta-

cant la reducció d’aquest percentatge al 34% en 

els darrers dos anys estudiats (2004 i 2005)

Des de l’any 1989 a Catalunya es realitzen con-

trols de salmonel·la en el sector de la posta 

tant en les reproductores (mares de les futures 

ponedores), com en les ponedores. A partir de 

l’any 2003, tots aquests controls es basen en la 

Directiva 2003/99/CE sobre la vigilància de les 

zoonosis i agents zoonòtics i el Reglament (CE) 

2160/2003, del Parlament i el Consell, sobre 

control de Salmonella i altres agents zoonòtics, 

així com en l’establert al Reial Decret 328/2003, 

de 14 de març, pel qual s’estableix i regula el pla 

sanitari avícola. A partir de l’any 2005, també 

es basen en l’ordre PRE/1377/2005, de 16 de 

maig, per la qual s’estableixen mesures de vigi-

lància i control de determinades salmonel·losis 

en explotacions de gallines ponedores, a efec-

tes de l’establiment d’un Programa Estatal.

Segons el Reglament (CE) 2160/2003, del Par-

lament i el Consell i les seves posteriors  modi-

ficacions, l’1 de gener de 2007 es va iniciar el 

programa oficial de vigilància i control enfront 

de les salmonel·les zoonòtiques en gallines re-

productores, l’1 de gener del 2008 s’ha d’ini-

ciar el programa oficial de vigilància i control en 

gallines ponedores i al 2009 el programa oficial 

en pollastres.

Els brots de toxiinfecció alimentària declarats 

relacionats amb el consum d’ou i derivats, ha 

suposat al voltant del 40% dels brots de trans-

missió alimentària en els darrers 8 anys

02 Programa de vigilància i control 
en gallines reproductores

Aquest programa té per objectiu reduir la pre-

valença dels següents serotipus de salmonel·la: 

Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, 

Salmonella Infantis, Salmonella Hadar i Salmo-

nella Virchow, de totes les explotacions de re-

productores que comercialitzin aus, fins arribar 

a una prevalença inferior a l’1%.

El programa es basa en la realització d’auto-

controls de forma periòdica, instaurar mesures 

de bioseguretat correctes i la realització per part 

de l’autoritat competent de 3 controls oficials 

durant la vida productiva de les reproductores 

amb el sacrifici obligatori amb indemnització 

en el cas d’obtenir-ne, en control oficial, re-

sultats positius a alguns dels 5 serotipus de 

salmonel·la.

Fotos de l’article: German Ordóñez

Els brots de toxiinfecció 
alimentària declarats 
relacionats amb el consum 
d’ou i derivats, ha suposat al 
voltant del 40% dels brots de 
transmissió alimentària en els 
darrers 8 anys
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03 Programa de vigilància i control 
en gallines ponedores

La finalitat d’aquest programa és la de contribuir 

a disminuir els casos de salmonel·losi en per-

sones. I els seus objectius són: evitar que els 

ous, procedents de granges avícoles on s’hagi 

detectat oficialment Salmonella Enteritidis i/o 

Salmonella Typhimurium i que comercialitzin els 

ous per al consum humà, puguin ser destinats a 

consum humà en fresc; i reduir la prevalença de 

Salmonella Enteritidis i/o Salmonella Typhimurium 

de forma significativa o fins a nivells d’eradicació 

en aquelles explotacions de gallines ponedores 

que destinin els seus ous a la comercialització 

per a consum humà en fresc.

El programa a l’igual que el de reproductores 

es basa en portar a terme els autocontrols 

pertinents, instaurar mesures de bioseguretat 

correctes i la realització per part de l’autoritat 

competent de com a mínim un control oficial 

durant la vida productiva de les gallines. En el 

cas d’aparèixer algun lot positiu, a algunes de 

les dues salmonel·les abans esmentades, els 

ous que es produeixin en el mateix no es podran 

destinar a consum en fresc.

04 Programa de vigilància i control 
en pollastres

L’objectiu que es pretén assolir és una reduc-

ció significativa de la prevalença de Salmonella 

Enteritidis i Salmonella Typhimurium a les explo-

tacions comercials de pollastres amb destinació 

l’escorxador.

El programa consistirà en portar a terme els au-

tocontrols, que consisteixen com a mínim en un 

control de femtes a les tres setmanes anteriors a 

la sortida, instaurar mesures de bioseguretat cor-

rectes i la realització per part de l’autoritat compe-

tent de controls oficials a un percentatge concret 

d’explotacions productores de pollastres.

La finalitat d’aquests programes és la de con-

tribuir a disminuir els casos de salmonel·losi en 

persones.

05 Les mesures de bioseguretat 

Per poder eliminar o reduir en gran mesura les 

salmonel·les d’una explotació les mesures de bi-

oseguretat són bàsiques. Si no es té cura d’una 

correcta higiene-desinfecció i del manteniment 

d’unes instal·lacions adequades serà quasi im-

possible combatre la salmonel·la.

Existeixen mesures de bioseguretat adreçades 

a les instal·lacions i al maneig com són: arcs o 

guals de desinfecció, tancament de les instal-

lacions per evitar l’entrada de qualsevol persona 

o animal, teles ocelleres, control de l’aigua de 

beguda, sistema adequat d’eliminació de cadà-

vers, sistema de retirada de fems; adreçades al 

pinso:  lliure de salmonel·la, sitges estanques, 

utilitzar additius autoritzats com àcids orgànics; 

i adreçades al proveïment de les polletes lliures 

de salmonel·la i a la bona neteja, desinfecció, 

desinsectació i control de rosegadors i altres ani-

mals: aquest darrer punt és bàsic per al control 

de les salmonel·les, si no es fa correctament serà 

impossible eliminar la salmonel·la de les naus.

A part de totes aquestes mesures és molt im-

portant la formació del personal de l’explotació 

i l’actualització de tots els llibres de registre de 

l’explotació.

06 Resultats dels controls enfront 
de les salmonel·les efectuats
durant els darrers anys 

Al 1988 es va crear el laboratori del Centre de 

Sanitat Avícola de Catalunya i entre altres una de 

les seves funcions es la de realitzar anàlisis, diag-

nòstics i dictàmens tècnics relacionats amb les 

malalties avícoles, un dels diagnòstics que rea-

litzen des de que va sortir publicada la normativa 

corresponent ha estat la detecció de salmonel-

les d’importància per a la salut pública.

Des del l’any 1993, a partir de la publicació de 

la primera Directiva comunitària de control de 

zoonosis (Salmonella) en aus reproductores, 

Directiva del consell 92/117/CEE, relativa a les 

mesures de protecció contra determinades 

zoonosis i determinats agents productors de 

zoonosi en animals i productes d’origen animal, 

els controls es realitzen complint estrictament la 

directiva, amb controls: al 1r dia de vida; a les 4 

setmanes, a les 17 setmanes i cada 2 setmanes 

durant el període de producció.

A partir de l’any 2005, es van iniciar els controls 

en gallines de posta segons el que dicta l’ordre 

PRE/1377/2005, de 16 de maig, per la qual s’es-

tableixen mesures de vigilància i control de deter-

minades salmonel·losis en explotacions de gallines 

ponedores, a efectes de l’establiment d’un Progra-

ma Estatal.  Per a les gallines de posta els controls 

es realitzen a la sala d’incubació i a la granja per 

a les polletes d’1 dia. També es realitzen controls 

a la recria i a les gallines en producció cada 15 

setmanes fins a finalitzar la seva vida productiva.

La correcta neteja, 
desinfecció, desinsectació 
i control de rosegadors i 
altres animals és bàsic per al 
control de les salmonel·les 
dins l’explotació.

0604

La fi nalitat d’aquests 
programes és la de contribuir 
a disminuir els casos de 
salmonel·losi en persones.
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Reproductores lleugeres d’1 dia 

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2000 21 1 4,8 1 4,8 0 0

2001 21 0 0 0 0 0 0

2002 20 0 0 0 0 0 0

2003 19 0 0 0 0 0 0

2004 18 1 5,6 0 0 0 0

2005 12 2 16,7 0 0 0 0

Reproductores lleugeres adultes

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2000 260 7 2,7 3 1,1 0 0

2001 224 9 4,0 1 0,4 0 0

2002 187 2 1,1 2 1,1 0 0

2003 100 13 13,0 5 5,0 0 0

2004 144 4 2,8 0 0 0 0

2005 216 3 1,4 0 0 0 0

Reproductores pesades d’1 dia

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2000 166 3 1,8 3 1,8 0 0

2001 181 3 1,7 2 0,5 0 0

2002 175 10 5,7 10 5,7 0 0

2003 310 10 3,2 7 2,2 0 0

2004 92 2 2,1 0 0 0 0

Núm. Granges

2005 68 2 2,9 2 2,9 0 0

Reproductores pesades adultes

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2000 1043 85 8,1 27 2,6 4 0,4

2001 1118 74 6,6 11 1,0 3 0,3

2002 1133 132 11,6 71 6,3 14 1,2

2003 1319 263 19,9 160 12,1 10 0,7

2004 1014 184 18,1 94 9,2 9 0,8

2005
Núm. granges

189 66 34,9 38 20,1 11 5,8

Ponedores d’1 dia

Any Núm. Anàlisis S. spp + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2000 210 33 15,7 33 15,7 0 0

2001 206 5 2,4 4 1,9 0 0

2002 226 4 1,8 4 1,8 0 0

2003 238 17 7,14 10 4,2 0 0

2004 283 24 8,48 10 3,53 0 0

2005 260 7 2,69 4 1,5 2 0,76

2006 95 1 1,05 0 0 0 0
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Les tres taules de ponedores d’1 dia, recria i en 

producció mostren les prevalences de salmonel-

les zoonòtiques en les diferents etapes de la 

vida de les gallines de posta obtingudes en els 

darrers 7 anys.

 

07 Per saber-ne més

En breu

http://www.gencat.net/darp/ramasani.htm

http://rasve.mapa.es/Publica/Programas/

Normativa.asp

08 Autora 

0606

Ponedores en recria

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S.Ent. + % S.Typh. + %

2003 33 1 3,0 0 0 0 0

2004 37 2 5,4 0 0 0 0

2005 29 1 3,4 0 0 0 0

2006 8 0 0 0 0 0 0

Ponedores en producció

Any Núm. Anàlisis S. spp. + % S. Ent. + % S. Typh. + %

2003 208 101 48,8 44 21,1 4 1,92

2004 99 35 35,3 15 15,1 0 0

2005 200 62 31,0 29 14,5 3 1,5

2006 208 60 28,84 30* 14,42 - -

Soler i Barrasús, Mercè

Servei de Sanitat Animal
Subdirecció General de Ramaderia
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
Llicenciatura de Veterinària
Doctora en Veterinària
merce.soler@gencat.net

Fotos de l’article: German Ordóñez

* S. Enteritidis i S. Typhimurium juntes
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01 Introducció

La colibacil·losi per E. coli és una malaltia com-

plexa, que aparentment es presenta de forma 

ràpida en condicions que no segueixen un ma-

teix patró en totes les granges on apareix.

El microclima que hi ha en una explotació avícola 

és fins a tal punt complicat que hi participen 

centenars de gèrmens formats per bacteris, pro-

tozous, virus i d’altres tipus d’organismes. Tant 

a nivell aerogen com a nivell terrestre, l’equilibri 

entre l’entorn i l’hoste (au) és la clau dels bene-

ficis productius propis del sector avícola i de la 

patologia que pugui sorgir.

D’una forma aparentment inexplicable o sobre-

aguda, la salut dels animals es veu afectada 

per infeccions de gèrmens ubiqüitaris a l’entorn 

(E. coli i Clostridium spp.) que en uns casos 

cursa amb patologia específica i mortalitat, 

però en moltes altres ocasions aquesta infecció 

es presenta subclínica sense símptomes clars 

de patologia, però amb importants pèrdues 

productives.

¿Quines són les causes que desencadenen 

aquestes infeccions? Tractarem de fer un cop 

d’ull sobre els factors predisposants que des-

encadenen aquestes infeccions.

La colibacil·losi és una patologia que es coneix 

realment des del moment en què és va des-

envolupar l’avicultura industrial, és a dir, fa 30 

anys era una malaltia desconeguda i tan sols 

els més pioners s’hi referien com una malaltia 

emergent.

No va ser fins als anys 50 i 60 quan es va 

identificar E. coli  com a etiologia de malalties 

com Granulomes o la malaltia de Hjarre o epi-

sodis periòdics de salpingitis o omfalitis. Però 

la septicèmia colibacil·lar que avui coneixem 

no es presentava  amb la freqüència d’ara i 

en aquests casos, en general, no es coneixia 

o no es va identificar com a conseqüència de 

produccions intensives.

Avui dia, l’Escherichia coli és el causant d’im-

portants pèrdues econòmiques a nivell mundi-

al. I a pesar de ser un organisme natural de la 

flora intestinal i ubiqüitari en el medi ambient, 

la seva patologia depèn directament de factors 

mediambientals, immunitaris o d’infeccions con-

comitants.

 

 02 Prevalença de la malaltia

E. coli és un organisme que en condicions nor-

mals està a concentracions superiors a 106 

org./g al tracte intestinal. La presència d’aquest 

organisme a nivell ambiental es considera com 

a contaminació fecal.

En animals sans, entre 10%-15% dels coliforms 

fecals es consideren serotipus potencialment 

patògens. Les soques intestinals no són ne-

cessàriament els mateixos serotipus que els 

identificats en el sac pericàrdic, càpsula hepà-

tica o en sacs aeris.

E. coli es troba en el jaç o on hi ha restes fecals. 

En la pols ambiental de les naus pot existir una 

quantitat de 105-106 org/g. Aquests bacteris 

resisteixen durant molt de temps a l’ambient, 

especialment en els períodes de baixa humitat 

(Es redueix fins al 87-94%). El pinso també pot 

contaminar-se de coliforms, però els tractaments 

tèrmics rutinaris utilitzats en la granulació els 

destrueixen.

INFECCIÓ PER E. COLI, 
RESPONSABLE D’IMPORTANTS PÈRDUES 
ECONÒMIQUES AL SECTOR AVÍCOLA
A NIVELL MUNDIAL

Avui dia, Escherichia coli és el 
causant d’importants pèrdues 
econòmiques a nivell mundial
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03  La malaltia

Es considera que aproximadament el 48% dels 

serotipus aïllats són potencialment patògens i 

poden causar pericarditis i mortalitat embrionà-

ria, considerant aquests paràmetres com a índex 

de patogenicitat. Però hi ha altres factors de 

virulència que s’utilitzen per identificar els aïlla-

ments d’E. coli, com poden ser la resistència al 

Complement (resistència serològica) que gene-

ralment està relacionada amb l’antigen capsular 

K1; i persistència a l’intestí, relacionada amb la 

producció de Colicina.

Tots els E. coli, patògens o no, tenen similars 

característiques bioquímiques i de sensibilitat 

antibiòtica. Hemòlisi, producció de toxines ter-

mostables, activitat metabòlica, motilitat, lisis per 

plàsmids i resistències a fagos, són característi-

ques que generalment no es relacionen amb la 

capacitat virulenta de la soca.

La patogènia per E. Coli, independentment de 

l’òrgan afectat, es produeix generalment per la 

lesió inicial d’un primer agent sobre les barreres 

mucoses que protegeixen  l’individu. Així, lesions 

intestinals produïdes per agents parasitaris, ví-

rics, bacterians o tòxics permeten l’entrada d’E. 

coli al torrent circulatori i causar una Septicèmia 

colibacil·lar. O lesions en el tracte respiratori per 

males condicions ambientals o per infeccions 

víriques permeten que es produeixi la infecció 

dels sacs aeris (Síndrome Respiratòria) i apare-

guin Aerosaculitis, Perihepatitis o Pericarditis, o 

altres circumstàncies que desencadenen Sal-

pingitis o Omfalitis. 

 

De totes les patologies produïdes per E. coli, la 

Síndrome Respiratòria és la més comuna en to-

tes les espècies aviars i la que suposa un major 

nombre de baixes.

El tracte respiratori representa una de les prin-

cipals vies d’entrada per a molts agents  infec-

ciosos. Les aus han desenvolupat un mecanis-

me de defensa per afrontar aquest risc. Quan 

l’aparell respiratori es veu agredit per un agent 

de naturalesa viral, bacteriana o tòxica, aquest 

reacciona de forma similar. Es produeix la reac-

ció del sistema mucociliar que recobreix tota la 

mucosa del sistema respiratori i transporta  cap 

a l’exterior l’agent causal. L’agressió a l’epiteli 

ciliar del tracte respiratori i dels sacs aeris redueix 

la capacitat d’intercanvi de gasos de l’aparell. 

Segons la gravetat de l’agressió i de la capacitat 

de resposta de l’animal, es produeix un seguit de 

conseqüències a l’aparell respiratori:

 1. Secreció de moc. Dificulta l’eliminació de 

 l’agent extern i permet un major contacte 

 amb la membrana respiratòria. (Efecte

 produït per un excés de pols, per exemple)

2. Paràlisi  dels cilis (produït per un excés 

 d’amoníac)

3. Destrucció dels cilis (produït generalment  

 per infeccions per Bordetel·la, virus de la

 Malaltia de Newcastle)

En aquestes condicions, les cèl·lules de reves-

timent de l’aparell respiratori no resisteixen la 

colonització de gèrmens oportunistes (E. coli). 

En una fase inicial el bacteri es replica tan sols a 

nivell local, però posteriorment envaeix la mem-

brana i produeix una bacterièmia.

 L’Aerosaculitis en pollastres i galls dindi és la 

patologia produïda per E. coli que es presenta 

amb major freqüència, perquè els sacs aeris ab-

dominals (especialment) i els sacs aeris toràcics 

s’airegin directament de l’aire de la inspiració, i 

permeten l’entrada directa de gèrmens de l’exte-

rior a l’interior d’aquests sacs. La infecció aguda 

dels sacs aeris es caracteritza per un exsudat 

escumós i engruiximent del teixit. El progrés de 

la malaltia cursa amb la formació de teixit caseós 

que recobreix tot l’interior del sac.

La Colibacil·losi sistèmica es presenta en pollas-

tres i galls dindi i també de forma esporàdica en 

reproductores i ponedores que normalment han 

sofert un procés d’immunodepressió causat per 

la infecció de la Malaltia de Gumboro, Anèmia 

Infecciosa Aviar, Malaltia de Marek i fins i tot per 

la Malaltia de Newcastle o estrès. L’alta presència 

d’E. coli a l’ambient i l’estat de baixes defenses 

produeixen una poliserositis (pericarditis, perihepa-

titis i peritonitis) acompanyat per lesions del tracte 

respiratori com traqueïtis i congestió pulmonar.

Cel·lulitis colibacil·lar és una inflamació i infecció 

de la pell de les aus que es produeix com a con-

seqüència d’una lesió inicial a la pell (laceracions 

traumàtiques) colonitzada posteriorment per l’E. 

coli present a l’am¬bient. Aquesta patologia es 

produeix generalment com a conseqüència de 

l’alta densitat d’animals i baixos nivells d’higiene, 

però també s’ha constatat que processos d’im-

munodepressió poden predisposar a l’aparició 

del procés.

Síndrome del Cap Inflat. Síndrome multifacto-

rial que generalment està relacionada amb els 

mesos d’hivern per les altes fluctuacions de la 

temperatura diürna i nocturna amb baixos ni-

vells d’humitat. Es produeix una cel·lulitis facial 

De totes les patologies 
produïdes per E. coli, la 
Síndrome Respiratòria és 
la més comuna en totes 
les espècies aviars i la que 
suposa un major nombre de 
baixes
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amb descàrrega lacrimal i inflamació periorbital, 

on pot aïllar-se E. coli  en cultiu pur.

Salpingitis i Peritonitis. És una infecció crònica de 

l’oviducte i conseqüentment una peritonitis que es 

dóna en ponedores que són a terra. Durant el re-

troperistaltisme de l’oviducte desprès de la posta 

permet l’ascensió de l’E. coli del jaç infectat.

Omfalitis. La infecció de la closca de l’ou amb 

l’E. coli produeix mortalitat embrionària i omfalitis 

en pollets nounats. La falta d’higiene en els nius 

permet que el germen penetri a través dels porus 

de la closca i infecti l’embrió. Els pollets mostren 

necrosi de l’àrea periumbilical i abdomen distès. 

Els vasos sanguinis al voltant del sac vitel·lí i 

de la cavitat abdominal estan congestionats i el 

contingut del sac vitel·lí té una olor purulenta.

Conjuntivitis i Panoftalmitis. Deficiències en higi-

ene de  la sala d’incubació permet que aparegui 

conjuntivitis per E. coli que progressa a queratitis 

i panoftalmitis. 

Coligranuloma o Malaltia de Hjarre. Reproduc-

tores o ponedores allotjades a terra presenten 

de forma molt esporàdica granulomes al fetge, 

intestí i mesenteri causats per E. coli.

04 Factors Predisposants

Generalment, E. coli és un patogen oportunista 

secundari que apareix després d’una immuno-

supressió i posterior exposició a virus o bacte-

ris respiratoris o sistèmics. És extremadament 

difícil estimar les pèrdues associades amb les 

diferents presentacions de les infeccions per 

E. coli a causa de la seva diversitat i interacció 

amb altres patògens i factors mediambientals 

d’estrès. Les vuit principals condicions atribuï-

bles a les infeccions per E. coli són:

Colibacil·losi sistèmica  Cel·lulitis colibacil·lar Aerosaculitis

Condicions Ruta d’infecció Impacte econòmic

Aerosaculitis
Inhalació. Immunosupressió o

infeccions respiratòries primàries
5+

Poliserositis (pericarditis, perihepatitis

i peritonitis)

Colibacil·losi sistèmica per immunosupressió o 

extenses lesions intestinals
4 a 5+

Cel·lulitis
Contaminació de pell lacerada per

immunosupressió i alta densitat
3+ (Nord-amèrica)

Síndrome del Cap Infl at
Conjuntivitis per immunosupressió o

infecció viral primària
3+ (On TRT és endèmic)

Salpingitis i peritonitis
Ascensió pel tracte reproductor

des de la cloaca
2+ 

Omfalitis Contaminació de la closca 1+

Conjuntivitis i panoftalmitis Naixedores o vacunació a l’ull

Coligranulomes Invasió des de l’intestí 0 a 1+ (Excepcional)

Els factors predisposants perquè les rutes d’infecció definides es produeixin són les següents:
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04.01 Factors de maneig

La part més important en el maneig dels po-

llastres és entendre el caràcter dinàmic i els re-

quisits de modificació en la ventilació en funció 

de les necessitats del lot. La ventilació s’ha de 

modificar segons la temperatura exterior, espe-

cialment durant el dia i la nit. Si no es realitza 

correctament la regulació de la renovació d’aire 

dintre de la nau, s’incrementa el nivell d’amoníac 

fins a nivells superiors a 50 ppm., una exposi-

ció prolongada a l’amoníac produeix paràlisi i la 

destrucció dels cilis de la mucosa respiratòria 

permeten la proliferació d’E. coli.

Nivells d’humitat per sota del 25% creen una 

dessecació de la mucosa respiratòria, predispo-

sant la manada a infeccions per virus i bacteris 

incloent-hi E. coli.

 

La neteja regular d’abeuradors i menjadors redu-

eix de forma significativa la contaminació.

04.02 Efectes de l’estructura de les naus

Moltes naus semblen ben dissenyades sobre el 

paper, però en realitat tenen una alta incidència 

de processos patològics per E. coli. La causa 

més freqüent és un sistema de ventilació ineficaç. 

El sistema de ventilació ha de permetre un inter-

canvi de gasos i aire des de l’interior i l’exterior 

en la totalitat de la nau. Si hi ha àrees sense in-

tercanvi, s’hi concentren microorganismes i creen 

una pressió infectiva.

04.03 Desinfecció i aïllament de l’explotació

La desinfecció i l’aplicació del sistema “tot dins 

- tot fora” és un requeriment bàsic per al control 

de E. coli.

Infeccions primàries. Infeccions respiratòries per 

virus Bronquitis, M. de Newcastle i especialment 

per Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma sy-

noviae.

L’aplicació de vacunes mitjançant aerosol amb 

mida de gota inferior a 100 micres crea una lleu-

gera pneumònia i aerosaculitis que predisposa la 

infecció per E. coli. 

Estats d’immunodepressió. Exposicions a virus 

de l’Anèmia Infecciosa Aviar, M. de Marek i M. 

de Gumboro afecten cèl·lules T i macròfags, la 

citolisi i les cèl·lules B, respectivament.

Les micotoxines, especialment aflatoxina i ocra-

toxina, deprimeixen el sistema immune.

04.04 Nutrició

Nivells baixos de proteïna deprimeixen la prolife-

ració adequada de cèl·lules T

Deficiències en Vitamina A produeix una metaplà-

sia escamosa de la mucosa respiratòria

Destrucció de la Vitamina E per oxidació depri-

meix el sistema immune

En resum, els factors predisposants perquè apa-

regui una infecció per E. coli són:

• Factors ambientals

• Ventilació i Humitat

• Factors higiènics

• Desinfecció

• Factors sanitaris

• Infeccions primàries

• Immunosupressió

05 Per saber-ne més

Referències

• http://www.engormix.com/las_8_preguntas  

 _sobre_s_articulos_555_AVG.htm

• BARNES, H.J. i GROSS, W.B. (2003).

 Colibacillosis. “Disease of Poultry” 11th.

 Edition. Iowa State Press. Edited by Y.M. 

 Saif.

• CARRIER, D. i GLISSON, J. (1999) Strategie  

 di controllo delle malattie respiratorie. Rivista  

 di avicoltura N.12:32-35 

• PEIGHAMBARI,S.M. i col. (2000) Experimental 

 Escherichia coli respiratory infection in broilers. 

 Avian Disease 44:759-769

• SHANE, S. (2001) Coliform infections are

 responsible for heavy losses. World Poultry 

 vol 17, No 9:58-59

• TABLANTE, N.L. I col. (1999) Risk factors as

 sociated with early respiratory disease com

 plex in broiler chicken.
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01 Introducció

Potser no caldria cap introducció per descriure 

una de les malalties animals més citades de la 

història, però breument tractarem de descriure 

qui n’és el causant, quina la causa i què causa 

en els animals. La influença aviària és provocada 

per un virus de la família Orthomixoviridae, del 

Gènere Influenzavirus tipus A.

La càpside d’aquest virus està recoberta d’unes 

proteïnes, les hemaglutinines i les neuraminida-

ses, a partir de les quals deriva la classificació 

dels diferents subtipus que es coneixen. El virus 

de la influença aviària es pot classificar en tres 

subtipus diferents: d’alta patogenicitat, de baixa 

patogenicitat i altres virus influença, els quals 

no estan regulats per cap normativa i la seva 

troballa no comporta cap actuació oficial. Fins 

a l’actualitat, totes les soques d’alta patogeni-

citat han estat dels subtipus H5 i H7, essent 

l’actual brot de la malaltia a Euràsia provocada 

pel subtipus H5N1.

El virus es transmet a partir d’excrements de 

les aus, secrecions oculonasals, teixits i ous. 

Les vies d’entrada del virus a l’organisme són 

la digestiva i la respiratòria. Un dels aspectes 

més importants a l’hora de prevenir la introduc-

ció de la malaltia en una explotació es basa en 

conèixer la via de transmissió. En aquest cas 

són el contacte directe amb femtes i excrements 

d’aus infectades, i la transmissió indirecta a tra-

vés d’aliments, aigua, material o indumentària 

contaminades.

Gairebé amb tota seguretat totes les aus do-

mèstiques i salvatges són sensibles a la infec-

ció, si bé algunes espècies com les gallines, els 

pollastres i els galls dindi són més sensibles que 

d’altres, com per exemple, les oques i els ànecs. 

Per aquest motiu, es creu que aquests darrers, 

especialment els anàtids, poden actuar com a 

portadors de la malaltia.

El període d’incubació, és a dir, el temps des que 

el virus entra en un organisme sa susceptible 

i aquest desenvolupa la malaltia, acostuma a 

ser de 3-5 dies. Els signes clínics són difícils 

de diferenciar d’altres malalties, com per exem-

ple, la malaltia de Newcastle. En les espècies 

en que la simptomatologia és més evident, es 

pot observar:

• Depressió i anorèxia, amb una disminució  

 considerable del consum de pinso i aigua.

• Disminució significativa de la producció  

 d’ous.

• Signes respiratoris (sinusitis).

• Secreció lacrimal excessiva.

• Edema facial amb la cresta i la carúncula

 cianòtiques i inflades.

• Diarrea.

• Mort sobtada (amb o sense altres 

 símptomes).

Pel que fa a les lesions, les que es descriuen 

amb major freqüència són: congestió pulmonar, 

hemorràgies i edemes subcutanis del cap, coll i 

carúncules, tot i que en els casos de mort sob-

tada pot ser que no se n’observin.

INFLUENÇA AVIÀRIA 

Figura.1 Estructura externa del virus de la Influença. 

Hemaglunitinina (16 subtipus)

Neuraminidasa (10 subtipus)

Les vies de transmissió són 
el contacte directe amb els 
excrements d’aus infectades 
i la transmissió indirecta 
per via d’aliments, aigua, 
material o indumentària 
contaminades.

Cianosi i inflament de cresta i carúncula

Signes respiratoris

Lesions a la cloaca causades per la diarrea
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02 Antecedents i situació actual de 
la malaltia:

Tot i que pugui semblar que la malaltia va apa-

rèixer l’any 2003, amb els brots que hi va haver 

a la República de Corea, aquesta malaltia es 

coneix des de fa més de 100 anys. Sense anar 

gaire lluny, podem trobar els importants brots 

de la malaltia ocorreguts a Itàlia els anys 1999-

2000 (H7N1) i a Holanda l’any 2003 (H7N7). 

Des del 2003, però, s’han anat succeint els 

focus sobretot en països del Sud-est asiàtic. A 

finals de juliol del 2005, el virus es va estendre 

geogràficament, des del seu focus original a 

Àsia cap a l’oest del continent asiàtic, Europa 

i Àfrica, jugant en aquesta dispersió un paper 

epidemiològic rellevant les espècies aquàtiques 

migratòries.

Des del punt de vista epidemiològic es poden 

considerar tots aquests episodis dins d’un ma-

teix brot, causat pel virus d’alta patogenicitat 

H5N1. Des del començament de l’epizoòtia, 58 

països han notificat infeccions en aus silvestres 

i/o domèstiques.

Pel que fa a la infecció d’humans, fins a mitjans 

del mes de gener de 2008, s’havien notificat a la 

OMS 349 casos d’infecció, esdevenint mortals 

216 d’ells.

Cal remarcar, però, que aquests contagis s’han 

produït en zones on les mesures higièniques i 

sanitàries són molt precàries i existeix un es-

tret contacte entre les persones i els animals 

infectats. En aquest sentit cal afirmar que, de 

moment, la malaltia es únicament un problema 

de sanitat animal, i només passarà a ser un pro-

blema de salut humana en el moment en que hi 

hagi una mutació del virus que faci possible la 

Figura 2. Distribució dels casos d’Infl uença Aviària en aus (des del 2003)

Taula 1: Resum dels focus d’infl uença aviària declarats a la UE durant el 2007 (actualitzada a mitjans de novembre de 2007)
1 IABP: Infl uença Aviària d’Alta Patogenicitat
2 IABP: Infl uença Aviària de Baixa Patogenicitat

País 

Focus

Aus de corral Aus salvatges

IAAP1 IABP2 IAAP IABP

Hongria 2 0 1 1

Regne Unit 3 2 1 (2008) 0

República Txeca 4 0 1 0

Alemanya 6 0 227 0

França 0 0 3 0

Portugal 0 3 0 0

Polònia 8 0 1 1

Suècia 0 0 0 1

Itàlia 0 18 0 2

transmissió de persona a persona, la qual cosa 

és inviable a l’actualitat i imprevisible conèixer el 

moment en què succeirà, si és que mai arriba 

a produir-se.

En referència a la Unió Europea, els primers 

mesos del 2007 van ser de relativa calma, inter-

rompuda només pels focus detectats a Hongria i 

a Anglaterra a finals de gener i principis de febrer. 

A partir del més de juny, no obstant, aquesta 

situació es va veure substancialment modificada, 

amb la detecció de diversos focus en aus de 

corral i aus salvatges a la Comunitat (Taula 1).

Entre la segona quinzena de juny i la primera de 

juliol, es van detectar focus d’influença aviària 

d’alta patogenicitat en aus de corral a la Re-

pública Txeca (galls dindi i broilers) i Alemanya 

(explotació d’autoconsum). 

Al mateix temps, a finals de juny van comen-

çar a detectar-se nombrosos casos en aus 

salvatges en diversos països, principalment 

a Alemanya, i esporàdicament a la República 

Txeca i França. L’última d’aquestes troballes a 

Alemanya es va detectar el 3 d’agost, havent-

se comunicat des de llavors un únic focus al 

nord de França. Les espècies que s’han vist 

més implicades en els recents focus europeus 

han estat el cabussó collnegre (Podiceps nigri-

collis) i d’altres aus de la família Podicipedidae, 

seguits de cignes, oques i ànecs.
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A mitjans d’agost la situació semblava total-

ment continguda, però dos nous casos en 

dues granges comercials d’ànecs a Alemanya 

durant finals d’agost i principis de setembre van 

obligar a incrementar el nivell d’alerta. Gairebé 

400.000 aus van haver de ser sacrificades en 

aquest episodi.

Més recentment, i després d’un altre perío-

de d’impàs, la malaltia va tornar a aparèixer 

a Europa. En aquest cas, va ser novament 

Anglaterra l’estat membre que, el 13 de no-

vembre del 2007, va comunicar l’aparició del 

virus H5N1 en una explotació de galls dindi 

d’engreix, ànecs i oques criats a l’aire lliure. A 

més, durant les operacions de sacrifici i pre-

sa de mostres que es van dur a terme a les 

explotacions de la zona de protecció i vincu-

lades a l’explotació afectada, es va confirmar 

un focus secundari en una altra explotació de 

galls dindi. 

L’any 2007 ha finalitzat amb l’aparició de nous 

focus a Europa central. Així doncs, durant el 

desembre, Alemanya va confirmar 3 focus en 

aus de corral, tots ells en explotacions d’auto-

consum, mentre que a Polònia es va donar 1 cas 

en aus salvatges i 5 en aus de corral, veient-se 

afectades tant explotacions d’autoconsum com 

comercials.

Per finalitzar aquest apartat, afegir que la situació 

actual de la Unió Europea obliga a parlar també 

de la influença aviària de baixa patogenicitat, ja 

que s’han donat alguns casos d’aquesta vari-

ant en el Regne Unit, Hongria, Suècia, Portugal 

i Itàlia, país on la malaltia continua declarant-

se de forma habitual (amb 18 focus fins al 

30/10/2007).

03 Prevenció de la malaltia:

La prevenció de la malaltia es basa en tres pilars 

bàsics:

• La bioseguretat a les explotacions, 

• El control de moviments, i

• La vigilància de les aus salvatges i de

 corral.

03.01 Bioseguretat a l’explotació:

Cal tenir en compte, en primer lloc, que qualse-

vol situació que permeti el contacte entre aus 

de corral i aus migratòries estarà facilitant l’en-

trada de la malaltia a l’explotació. Entre algunes 

d’aquestes situacions, cal citar:

• Proximitat a zones d’aigua, estanys, llacs, rius 

 o llocs on existeixi una elevada densitat d’aus

 migratòries.

• Localització o proximitat a rutes migratòries  

 d’aus salvatges.

• Sistemes d’explotació a “l’aire lliure”.

• Explotacions, els propietaris de les quals  

 hagin viatjat a països on s’hagi manifestat la

 malaltia recentment.

• Deficients condicions d’higiene i biosegure 

 tat a les explotacions (instal·lacions, personal,

 vehicles).

L’esquema anterior reflecteix les vies de contac-

te entre les aus salvatges i les aus domèstiques. 

La idea principal és que les aus migratòries in-

troduirien la malaltia en zones humides. Les aus 

aquàtiques (migratòries i residents) escampa-

rien la malaltia a altres zones humides i terres 

agrícoles pròximes. Finalment, altres espècies 

pont transmetrien després la malaltia a altres 

hàbitats, entre els quals es trobarien explota-

cions avícoles. 

Els risc d’escampar la malaltia és facilitat per 

nombrosos factors, entre els quals l’elecció de 

l’hàbitat per part de les aus, el comportament 

gregari (aparellament en colònies...), el grau de 

barreja amb d’altres espècies i d’altres com-

portaments específics, com la predació i/o la 

recerca d’aliment. 

A més, cal tenir en compte, una sèrie de fac-

tors que poden facilitar la propagació del vi-

rus dins d’una explotació o d’una explotació 

a una altra:

• Localització de l’explotació en una zona  

 d’elevada densitat de producció avícola.

• Explotacions mixtes (diferents espècies d’aus

 o d’altres animals, especialment porcs).

• Elevat volum de desplaçaments d’aus de  

 corral i altres aus captives, així com vehicles

 o persones dintre o entre explotacions.

• Explotacions que comparteixin subminis 

 tradors de pinso, vehicles... o tinguin naus  

 en diferents localitzacions.

Pel control de la malaltia, doncs, és fonamental 

extremar les mesures d’higiene, així com con-

trolar el possible accés a l’explotació, aplicant, 

entre d’altres, les següents mesures:

• Mantenir les àrees adjacents a les explota- 

 cions netes, sense males herbes, sense ai 

 gua estancada i sense residus per evitar  

 atreure aus salvatges.

• Garantir l’eliminació de cadàvers a l’explota-

 ció i els seus voltants.

• Evitar la nidació d’altres aus a les naus de  

 l’explotació o edificis adjacents.

• Intensificar els programes de neteja, desinfe-

 cció, desinsectació i desratització, especial 

 ment i amb major freqüència en els abeura Figura 3. Diagrama esquemàtic de les vies a través de les quals les aus salvatges escampen la IAAP (Font: Euring)

Diversos països de la Unió 
Europea han declarat casos 
d’infl uença aviària durant el 
present any, essent el més 
afectat Alemanya. Tant aus 
salvatges com aus de corral 
han resultat afectades.
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 dors, menjadores, línies d’aigua, contenidors

 de pinsos, sitges...

• Protegir els dipòsits d’aigua situats a l’exterior

 del contacte amb aus aquàtiques.

• Assegurar-se que les instal·lacions d’esta-

 quitat funcionen correctament (finestres, teles

 ocellaires, portes d’accés, absència de fo-

 rats...) per evitar l’accés d’altres aus o rose 

 gadors a les naus.

• Controlar altres animals que visquin a l’ex-

 plotació (gossos i gats).

• Limitar, en la mesura del possible, el movi-

 ment de les aus.

En el cas d’explotacions en que convisquin més 

d’una espècie:

• Garantir la separació entre ànecs i oques  

 domèstiques de la resta d’aus de corral.

• Mantenir separades les aus de corral dels  

 porcins.

El control de les visites a l’explotació haurà de 

consistir en:

• Realitzar únicament aquelles visites que si-

 guin necessàries i registrar-les totes.

• Controlar tant el personal, com els vehicles.

• Extremar les mesures d’higiene personal.

• Accés del personal amb equips i indumen-

 tària adequats i nets, garantint la seva 

 posterior eliminació o desinfecció, segons  

 procedeixi.

• Desinfecció dels vehicles que accedeixin a

 l’explotació (tant a l’entrada com a la 

 sortida).

D’altra banda, les zones més exposades a la 

introducció de la malaltia són aquelles amb una 

major densitat de població avícola i/o prope-

res a rutes de pas d’aus migratòries. Aques-

tes zones (assenyalades en el mapa anterior) 

són les zones d’especial risc d’introducció de 

la malaltia de Catalunya establertes per l’Ordre 

APA/2442/2006. 

Tot i que a primers de l’any 2007 s’havia pen-

sat en alleugerir les mesures imposades en 

aquestes zones, el canvi en la situació epi-

demiològica de la malaltia a nivell europeu ha 

obligat al seu manteniment. Algunes mesures 

establertes per les explotacions situades en 

aquestes zones per tal d’evitar el contacte 

de les aus domèstiques amb les aus aquà-

tiques són:

1. Mantenir les aus, tant com sigui possible, 

aïllades de l’exterior.

2. En la mesura del possible, alimentar i abeurar 

les aus a l’interior de naus o refugis per tal de no 

atreure l’arribada d’aus salvatges.

3. No donar a les aus aigua procedent de di-

pòsits de superfície als que puguin accedir aus 

silvestres, excepte en el cas que l’aigua sigui 

tractada amb la finalitat de garantir la inactivació 

del virus.

4. Tancar les sortides per tal que els animals no 

puguin escapar i accedir a rierols, rius o entorns 

naturals propers, on existeixi alta concentració 

d’aus migratòries.

5. Si és possible, aïllament preventiu de les aus 

de nova introducció en zones d’aïllament, que 

es trobin separades del punt d’entrada i de la 

Gallines criades a l’aire lliure

La bioseguretat a l’explotació 
és essencial per prevenir 
l’aparició de la malaltia. 
Aquesta inclou aspectes 
estructurals de les 
instal·lacions, d’higiene i de 
maneig.

Gall tancat per mitjà d’una tela ocellaire
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resta d’explotació, i amb el maneig de la pobla-

ció aïllada al final de la jornada.

03.02 El control de moviments:

Un punt vital per evitar la introducció de qual-

sevol malaltia animal en un territori és el con-

trol del moviment d’animals. En aquest sentit, 

les zones on han aparegut focus d’influença 

pateixen restriccions temporals de moviment 

que queden reflectides en normatives de la 

Unió Europea, impedint d’aquesta manera, la 

introducció d’aus procedents de països con-

siderats de risc.

03.03 La vigilància de les aus:

La vigilància, tant clínica com laboratorial de les 

aus és un altre punt fonamental pel control de 

la malaltia. En aquest sentit, cal destacar que 

tres dels quatre darrers focus de la República 

Txeca, així com el darrer focus secundari en aus 

de corral del Regne Unit, van ser detectats sense 

que existís simptomatologia ni mortalitat prèvies, 

com a troballes casuals en la zona establerta de 

vigilància, la qual cosa permet valorar de manera 

molt positiva l’eficàcia de les mesures preventi-

ves i de control establertes. 

A Catalunya es continua amb l’aplicació exhausti-

va dels programes establerts per la Unió Europea, 

basats en un programa de vigilància d’aus de cor-

ral i un programa de vigilància d’aus salvatges. 

Fins a la data, totes les anàlisis efectuades han 

resultat negatives als virus de la influença aviària 

d’alta i baixa patogenicitat, obtenint-se, durant 

l’any 2007, únicament 18 resultats positius al 

virus genèric (4 flamencs, 14 ànecs collverd, 

5 xarxets comuns i 1 fotja vulgar). La troba-

lla d’aquests virus en aus salvatges no com-

porta l’aplicació de cap mesura específica, ja 

que aquests animals són portadors habituals 

d’aquestes soques de virus.

Com succeeix amb d’altres malalties de de-

claració obligatòria per la OIE (Organització 

Mundial de Sanitat Animal), la influença aviària 

disposa de normativa pròpia per a controlar 

la seva difusió en cas d’aparició. L’anterior 

que hi havia era una directiva europea de 

l’any 1992 que va ser substituïda l’any 2005 

(Directiva 2005/94/CE), i transposada a la 

normativa de l’Estat espanyol pel Reial decret 

445/2007, pel qual s’estableixen mesures de 

lluita contra la influença aviària. A diferència 

de la norma derogada, amplia el seu àmbit 

d’actuació sobre la influença aviària de baixa 

patogenicitat. 

De manera molt resumida aquestes normes 

estableixen la notificació obligatòria per part 

de qualsevol persona que sospiti de la malaltia, 

les mesures que s’hauran d’aplicar en cas de 

sospita de focus i les mesures a prendre en cas 

que el focus es confirmi, amb la delimitació de 

les corresponents zones de protecció i vigilància 

i les seves corresponents restriccions de movi-

ments. D’altra banda, estableix també com a 

prioritat, la implantació de sistemes de  biose-

guretat preventius i de programes de vigilància 

per part dels estats membres, ambdós punts 

explicats anteriorment.

04 Experiència a Europa:

Els casos d’influença aviària que s’han de-

clarat a la Unió europea s’han pogut contenir 

de seguida gràcies a la ràpida detecció i a 

l’aplicació de les mesures establertes. Dintre 

d’aquestes cal esmentar el sacrifici urgent 

de les explotacions positives, la qual s’ha 

de fer seguint la normativa europea sobre 

benestar dels animals (Directiva 93/119/CE) i 

minimitzant el risc de dispersió de la malaltia 

durant el sacrifici dels animals i l’eliminació 

dels cadàvers.

Pel sacrifici de les aus s’utilitzen bàsicament dos 

sistemes: l’aplicació d’electricitat amb un atordi-

ment previ dels animals i l’aplicació de CO2, bé 

sigui directament a l’explotació o en contenidors 

especials per aquesta finalitat.

Animal Total d’explotacions Nre. d’animals

Gallina reproductora 49 586

Gallina ponedora de camp 1 5

Gall dindi d’engreix 18 180

Gall dindi reproductor         11 130

Ànecs 5 127

Aus cinegètiques 6 58

Broilers 10 123

Nuclis Zoològics 1 3

Total 101 1212

  Gènere  Total

Anatidae (Aus aquàtiques) 278

Laridae  (Aus marines) 128

Altres 167

Total 573

Taula 2. Programa de Vigilància en aus domèstiques (2007)

Taula 3. Programa de vigilància en aus salvatges (2007)
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05  Perspectives de futur:

Les dates en què han tingut lloc molts dels 

focus del 2007 han estat motiu de certa sor-

presa, ja que justament és l’estiu el període que 

es considera de menor risc, pel fet que han 

finalitzat les migracions prenupcials (sense ha-

ver començat les postnupcials), i coincidir amb 

temperatures més elevades, major intensitat 

de la radiació solar, menor superfície ocupada 

per zones humides i menor humitat ambiental, 

factors tots ells que semblen dificultar la trans-

missió del virus.

Davant d’això, la reflexió que cal fer és que en-

cara que el risc es pugui considerar major o 

menor en determinats moments, sempre exis-

teix, i per això la vigilància i la prevenció de la 

influença aviària ha de ser constant al llarg del 

temps, amb independència de si tenen lloc o no 

situacions de silenci epidemiològic. Per tractar-

se d’una malaltia de ràpida difusió, la capacitat 

per controlar-la dependrà en gran mesura de 

les mesures higièniques i de bioseguretat i de 

l’eficàcia dels sistemes de detecció precoç que 

estiguin establerts.

Barcelona, 14 de gener de 2008

06  Per saber-ne més:

Servei de sanitat animal del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural: 

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/

iaviaria/ciavia00.htm

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 

(MAPA): (en castellà)

http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/

influenza_aviar/influenza.htm

Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE): 

(en castellà)

http://www.oie.int/esp/info_ev/

es_AI_avianinfluenza.htm

07  Autor:

Màquina de sacrifi ci per electrocució Sacrifi ci per introducció de CO2 a la nau Sacrifi ci per mitjà de contenidors de CO2

Carles Riera i Martí

Servei de Sanitat Animal
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
Llicenciatura de Veterinària
carles.riera@gencat.net

Fotos de l’article: Marisa Molleda.
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NOVES EINES DE DIAGNÒSTIC 
DE LES MALALTIES MÉS IMPORTANTS
QUE AFECTEN L’AVIRAM 

01 Introducció 

Durant el transcurs d’un engreix de pollastres 

en una granja, un avicultor detecta que entre 

els 35 i 40 dies d’edat la mortalitat incrementa 

fins a un 7%. Els pollastres es queden ajaguts, 

s’arraconen i acaben morint al cap de poques 

hores. El veterinari fa una visita a la granja, obre 

uns quants animals i li comenta a l’avicultor que 

es pot tractar de la malaltia de Gumboro. L’avi-

cultor li comenta, estranyat, que ell ha vacunat 

els animals enfront la malaltia de Gumboro, a 

l’edat i amb la vacuna que li havia recomanat 

el mateix veterinari, i que no entén com es po-

den haver infectat. El veterinari decideix agafar 

algunes mostres dels pollastres i enviar-les a un 

laboratori de diagnòstic per tal de poder arribar 

a aclarir què ha passat en aquella granja i poder 

prendre les mesures pertinents en l’engreix se-

güent. Al cap d’una setmana, el veterinari rep 

els resultats de les tècniques diagnòstiques. 

Amb una tècnica de reacció en cadena de la 

polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

es confirma que els animals estan infectats pel 

virus de Gumboro. D’altra banda, l’estudi filo-

genètic determina que es tracta d’un tipus de 

virus d’alta virulència, enfront el qual les vacu-

nes que habitualment s’utilitzen no tenen gaire 

efecte. Finalment, el veterinari decideix canviar 

la vacuna de Gumboro en el cicle d’engreix 

següent a la granja.  

Amb l’exposició d’aquest cas real, volíem evi-

denciar com amb les noves eines de diagnòstic 

podem, no només esbrinar l’origen del proble-

ma (en aquest cas el virus de Gumboro), sinó 

també obtenir informació que ens ajudi a pren-

dre les decisions adequades per solucionar-lo 

(en aquest cas ens permet saber el tipus de 

virus que estava causant la malaltia i triar la 

vacuna adient). 

En aquest article, ens centrarem en algunes 

d’aquestes noves tècniques de diagnòstic, bà-

sicament de biologia molecular, que es poden 

utilitzar ja actualment pel diagnòstic de malalties 

infeccioses de l’aviram. Intentarem descriure els 

fonaments, avantatges i desavantatges d’algu-

nes d’aquestes tècniques i també discutirem 

el seu ús en el diagnòstic d’algunes de les 

malalties més importants pel sector avícola a 

Catalunya.  

02 Les tècniques de biologia mole-
cular aplicades al diagnòstic

En general, les tècniques de biologia molecular 

aplicades al diagnòstic es basen en la detecció 

i estudi del material genètic, ADN o ARN, dels 

diferents agents biològics que causen malalties. 

Però, per què el material genètic? En primer 

lloc, perquè tots els éssers vius, per petits que 

siguin, contenen material genètic, en forma de 

molècules d’ARN o ADN. El material genètic o 

genoma és el que conté la informació genètica 

i que es transmet d’una generació a l’altra. Per 

tant, l’ARN o l’ADN són la base de la identitat 

i de la diversitat. És a dir, parlant d’aviram, el 

material genètic d’una salmonel·la, d’un virus 

de Gumboro o d’un micoplasma és completa-

ment diferent I les tècniques basades en l’estudi 

del seu genoma ens permetran diferenciar-los 

I classificar-los. Per últim, aquestes molècu-

les, sobretot les d’ADN, són força estables i la 

seva manipulació i l’emmagatzemament són 

relativament fàcils.  

02.01 La tècnica de reacció en cadena de 

la polimerasa (PCR)

Una de les tècniques de biologia molecular 

que més s’utilitza pel diagnòstic i que ja està 

a l’abast actualment en molts laboratoris és la 

PCR. Aquesta tècnica es va desenvolupar a prin-

cipis dels anys vuitanta, per un investigador nord-

americà anomenat Kary Mullis, que el 1993 rebria 

un premi Nobel per aquest descobriment. 

Les tècniques de biologia 
molecular aplicades al 
diagnòstic es basen en 
la detecció i l’estudi del 
material genètic, ADN o 
ARN, dels diferents agents 
biològics que causen 
malalties.

Laboratori de biologia molecular del Centre de Recerca en Sanitat Animal. Foto: Sònia Balcells. Gel d’electroforesi amb els resultats d’una PCR. Foto: Sònia Balcells. 
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La base de la tècnica de PCR és molt senzilla: 

es tracta d’amplificar o obtenir un nombre molt 

elevat de còpies d’un fragment d’ADN o ARN 

concret. La majoria de vegades, detectar un 

nombre molt baix de virus o bacteris en una 

mostra és molt difícil. Amb aquesta tècnica, 

en dues hores, podem arribar a obtenir més 

de 34.000.000.000 de còpies d’ADN o ARN, a 

partir del material genètic d’una sola partícula 

de l’agent patogen. 

En el cas que hem presentat anteriorment, dels 

pollastres malalts s’agafarien mostres de bossa 

de Fabrici que es guardarien en refrigeració o 

congelades. En aquestes mostres, que potser 

podrien contenir una baixa quantitat de virus de 

Gumboro, amb la tècnica de PCR s’obtindrien 

de manera ràpida i precisa un gran nombre de 

còpies del material genètic d’aquest virus que 

es podrien visualitzar fàcilment 

Com ja hem comentat anteriorment, aquesta 

tècnica ja està a l’abast en molts laboratoris de 

diagnòstic i, en el camp de l’aviram, s’aplica ja 

per la detecció de diferents patògens, sobretot 

de virus, que són difícils de detectar per altres 

mètodes: virus de Gumboro, virus de laringotra-

queïtis infecciosa, virus de Marek, virus d’influ-

ença, virus de bronquitis infecciosa, etc. i també 

de micoplasmes. En el cas de bacteris, fongs 

i paràsits, la tècnica de PCR no se sol utilitzar 

gaire, bàsicament perquè les tècniques de cultiu 

i detecció són força més senzilles i ràpides. 

Els principals avantatges de la tècnica de PCR 

són la rapidesa, l’alta sensibilitat -ja que com 

hem dit permet detectar una quantitat molt bai-

xa de l’agent patogen en una mostra- i també 

l’especificitat. També és un avantatge el fet que 

és una tècnica de fàcil interpretació.

02.02 Seqüenciació i anàlisi filogenètica

El fet de poder detectar un agent patogen per 

mitjà de la PCR no és, en algunes  ocasions, su-

ficient.  Posem per cas, el virus de la grip o influ-

ença. Sabem que existeix una gran diversitat de 

virus de grip que poden afectar les aus de corral 

i també les aus salvatges. Tots aquest virus els 

dividim en dos grans grups: els que anomenem 

d’alta patogenicitat o virulència, que si infecten 

un pollastre poden provocar la seva mort en 

48-72 hores, i els de baixa patogenicitat o viru-

lència que en infectar un pollastre pràcticament 

no li provocaran cap dany. Doncs bé, un virus 

de grip de baixa patogenicitat i un virus de grip 

d’alta patogenicitat es diferencien bàsicament 

en una  part molt puntual del seu genoma. Una 

de les formes més ràpides i directes, doncs, 

de diferenciar-los és estudiant i comparant la 

seqüència genètica, és a dir, la seqüència de 

nucleòtids i aminoàcids d’aquest punt del seu 

genoma víric. Així doncs, la seqüenciació i pos-

terior anàlisi filogenètica permet la classificació 

dels agents patògens.

Igualment passa amb el cas que hem comentat 

al principi del virus de Gumboro. En aquest 

cas, l’avicultor volia saber perquè els animals 

s’havien infectat malgrat estar vacunats. Amb 

l’estudi precís d’una part de la seqüència genè-

tica del virus de Gumboro detectat a la granja 

i la seva comparació o anàlisi filogenètica amb 

altres virus de Gumboro coneguts, es va po-

der arribar a determinar el tipus de virus que 

circulava per la granja i perquè la vacunació no 

havia estat efectiva. 

La seqüenciació i posterior anàlisi filogenètica 

de part del genoma d’un agent patogen és 

útil, no només per la resolució de casos clínics 

o brots de malaltia concrets, sinó també per 

poder conèixer l’evolució d’agents patògens 

coneguts. Sabem que hi ha molts virus que 

canvien o muten amb molta facilitat. Un exem-

ple molt clar d’aquesta situació és el virus de la 

Una de les tècniques de 
biologia molecular que més 
s’utilitza pel diagnòstic i que 
ja està a l’abast actualment 
en molts laboratoris és la 
PCR.

Els principals avantatges 
de la tècnica de PCR són la 
rapidesa, l’alta sensibilitat i 
també l’especifi citat.

La seqüenciació i posterior 
anàlisi fi logenètica permet 
la classifi cació dels agents 
patògens.

Virus 1

Virus 2

Virus 3

Virus 4

Virus 5

Virus 6

Virus problema

Virus 7

Virus 8

Virus 9

Virus 10

Virus 11

Virus 12

Virus 13

Virus 14

Figura 2. Arbre fi logenètic resultant de l’anàlisi fi logenètica d’una part del genoma víric. Amb aquesta anàlisi podem classifi car un 
virus problema i veure la relació que té amb altres virus.
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bronquitis infecciosa de les aus, del qual cada 

cinc o deu anys n’apareix un tipus nou. L’anàlisi 

filogenètica dels virus de bronquitis que es van 

detectant en una regió o país ens permeten 

saber quan apareix un nou subtipus de virus i 

quant diferent és del virus que circulava anteri-

orment. No cal dir que això és extremadament 

important per saber si cal desenvolupar vacu-

nes noves, adequar les tècniques de diagnòstic 

rutinàries, etc.

Malgrat que aquestes tècniques de seqüen-

ciació i anàlisi filogenètica ens aporten molta 

informació, es tracta de tècniques que reque-

reixen d’una infraestructura costosa, que no 

sempre és a l’abast de tothom, i això reper-

cuteix en el cost de la tècnica. D’altra banda, 

i a diferència de la PCR, que dèiem que era 

una tècnica diagnòstica de fàcil interpretació, 

la tècnica de seqüenciació i anàlisi filogenètica 

requereix que la persona que valori els resultats 

tingui uns coneixements científics avançats. Tot 

i això, el resultat final que s’obté és, segons la 

nostra experiència, fàcil d’entendre per part dels 

veterinaris clínica que remeten mostres.

07 Per saber-ne més
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Figura 1. Procés de diagnòstic de la malaltia de Gumboro per mitjà de la tècnica de PCR. a: pollastre malalt, b: mostra de bossa de Fabrici del pollastre amb lesions suggestives de malaltia de Gumboro 
apartir de la qual es farà la tècnica de PCR, c: virus de la malaltia de Gumboro, d: genoma del virus de Gumboro que s’extreu de la mostra, e: resultat de la PCR (amplifi cació de part del genoma del 
virus de Gumboro), f: visualització dels resultats de la PCR (les mostres 2, 4, 6 i 8 són positives).

Figura 1

La seqüenciació i posterior 
anàlisi fi logenètica de part 
del genoma d’un agent 
patogen és també útil per 
poder conèixer l’evolució 
d’agents patògens 
coneguts.
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Quins considera que són els canvis més 
rellevants que hi ha hagut en la producció 
d’ous des que s’hi dedica? 

El sector productor ha patit molts canvis, impor-
tants i desfavorables. Per exemple, durant els 
anys que porto en aquest negoci, el consum ha 
disminuït al voltant d’un 36 per cent.

Tanmateix, l’evolució de l’estructura del consum 
en el marc de la despesa total en alimentació, ha 
disminuït des d’un 5 per cent a poc més d’un 1 
per cent actual. Malauradament, les empreses 
del sector en el nostre país s’han reduït en un 
85 per cent en els últims 37 anys. 

En definitiva, l’evolució del sector ha estat nega-
tiva, donat que els costos s’han incrementat any 
rera any i mai en una línia convergent amb els 
preus de venda. Aquest fet ha motivat un esforç 
i una lluita constant per a millorar la competitivitat 
i fer una aposta comercial per mantenir el ritme 
de futur. 

“La manca de professionalitat, l’atomització 
i la debilitat de les empreses en el camp 
comercial han posat en situació de desa-
vantatge a la producció.”

Quin panorama dibuixa del sector en aquests 
moments, amb l’increment de costos pels 
preus dels cereals i l’augment de les despe-
ses per fer front als nous requeriments de 
normatives com les mediambientals, benes-
tar animal, sanitat animal i traçabilitat?
 
Aquest escenari afecta tota l’avicultura europea, 
igual que ho fan els nous requeriments per com-
plir les normatives mediambientals, de benestar 
animal, de traçabilitat i sanitat animal.

La crisi dels cereals ens afectarà d’una forma 
negativa si el sector no té la capacitat d’iniciar 
amb decisió totes les accions dirigides a millorar 
la interelació amb les cadenes de distribució.

Quines creu que són les tendències de la 
comercialització?

Aquí està la mare dels ous ja que és un treball 
que està per fer. No pot ser que les empreses 
multinacionals de distribució venguin els ous a un 
preu superior, per exemple a França o Portugal, 
que aquí. 

Les dues grans empreses de distribució de l’Estat 
Espanyol també estan menystenint l’economia del 
sector i la defensa dels nostres legítims drets i inte-
ressos. Tots els agents han de tenir uns beneficis 
empresarials raonables, inclosos els productors.

No obstant, la manca de professionalitat, 
l’atomització i la debilitat de les empreses en 
el camp comercial han posat en una situació 
de desavantatge la producció en el procés de 
negociació de preus. 

En conseqüència, és necessari que les Organit-
zacions Interprofessionals pressionin per revisar 
les actuals normatives i poder millorar les pos-
sibles actuacions. Tot i que, molt sovint, s’es-
tan venent els ous al consumidor amb preus a 
“dumping”, mai ningú ha estat capaç de fer les 
pertinents denúncies i actuacions.

Aquesta producció també es veurà afectada 
per la globalització (importació i exporta-
ció) o pel contrari serà una producció més 
local?

És evident que també es pot veure afectada per 
aquest fenomen. La globalització pot fer que 
la producció europea, que focalitza la majoria 
d’importacions de la UE, hagi de competir amb 
països com Brasil o Estats Units.

Una baixada de preus de la indústria sempre 
repercuteix immediatament en els preus de la 
distribució.

“Sempre s’ha atacat l’ou relacionant-lo amb 
malalties que no tenen res a veure amb 
aquest producte.”

Quina imatge creu que té el consumidor 
sobre la producció d’ous?

Sempre he pensat que el consumidor és el rei 
i l’únic que podia dominar el món. Tot i això, la 
meva teoria està perdent força a mesura que 
passa el temps.

Gairebé ningú coneix els beneficis nutricionals 
de l’ou, i que són les millors proteïnes que con-
sumim i les més econòmiques. A més, tampoc 
saben que un ou no és, ni més ni menys, que el 
que menja una gallina. 

Les famílies de classe mitjana–alta i reduïdes, 
és a dir sense fills, són les millors coneixedores 
de la imatge, qualitat dels ous i amb capacitat 
de valorar-la.

Què caldria fer per millorar la visió del con-
sumidor sobre la seguretat alimentària dels 
ous?

En matèria de qualitat alimentària caldria fer el 
contrari del que s’ha fet fins ara. Sempre s’ha 
atacat l’ou relacionant-lo amb malalties que no 
tenen res a veure amb aquest producte ja sigui 
per la salmonel·la, el colesterol o la grip aviària 
de països subdesenvolupats. 

Els mitjans de comunicació tampoc no han 
ajudat a difondre una visió adequada d’aquest 
aliment de primera necessitat.

Què creieu que caldria fer perquè l’ou fos 
percebut com un aliment segur, saludable i 
d’alt valor dietètic?

Hi ha aliments molt bons però no són populars. 
Cal tenir la virtut de repetir les coses. Amb un 
esprint puntual es pot enlluernar però amb re-
gularitat es guanya una cursa.

Per canviar la percepció dels consumidors es ne-
cessiten campanyes de comunicació adequades 
que donin a conèixer que aquest producte és un 
aliment segur, saludable, d’alt valor dietètic i gens 
car. Ningú estima allò que no coneix.

Quin paper juga l’Administració en el desen-
volupament i promoció d’aquesta tècnica? 
Què creu que es podria millorar?

Hom creu que l’Administració no ha donat suport 
a aquest sistema de conreu amb prou fermesa. 
En altres indrets de l’estat espanyol he observat 
una aposta més decidida, ja sigui en l’aspecte 
tècnic o l’econòmic. 

Per poder millorar, cal una inversió tècnica (re-
cerca, divulgació i assessorament) i econòmica 
(una línia d’ajut agroambiental). La sostenibilitat 
de les produccions i la millora del medi ambient 
no ofereix cap dubte.

Agustí Roig és el creador i fundador 
d’Ous Roig–Sabor d’Abans, una de 
les majors empreses de producció i 
comercialització d’ous a Catalunya. 
De formació autodidacta, ha estat 
guardonat amb el Premi a la “Qua-
litat Ebrenca” al Producte i Ser-
vei, i diversos premis atorgats per 
l’AECE i la CEPTA de la província 
de Tarragona. Parlem amb ell sobre 
el present i el futur del sector dels 
ous al nostre país. 

“GAIREBÉ NINGÚ CONEIX ELS BENEFICIS NUTRICIONALS DE L’OU” 

L’ENTREVISTA Agustí Roig Aixendrí
Creador i fundador d’Ous Roig-Sabor d’abans
Tortosa (Baix Ebre)  

www.ruralcat.net

www.gencat.cat/darp
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