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1. Cultius extensius
1.1. Espècies
En els annexos 1 i 2 s’ha explicat que els cultius extensius són els que tenen una major
importància en el terme de Guimerà, ja que són els cultius que cobreixen una major extensió
del terme. Aquest fet és degut a l’alta tecnificació del seu maneig, que suposa un temps de
dedicació i una mà d’obra baixa.
Les espècies de cereals que es cultiven majoritàriament són el blat (Triticum aestivum) i l’ordi
(Hordeum vulgare), que es fan per tradició a la zona.
Hi ha alguns agricultors que també realitzen altres tipus de cereals com la civada (Avena
sativa) i l’híbrid entre el blat i el sègol que és el triticale (Triticale cereale), i la oleaginosa colza
(Brassica napus), però tenen una menor importància.

1.2. Varietats
1.2.1. Evolució varietats sembrades
Les varietats utilitzades en la sembra en les últimes 10 campanyes han anat variant, i les seves
evolucions en la seva utilització han estat diferents, ja que hi ha varietats que el seu període
d’utilització ha sigut considerablement llarg, i en canvi d’altres han estat sembrades poques
campanyes.
A continuació es presenta una taula on s’especifica les varietats sembrades en les últimes 10
campanyes pels agricultors que destinen la seva producció a la cooperativa del poble. En la
taula es diferencia les varietats més sembrades com a majoritàries, i les menys sembrades,
com a minoritàries:
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Taula 1 - Varietats sembrades en les últimes 10 campanyes pels agricultors que destinen les seves
produccions a la cooperativa de Guimerà (Cooperativa de Guimerà)

Cultiu extensiu
Blat

Campanya

Majoritàries

Ordi
Minoritàries

Majoritàries

Minoritàries

Grafic i Hispanic

Triticale

2001 - 2002

Soissons

2002 - 2003

Soissons

Etecho

Grafic i Hispanic

2003 - 2004

Soissons

Amarok i
Etecho

Grafic, Hispanic i
Oradalie
Grafic, Hispanic i
Oradalie
Arlois, Grafic,
Hispanic i Ordalie

Dobla, Nevada i Sultane
Nevada Ordalie, Otira,
Sunrise i Volga
Epona, Montage,
Naturel, Otira i Sunrise
Arlois, Berengere,
Montage, Naturel i Otira
Acapulco, Arlois,
Montage, Naturel i Otira

Artur Nick

Hispanic i
Oradalie

Arlois, Culma, Montage i
Naturel

-

Artur Nick

Hispanic i
Oradalie

Culma, Naturel, Meseta

-

Hispanic i Meseta

Pewter

-

Hispanic i Meseta

Anaconda i Pewter
Anaconda, Cometa,
Gilena, Hispanic, Nure i
Pewter
Anaconda, Cometa,
Gilena, Hispanic, Nure i
Pewter

Senatrit

2009 – 2010

Amarok i
Soissons
Soissons i
Amarok
Amarok,
Berdun i
Soissons
Berdun i
Soissons
Artur Nick i
Berdún
Berdún

2010 – 2011

Berdún

2011 - 2012

Berdún

2004 – 2005
2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008
2008 – 2009

Craklin

Artur Nick i
Bokaro
Artur Nick
Artur Nick,
Garcia i
Nogal
Artur Nick,
Garcia i
Nogal

Meseta

Meseta

-

Senatrit

Senatrit

Les varietats de blat majoritàries que han estat més sembrades i utilitzades de forma més
persisten en aquest període són Soissons, sobretot en les primeres campanyes, i Berdún, que
ha obtingut una major importància sobretot en les últimes campanyes d’aquest període.
En les varietats minoritàries no s’observa una tendència general clara en les primeres
campanyes, en canvi en les últimes sis campanyes s’observa una tendència a la utilització de la
varietat Artur Nick.
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Gràfic 1 - Evolució de llavor certificada de varietats de blat fariner a Espanya en el període 2000 – 2010
(Apunts assignatura Sistemes de producció i protecció Vegetal, Jaume Lloveras)

Segons el gràfic anterior, s’observa que la tendència d’utilització de varietats al municipi
s’ajusta a la llavor certificada produida a nivell espanyol. En el gràfic també s’observa com la
varietat Soissons obté una major importància sobretot en les primeres campanyes d’aquest
període, i és la varietat Berdún la que agafa el relleu de varietat més utilitzada en les últimes
campanyes.
També s’observa com la varietat secundària Artur Nick obté una major importància en la seva
utilització a partir de l’any 2006.
Respecte l’ordi la varietat que destaca més sobre la seva llarga utilització és Hispanic, ja que ha
estat sembrada durant 9 campanyes seguides, seguit per les varietats Grafic i Ordalie que la
seva utilizació ha estat, en els dos casos, de 5 campanyes seguides. I en les últimes campanyes
la varietat Meseta ha obtingut una major importancia. Respecte les varietats minoritàries no
s’observa una tendència notable en l’especial utilització d’un tipus de varietat en concret, ja
que no hi ha cap varietat que hagi estat utilitzada més de 3 campanyes seguides.
En quan al triticale resulta ser un cultiu molt poc utilitzat, ja que només en les 3 últimes
campanyes s’ha produit aquest cereal.
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1.2.2. Elecció varietats
Una de les decisions més importants que ha de prendre l’agricultor és pensar quina varietat
sembrarà la pròxima campanya tenint en compte els factors tant favorables com desfavorables
pel correcte desenvolupament de la varietat de la zona, ja que aquest fet li condicionarà els
resultats productius.
1.2.2.1. Criteris elecció varietats pels agricultors del municipi
En l’elecció de les varietats a sembrar en la següent campanya els agricultors del municipi no
difereixen gaire en els criteris que prenen.
La tendència a preguntar que fan altres agricultors del municipi, i sobretot, aquells que
presenten parcel·les amb rendiments alts, és molt comú. Una altra de les pràctiques també
comuna és la consulta a la tècnica de l’ADV de la cooperativa, en que se li demana consell tant
els membres de la Cooperativa, com els que no en formen part.
La font d’informació més consultada són els dossiers tècnics que publica l’IRTA anualment en
que es presenta els resultats dels assajos que realitzen en les seves àrees d’assaig i les
recomanacions varietals per la campanya següent. Les variables que es tenen més en compte
són:


Varietats adaptades climes àrids i semiàrids



Rendiments obtinguts



Anys d’adaptació de la varietat en la zona



Tipus i data espigat



En ordi varietats de cicle curt, data sembra, i R1 i R2



En blat varietats de cicle llarg

1.2.2.2. Recomanacions varietals de l’IRTA
Zones agroclimàtiques
Les diferents zones productores de secà de Catalunya s’agrupen en cinc zones agroclimàtiques
segons la seva pluviometria mitjana anual, tal hi com es mostra en la figura següent:
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Figura 1 - Agrupació de les àrees productores de cereal d’hivern catalanes en zones agroclimàtiques
(IRTA, 2010)

El terme de Guimerà pertany a la zona de secans àrids i semiàrids, que es caracteritza per tenir
una pluviometria inferior de 500 mm i compren parcel·les de les comarques del Segrià, les
Garrigues, l’Urgell, i part de la Noguera entre d’altres (IRTA, 2010).
Xarxa d’Avaluació de Varietats de Cereal d’Hivern
Amb la finalitat de poder conèixer el comportament i l’adaptació de les noves varietats a
Catalunya, l’Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària disposa d’una Xarxa d’Avaluació
de Varietats de Cereal d’hivern repartida per les comarques productores catalanes.
Aquesta xarxa està integrada per assajos d’ordi, blat i triticale distribuïts arreu de Catalunya
sent d’un total de 23 assaigs, els quals 11 són de blat, 1’ d’ordi i 2 de triticale.
En la zona dels secans àrids i semiàrids hi han dos camps d’assaig situats a Verdú, a la comarca
del Urgell, i Aranyó, situat a la comarca de la Segarra, on es realitzen assajos d’ordi de sembra
de tardor,que normalment es realitza a la segona quinzena del mes d’octubre i també durant
tot el novembre, que es correspon a varietats de cicle llarg.
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Per tant, en els dossiers tècnics que es duen a terme per part d’aquesta organització, per la
zona corresponent als secans àrids i semiàrids no hi ha varietats de blat recomanades (IRTA,
2010).
1.2.2.3. Correspondència recomanacions IRTA i varietats sembrades
Les varietats recomanades per l’IRTA per la zona de secans àrids respecte l’ordi i blat s’exposen
en les taules següents:
Taula 2 - Varietats d’ordi recomanades per l’IRTA per la zona de secans àrids i semiàrids i les sembrades
a la zona (IRTA, 2010)

Campanya
2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 – 2012

Varietats Ordi
Cicle llarg
Arlois, Hispanic, Montage,
Ordalie, Otira
Ainsa, Archipel, Arlois,
Country, Germania, Hispanic,
Ordalie, Otira
Archipel, Cierzo, Country,
Culma, Gilena, Hispanic, Nure,
Ordalie, Otira
Archipel, Cierzo, Country,
Culma, Doña Pepa, Gilena,
Meseta, Nure, Otira, Pewter
Anaconda, Archipel, Country,
Culma, Doña Pepa, Gilena,
Meseta, Nure, Otire, Pewter,
Prolide, Seduction
Anaconda, Anakin, Archipel,
Clairion, Country, Culma,
Meseta, Nure, Pewter,
Publican
Anaconda, Anakin, Cometa,
Culma, Graphic, Hispanic,
Meseta, Pewter, Publican,
Seduction
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Sembrat al municipi
Acapulco, Arlois, Grafic,
Hispanic, Montage, Naturel,
Ordalie, Otira
Arlois, Culma, Hispanic,
Montage, Naturel, Ordalie
Culma, Hispanic, Meseta,
Naturel, Ordalie

Hispanic, Meseta, Pewter

Anaconda, Hispanic, Meseta,
Pewter

Anaconda, Cometa, Gilena,
Hispanic, Meseta, Nure, Pewter

Anaconda, Cometa, Gilena,
Hispanic, Meseta, Nure, Pewter
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Taula 3 - Varietats de blat recomanades per l’IRTA per les zones dels secans semiàrids i la zona de
regadius de Lleida (IRTA, 2010)

Varietats blat tou

Campanya

2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

2009 – 2010

Zona secans
semifrescals – Sembra
tardor
Cicle llarg
Bologna, Craklin,
Etecho, Isengrain,
Kumberri, Subtil, Terron
Bastide, Bokaro,
Cracklin, Etecho,
Isengrain, Kumberri,
Roissac, Subtil,
Trocadero
Anadalou, Aubusson,
Baside, Bokaro,
Botticelli, Craklin,
Etecho, Isengrain,
Trocadero
Andalou, Andelos,
Bokaro, Botticelli,
Craklin, Etecho,
Isengrain, Paledor
Aguila, Andalou,
Andelos, Bokaro,
Botticelli, Ccb Ingenio,
Etecho, Fiorenzo,
Garcia, Nogal, Paledor

2010 – 2011

Aguila, Andalou,
Andelos, Botticelli,
Bueno, Ccb Ingenio,
Exotic, Garcia, Innov,
Inovi, Nogal, Paledor

2011 – 2012

Aguila, Bandera, Bueno,
Ccb Ingenio, Exotic,
Garcia, Innoc, Nogal,
Pacedor, Sollario

Regadiu Lleida – Sembra hivern
Cicle llarg

Sembrat al
municipi

Cicle curt
Amarok, Craklin,
Soissons

Artur Nick,
Bonpain
Odiel, Sarina

Anapo, Artur
Nick, Odiel,
Sarina

Anapo, Artur
Nick, Dollar,
Odiel, Sarina
Anado, Artur
Nick, Gades,
Galeon, Odiel,
Salama, Sarina,
Sensas
Anapo, Artur ,
ick, Badiel,
Gades, Odiel,
Peñalon,
Salama, Sarina,
Sensas

Amarok, Artur
Nick, Berdún,
Soissons

Artur Nick,
Berdun i
Soissons

Artur Nick i
Berdún, Bokaro

Artur Nick,
Berdún

Artur Nick,
Berdún, Garcia,
Nogal

Artur Nick,
Gades, Galeon,
Odiel, Sarina,
Sensas

Artur Nick,
Berdún, Garcia,
Nogal

Si comparem les varietats recomanades per l’IRTA i les conreades al municipi en cada
campanya, observem que en el cultiu de l’ordi s’adequa bastant, ja que com a mínim el 50 %
de les varietats conreades al municipi són recomanades.
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Però en el cas del blat és diferent, ja que les varietats que es recomanen són per les zones dels
secans semifrescals i pels regadius de Lleida , i per tant, les varietats sembrades al municipi no
es corresponent a les varietats aconsellades per l’IRTA per aquestes zones.

1.3. Anàlisi maneig
1.3.1. Operacions de camp
El tipus de sembra que és realitza majoritàriament és la sembra convencional. Tot i que hi ha
una part reduïda d’agricultors que fan sembra directa, justificant el menor nombre
d’operacions amb la corresponent disminució de temps de dedicació i també disminució per
tant, del cost de les operacions. També constaten que la sembra directa no els hi dificulta el
control de les males herbes
Les operacions de camp realitzades pels agricultors de Guimerà per la sembra convencional i
per la sembra directa es detallen a continuació.
1.3.1.1. Sembra convencional
Taula 4 - Operacions de camp realitzades segons la data i temps dedicat pels pagesos del municipi pels
cereals en la sembra convencional (Elaboració pròpia)

Data
Agost
Agost - setembre
Octubre
Octubre
Octubre
Gener i març
Febrer
Juny - juliol

Operació
Llaurar
Adobat a fons
Aplicació herbicides
Sembrar
Corronar
Aplicació herbicides*
Adobat a cobertora
Recol·lecció

Temps/superfície (h/ha)
1,33
0,83
0,28
0,83
0,33
0,28
0,22
0,29
4,39
TOTAL
*Depenen de l’estat del camp es realitza l’aplicació d’herbicida al març
1.3.1.2. Sembra directa
Les operacions que es realitzen en sembra directa i la data en que es produeix són:
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Taula 5 - Operacions de camp realitzades segons la data i temps dedicat pels pagesos del municipi pels
cereals en la sembra directa (Elaboració pròpia)

Data
Agost – setembre
Octubre
Octubre – novembre
Desembre – febrer
Febrer
Juny - juliol

Operació
Adobat a fons
Aplicació herbicida
Sembra
Aplicació herbicida
Adobat a cobertora
Recol·lecció
TOTAL

Temps/superfície (h/ha)
0,75
0,33
1
0,33
0,25
0,29
2,95

1.3.2. Fertilització
Actualment podríem considerar que hi ha com una “moda” en la fertilització dels cultius
extensius, ja que la majoria dels agricultors apliquen gallinassa com adob orgànic, encara que
hi ha algun cas en que aplica purins. El moment en que s’aplica és majoritàriament a fons, amb
quantitats que poden oscil·lar entre els 4.000 – 5.000 Kg/ha que s’apliquen per la pròpia
experiència i costum de l’agricultor.
Segons el règim de pluges, de cada campanya, s’aplica adob inorgànic en la fertilització de
cobertora, amb quantitats de 100 a 200 kg/ha d’adob sòlid que pot ser Urea 46 % si l’aplicació
és més primerenca, o bé amònic càlcic del 27 % si es realitza l’aplicació més tardana. La
quantitat aplicada es realitza en funció de la llavor sembrada, que habitualment és sobre els
200 kg de llavor/ha.
La següent taula mostra les tones utilitzades de fertilitzants pels socis de la cooperativa pel
període comprés entre el 2006 i el 2012, en que la majoria d’aquests fertilitzants han estat
utilitzats per la fertilització en cobertora dels cultius extensius.
Taula 6 – Tipus i quantitats de fertilitzants utilitzats pels socis de la Cooperativa del municipi en el
període 2006 – 2011 (Elaboració pròpia)

Any
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Tipus fertilitzant (tones)
Adob compost Nitrat amoníac càlcic 27 % Nitrat líquid Urea Clorur de potassa 60 %
27
37
15
16,46
85
127

37
80
34
77
-

24
86
76
13

31
-
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En molts pocs casos i de forma poc rutinària es realitzen anàlisis de sòl. Aquests anàlisis
ajudarien a que la fertilització resultés ser més eficaç, ja que es detectarien l’excés o la
carència dels nutrients i es cobririen les necessitats del cultiu, i més econòmica, ja que al saber
l’estat del sòl només s’aplicarien les quantitats de fertilitzants necessàries.

1.3.3. Aplicació productes fitosanitaris
1.3.3.1. Males herbes
La presència de males herbes en cultius extensius és un fet molt comú i sovint problemàtic, ja
que l’alta persistència d’algunes espècies pot dificultar el maneig del camp.
Les principals males herbes presents en els cultius extensius són les gramínies cugula (Avena
sterilis), margall (Lolium rigidum), i escaldaboques (Bromus diandrus), que resultar ser la més
problemàtica ja que és difícil de controlar, i la papaveràcia rosella (Papaver rhoeas).

Figura 2 i 3– Esquerra Nom Comú: Cugula, nom científic: Avena Sterilis
(http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es/2010_04_19_archive.html); Dreta Nom comú Margall,
nom científic Lolium rigidum (http://herbarivirtual.uib.es/eng-ub/imatges_especie/4769_82636.html)
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Figura 4 i 5– Esquerra Nom Comú: Escaldaboques, nom científic: Bromus diandrus
(http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es/2010/04/bromus-diandrus-rompesacos-estripasac.html); Dreta Nom comú Rosella, nom científic Papaver rhoeas
(http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es/2010/05/papaver-rhoeas-amapola-rosella.html)

Els tractaments d’herbicides que normalment es realitzen són d’herbicides totals, quan
s’apliquen abans de la sembra, i en mesos posteriors, quan el cereal es troba desenvolupat,
s’apliquen herbicides selectius. En els dos casos, les dosis són variables depenent de l’estat del
camp.
Els principals productes aplicats en el terme actualment són els següents:
Taula 7 - Característiques dels herbicides utilitzats pels agricultors de al cooperativa

Producte
Granstar®
Posta®
Javelo®
Lloxan®
Splendor®
Atlantis®
Broadway®
Intensity®

Tipus d’herbicida
Selectiu
Preemergencia i
postemergencia
Preemergencia i post
emergencia
Selectiu i
postemergència
Postemergència
Selectiu
Selectiu i
postemergència
Selectiu i
postemergència

Aplicació cultius
Cereals i olivera

Males herbes
Dicotiledònies anuals

Cereals

Dicotiledònies anuals

Cereals

Gramínies anuals

Cereals

Gramínies

Cereals
Blat

Gramínies
Gramínies

Blat

Gramínies i crucíferes
Fulla ampla (Papaver
rhoeas)
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1.3.3.2. Malalties
L’aplicació de fungicides en cereals és poc freqüent. La seva aparició depèn de les condicions
meteorològiques de cada campanya, i són pocs els agricultors que habitualment realitzen
algun tipus de tractament.
Les malalties que apareixen són foliars i són la Cendrosa (Blumeria graminis f.sp. tritici),
l’Helmintosporiosi (Pyrenophora tritici-repentis) i la Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis).
El risc d’infecció del cereal per Cendrosa és quan plou més de 5 L/m2, en el cas de
l’Helmintosporiosi és quan hi ha precipitacions importants i humectacions que durin més de
24h i per Rincosporiosi per condicions de tardors, hiverns i primaveres humides (IRTA, 2006)
(Apunts Sistemes de Producció i Protecció Vegetal).
1.3.3.2. Plagues
La plaga que realitza un major dany en els cereals és Zabrus tenebrioides que és un coleòpter
que depenent de l’any pot ser molt agressiu. La seva incidència depèn de les finques, i sempre
se’n realitza el seu tractament.

Figura 6 - Nom científic: Zabrus tenebrioides en estat adult (http://www.galerieinsecte.org/galerie/zabrus_tenebrioides.html)

Fa uns anys en una zona concreta del terme va aparèixer Nefasia (Cnephasia pumicana) que
va haver de ser tractada. Actualment no es troba cap focus d’incidència de la plaga.
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Figura 7 – Nom comú: Nefasia, nom científic: Cnephasia pumicana en estat adult
(http://www.sequella.co.uk/uklepidoptera/systematic_list/Tortricidae/1022a.html)

I la plaga del pugó que generalment està present en el cultiu i en alguna ocasió es tracta.

1.4. Comercialització i preus
1.4.1. Comercialització actual
La principal destinació de la producció de cereals del municipi és la Cooperativa, però una altra
part dels cereals produïda no menys important va a l’empresa empresa de cereals situada en
el municipi de Ciutadilla.
La cooperativa emmagatzema el cereal en sitges amb capacitats de 1,5 i 2 tones, és a dir, d’un
total de 3,5 tones. Però si en algun any la producció de cereal supera aquesta capacitat,
s’emmagatzema 1 tona en un altre magatzem del mateix edifici.
La producció que porten els diferents socis es emmagatzemada en les sitges i són els socis els
que decideixen quan vendre i quina quantitat en funció del preu de compra. Una part d’aquest
preu es destina a la cooperativa, una altra al transport del producte i la resta és la que rep el
pagès. La destinació de tot aquest cereal és pel Grup Alimentari Guissona que és qui fixa el
preu de compra.
El període d’emmagatzemament del producte és des de l’inici de la recol·lecta en el mes de
juliol, fins el 31 d’abril de l’any següent, ja que durant el mes de maig es fa la neteja i posada
en marxa de tot l’equipament per preparar-se per la recepció del gra de la següent campanya.
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1.4.2. Preus
A continuació s’exposen les taules i els gràfics corresponents sobre els preus percebut pel
pagès tant pel blat com per l’ordi.
Taula 8 - Preus percebuts pel pagès del blat durant el període 2000 – 2011 (Departament d’agricultura i
pesca)

Blat
Any

Preu anual (€/100 Kg)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

13,24
14,68
13,04
13,86
14,03
13,39
14,11
20,58
20,72
14,96
17,35
21,34

Preu percebut pel pagès del blat
25,00

€/100 Kg

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Any

Gràfic 2 – Evolució preus percebuts pel pagès pel blat durant el període 2000 - 2011 (Elaboració pròpia)
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En aquest primer gràfic, i de la mateixa manera pels gràfics que es presentaran a continuació,
es mostra l’evolució de preus corrents, que no estan influenciats per la inflació, i per tant, no
estan corregits. Aquest fet genera el valor nominal, i es refereix a l’any considerat. S’hauria de
transformar en preus constants, per tal de passar de valor nominal a valor real, que té en
compte la inflació.
Durant els primers sis anys el preu es va mantenir estable sobre els 13,00 i 14,00 €/100 kg. En
l’any 2007 aquest preu sofreix un augment que es manté en el següent any degut a la crisi
mundial de preus, i en els dos anys posteriors descendeix però no s’arriba al mateix baix preu
que en el inici del període. I és en la última dada, de l’any 2011, que es registra el preu més alt,
sent de 21,34 €/ 100 kg, d’aquest període.
Taula 9 - Preus percebuts pel pagès de l’ordi per a pinso i l’ordi durant el període 2000 – 2011
(Departament d’agricultura i pesca)

Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Preu anual (€/ 100 kg)
Ordi per a pinso
14,82
14,55
11,92
12,72
12,99
13,25
13,29
19,18
18,59
13,42
15,34
20,64
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Preu percebut pel pagès del ordi
25,00

€/100 Kg

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Any

Gràfic 3 – Evolució preus percebuts pel pagès per l’ordi durant el període 2000 - 2011 (Elaboració
pròpia)

Respecte el preu percebut per l’ordi, s’observa en la taula que no hi ha pràcticament
diferències del preu percebut pel pagès en els dos tipus d’ordi, per tant, en el gràfic només
s’ha representat la variació de preus de l’ordi.
Si comparem aquest gràfic amb el del blat, l’evolució dels preus obté el mateix comportament,
ja que els salts de preu més significatius passen als mateixos anys per la mateixa raó i els preus
no varien significativament.

1.5. Probabilitat dels rendiments segons el règim pluviomètric
En el següent apartat es mostren dades de rendiments dels cultius extensius de l’ordi i el blat
de parcel·les situades en els polígons 1, 3, 4 i 6 del terme registrades per dos agricultors del
municipi durant el període comprés entre els anys 1999 i 2011. En que els rendiments mitjans
segons la tècnica de la cooperativa es situen entre 3200 i 4000 kg/ha.
L’objectiu és relacionar les dades dels rendiments amb la pluviometria de l’any corresponent
durant els mesos de setembre fins el maig de l’any següent, i veure quina correlació hi ha
entre aquests dos paràmetres.
En primer gràfic que es mostra són tots els rendiments obtinguts de tots els polígons segons la
pluviometria de setembre a maig:
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Rendiment dels cultius extensius vs
pluviometria
Rendiment (kg/ha)

6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
100
150
y = 6,7075x + 1131,2
R² = 0,1947
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Pluviometria de setembre a maig (mm)

Gràfic 4 – Relació entre el rendiment del cereal en kg/ha respecte la pluviometria dels meses dels mesos
de setembre a maig, en mm, segons dades de parcel·les situades en els polígons 1, 3, 4 i 6 (Elaboració
pròpia)

En el gràfic s’observa una gran dispersió de les dades, tot i que s’observa una lleugera
tendència de l’augment del rendiment dels cereals amb la pluviometria. Si amb aquest factor
afegim que la R2 obtinguda té un valor baix de 0,19, es decideix representar només els
rendiments del polígon que doni una R2 més alta.

Producció (kg/ha)

Rendiment dels cereals polígon 1 vs
pluviometria
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
100

150

y = 9,5214x + 475,65
R² = 0,5175

200

250

300

350

400

450

500

Pluviometria anual (mm)
P1

Lineal (P 1)

Gràfic 5 – Relació entre el rendiment dels cereal en kg/ha respecte la pluviometria anual, en mm, segons
dades de parcel·les situades en el polígon 1 (Elaboració pròpia)

Segons el gràfic anterior i en funció de l’equació de la recta de regressió podem dir que gairebé
el 51 % del rendiment del cereal depèn de la pluviometria, i el restant 49 % del rendiment
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obtingut en depèn la resta de variables relacionades amb el maneig i l’estat del cultiu i el tipus
de sòl.
Per tal de donar d’una forma orientativa el rendiment dels cereals en funció de la
pluviometria, entre els mesos de setembre i maig, s’adjunta una taula a continuació en que es
mostren les dades corresponents al gràfic anterior amb les probabilitats d’ocurrència i
d’excedència.
Taula 10 - Probabilitats d’ocurrència i excedència de produccions segons la pluviometria registrada en el
període de setembre a maig durant el període de 1999 i 2011

Pluviometria de setembre a
maig (mm)
150
222,5
241,5
276,5
290
292
303
335
336
344
378,5
383
482

Cultius extensius
Rendiments
Probabilitat
(kg/ha)
d'ocurrència (%)
1574
7,14
2294
14,29
2428
21,43
2560
28,57
2875
35,71
3356
42,86
3395
50,00
3414
57,14
3530
64,29
4517
71,43
4838
78,57
4850
85,71
4961
92,86

Probabilitat
d'excedència (%)
92,86
85,71
78,57
71,43
64,29
57,14
50,00
42,86
35,71
28,57
21,43
14,29
7,14

La producció mitjana obtinguda en el municipi és de 3600 kg/ha, que es considera una
producció mitjanament bona donades les condicions de secà. Tot i així la probabilitat de tenir
un rendiment superior als 3520 kg/ha és únicament del 35 % (taula 10). També es pot
considerar que un 85 % dels anys hi hauran rendiments superiors als 2294 kg/ha.
Amb precipitacions majors a 370 mm es pot obtindre uns rendiments de més de 4500 kg/ha
amb la probabilitat del 21 % de superar aquest valor. Si recuperem la taula 4 de l’annex 3, i
calculem la pluviometria mitjana mensual però només pel període de setembre a maig,
obtenim els següent valors:

22

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà
Annex 4 – Anàlisi de la gestió dels cultius en la situació actual

Taula 11 - Distribució mensual de la pluja a Guimerà del 1989 fins el 2011

Mes

Pluviometria mitjana
mensual (mm)

Desviació
típica

Màxima mensual
(mm)

Mínima mensual
(mm)

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
...
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

13,0
18,3
28,7
43,0
48,3
...
47,1
53,5
41,5
33,0

36,6
16,7
28,8
30,8
34,1
...
36,2
45,4
30,6
27,3

124,0
70,5
130,0
109,0
157,0
...
110,0
201,0
106,5
96,0

4,5
3,0
7,0
5,0
1,0
...
1,5
6,0
4,0
2,0

TOTAL

326,3

89,1

502,5

190,0

I si tenim en compte que segons la taula anterior la precipitació mitjana durant aquest període
és de 326,3 mm, podem dir que els rendiments de cereal del municipi en els anys en que el
règim pluviomètric és l’habitual s’obté rendiments mitjanament bons, ja que tendeixen a ser
baixos.
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2. Olivera (Olea Europaea)
2.1. Varietats
La varietat d’oliva més conreada és indiscutiblement l’Arbequina. Tot i que hi ha alguna
plantació, però poc significativa, de la varietat Verdiell.
La varietat arbequina és cultiva per la tradició que hi ha a la zona i a l’alta qualitat de l’oli que
s’obté.
En els últims anys la superfície conreada i les hectàrees de la varietat Arbequina es pot
considerar que no han variat. Les raons són que les plantacions són velles podent arribar als
100 anys, i la seva renovació és difícil degut a que no es disposa d’aigua, ja que una plantació
jove hauria de ser regada durant els primers anys.
L’olivera és un cultiu marginal juntament amb l’ametller, és a dir, que es cultiven en bancals en
els quals no es pot realitzar ni el cultiu de la vinya ni cereals, però com que es tracta d’un arbre
més rústic i resistent a les condicions meteorològiques adverses, l’agricultor prefereix arrencar
plantacions d’ametller enlloc de les d’olivera.

2.2. Marc de plantació
2.2.1. Tipus marc de plantació en olivera
Els marcs de plantació en olivera poden ser (Guerrero, 1997):


Marc real: En que els arbres ocupen els quatre vèrtex d’un

quadrat, en que hi ha dos orientacions de les línies dels arbres
perpendiculars entre sí. En aquest marc queden dos carreres més
amples per realitzar les operacions de conreu, i dos més estretes.


En rectangle: En que es col·loquen els arbres un a cada vèrtex d’un rectangle, quedant

un carrer més ample i un altre de més estret. I si hi ha pendent, es preferible situar el carrer
més ample en la màxima pendent per facilitar el maneig amb tractor.


A portell: Es col·loquen els arbres ocupant

els vèrtex d’un triangle equilàter.
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Al cinc d’oros: En que es col·loca, en

una plantació amb marc real, un arbre en el
centre de cada quadrat. D’aquesta manera
s’augmenta la densitat de la plantacions velles.

2.2.2. Marcs de plantació en el municipi
En marcs de plantació poden ser diversos depenent del bancal. Les plantacions velles, que són
la majoria de les del municipi, poden presentar marcs de plantació amplis de 10x9 podent
haver uns 100 arbres/ha. En canvi en plantacions noves que s’han realitzat en la Vall del Corb,
el marc de plantació pot ser més petit de 6 x 6 o bé 6 x 7, o un marc més gran de 7 x 7 o 8 x 6
podent haver sobre uns 230 arbres/ha.
I el tipus de marcs de plantació més comuns són en marc real i a portell.

2.3. Anàlisi maneig
2.3.1. Operacions de camp
Taula 12 - Operacions de camp realitzades segons la data i temps dedicat pels pagesos del municipi pel
cultiu de l’olivera (Elaboració pròpia)

Data
Febrer
Març
Abril - setembre
Abril
Abril
Desembre
Desembre
TOTAL

Operació
Adobar*
Passar el cultivador
Aplicació herbicida
Esporgar
Crema rama
Recol·lecció amb vibrador
Recol·lecció manual

Temps/superfície (h/ha)
0,79
2,36
1,89
18,87
2,36
3,77
39,62
30,04
65,89

*La fertilització es realitza cada dos o tres anys.
**Depenent de l’estat del camp i de les condicions meteorològiques de la campanya, no es
llaura, ja que les dos aplicacions d’herbicides és suficient pel control de les males herbes.

2.3.2. Fertilització
En les oliveres la fertilització es realitza amb quantitats de 2800 kg/ha amb gallinassa si
s’adoba cada dos anys, o bé 5000 kg/ha si es realitza cada tres o quatre anys.
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2.3.3. Aplicació productes fitosanitaris
2.3.3.1. Males herbes
Les males herbes poden competir amb l’olivera per l’aigua, per tant, s’han d’eliminar per evitar
aquesta competència i més en zones on la pluviometria anual és baixa, especialment en el
període de primavera-estiu, ja que l’aigua és el factor més limitant en la producció..
L’eliminació de les males herbes no suposa cap problema per l’agricultor, ja que pel seu
control es realitza tractaments amb herbicides totals.
Les espècies més comunes són la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), el blet (Chenopodium
album) i la corretjola (Convolvulus arvensis) que es la més comuna.

Figura 8 – Nom comú: Ravenissa blanca, nom científic: Diplotaxis erucoides
(http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/especie/5111.html)
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Figura 9 i 10 - Esquerra Nom comú: Blet, nom científic: Chenopodium album
(http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es/2010/05/chenopodium-album-cenizo-blancoblet.html); Dreta Nom comú: Corretjola, nom científic: Convolvulus
arvensis;http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es/2010/04/convolvulus-arvensis-correhuelamenor.html)

2.3.3.2. Malalties
La malaltia que afecta més és l’Ull de gat o Repiló (Spilocaea oleagina) la qual s’acostuma a
tractar amb coure.
2.3.3.3. Plagues
La principal plaga de l’olivera és la mosca de l’olivera (Bractocera oleae), tot hi que hi ha anys
que n’hi ha poc nivell, i per tant, no cal fer cap tipus de tractament ni de control. En
plantacions més joves pot aparèixer glifodes (Margaronia unionalis)

Figura 11 i 12– Esquerra Nom Comú: Mosca de l'olivera, nom científic: Bractocera oleae
(http://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-23796.htm); Dreta Nom comú Glifodes, nom científic
Margaronia unionalis (http://www.agroambientalemaremma.it/olivone/avversit%C3%A0.htm)
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I en algunes plantacions hi ha problemes del cuc escolítis (Tomicus piniperda, T. Destruens, Ips
erosus)

2.4. Risc de gelades
Durant el cicle del cultiu de l’olivera, el moment en que una gelada pot ser més crítica és al
final del repòs hivernal a principis de primavera, quan hi ha l’aparició dels nous brots
terminats, i l’eclosió de les gemmes axil·lars que és durant els mesos de març i abril (Guerrero,
1997).
Per tal de saber la probabilitat de que hi hagi una temperatura crítica i també saber la certesa
de que n’hi passi en períodes de temps, es realitza el càlcul a través d’una aplicació de la
universitat de Califòrnia anomenada TempRisk, en que s’insereixen les dades de les
temperatures mínimes registrades per l’Estació Automàtica de Tàrrega pel període comprés
entre 1 de gener de 1997 fins el 31 de desembre de 2011, i s’obtenen els gràfics i resultats
següents:

Probabilitat d'una temp. mínima més baixa
(%)

Probabilitat gelades olivera
100
80
60
40
20
0
-10,0

-8,0

-6,0
-4,0
Temperatura Mínima (°C)

-2,0

0,0

Gràfic 6 – Probabilitat de gelades durant el període de 1 de març al 30 d’abril per l’espècie de l’olivera
que té com a temperatura crítica -5,0 °C calculada amb l’aplicació TempRisk de la Universitat de
Califòrnia

La probabilitat de que hi hagi una temperatura mínima de -5 °C en el període en que apareixen
els nous brots comprés entre els mesos de març i abril és de pràcticament el 5 %.
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Certesa de Zero gelades (%)

Risc de gelades durant el període de
brotació de l'olivera
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Gràfic 7 – Probabilitat de que la temperatura mínima no sigui més baixa de la temperatura crítica en
diferents períodes d’anys calculat amb una sèrie de temperatures mínimes de 26 anys, en que el període
crític és del 1 de març al 30 d’abril, calculada amb l’aplicació TempRisk

La certesa de que la temperatura mínima no estarà per sota de la temperatura mínima crítica
de -5 °C durant el període de brotació de l’olivera amb un període de 5 anys és de gairebé el 85
%, aquesta probabilitat va disminuint a mesura el període d’anys va augmentant. Pel període
màxim d’anys calculat la probabilitat de risc de gelada és aproximadament del 35 %.

2.5. Comercialització i preus
2.5.1. Comercialització actual oli verge extra
Pràcticament la totalitat de les olives de la varietat Arbequina produïdes al municipi van
destinades a la producció d’oli, principalment a la cooperativa i el moli d’oli “Cal Jan”.
Cadascun d’aquests llocs presenta característiques de comercialització diferents.
La cooperativa presenta el certificat de Denominació d’Origen les Garrigues, tot i que l’oli no
es produeix al mateix municipi, sinó que les olives un cop pesades a la cooperativa són
transportades fins un altre molí situat a Cervià de les Garrigues, on s’obté l’oli i un cop
embotellat es retorna a la cooperativa per comercialitzar-ho.
El molí d’oli no disposa del certificat, però l’oli s’obté en el mateix municipi amb un molí de
pedra que pot ser visitat pel mateix comprador i es embotellat en el mateix moment de la
compra.

29

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà
Annex 4 – Anàlisi de la gestió dels cultius en la situació actual

2.5.2. Preus de l’oli d’oliva i les olives
Segons dades del gabinet tècnic del Departament d’Agricultura i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, el preu percebut pel pagès de les olives per almàssera o trull, és a dir, destinades a
la producció d’oli d’oliva són:

Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Olives per almàssera o trull
Preu anual (€/100 Kg)
45,00
39,05
53,07
52,40
51,23
63,00
66,54
53,20
40,83
32,10
30,45
26,57

Taula 13 - Preus percebuts pel pagès de les olives per almàssera durant el període 2000 – 2011
(Departament d’agricultura i pesca)

Si representem aquests valors de forma gràfica, per tal d’observar més fàcilment la seva
variació obtenim el següent gràfic:

€/Kg

Preus percebut pel pagès - Olives per
Almàssera o trull
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Any
Gràfic 8 – Evolució preus percebuts pel pagès per les olives per almàssera o trull durant el període 2000 2011 (Elaboració pròpia)
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La tendència apreciable des de l’any 2000 fins el 2006 és que el preu anava augmentant fins
arribar al màxim de 66,54 €/100 kg en aquest últim any. A partir d’aquí el preu ha anat sofrint
una disminució constant fins a pagar 26,57 €/100 Kg en l’any 2011 que és menys de la meitat
del que es pagava en l’any 2006 i és el preu més baix observat d’aquesta sèrie d’anys.
Respecte els preus percebuts pel pagès de l’oli d’oliva obtenim la taula i el gràfic corresponent
següents:
Oli d’oliva
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Preu anual ( €/Kg)
236,21
241,26
230,85
233,69
254,08
298,22
355,6
272,8
241,04
190,56
191,35
182,7

Taula 14 - Preus percebuts pel pagès de l’oli d’oliva durant el període 2000 – 2011 (Departament
d’agricultura i pesca)

€ / 100 Kg

Preu precebut pel pagès de l'oli
d'oliva
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Any
Gràfic 9 – Evolució preus percebuts pel pagès de l’oli d’oliva durant el període 2000 - 2011 (Elaboració
pròpia)
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També s’observa una pujada en el preu de l’any 2000 a l’any 2006, i també és en aquest any un
màxim en el preu, ja que aquest es veu disminuït any rere any fins arribar al valor més baix
observat de 182,7 €/100 Kg de l’any 2011.
Per tant, la tendència en el preu percebut del pagès, tant de les olives com per l’oli d’oliva, és
una disminució clara. Per tant, el benefici del pagès per la realització d’aquest cultiu s’ha vist
cada vegada més reduït degut a la disminució d’ingressos, a més de l’augment dels costos
bàsicament observat en la pujada del combustible.

2.6. Probabilitat de les produccions segons règim pluviomètric
Els rendiments de dos parcel·les situades en els polígons 1 i 6 durant el període comprés entre
el 2000 i el 2011, respecte la pluviometria en els mesos de setembre a maig, es representa a
continuació:

Rendiment de les oliveres vs
pluviometria
Rendiment (kg/ha)

5000
4000
3000

2000
1000
0

100
150
y = 6,2742x + 31,582
R² = 0,3172

200

250

300

350

400

450

500

Pluviometria (mm)

Gràfic 10 – Relació entre el rendiment de les oliveres en kg/ha respecte la pluviometria, en mm, segons
dades de parcel·les situades en els polígons 1 i 6 (Elaboració pròpia)

El gràfic representa una dispersió dels punts obtenint una equació de la regressió lineal amb
una R2 de 0,32. Per tal de obtenim una millor regressió, es representa en el següent gràfic
només els rendiments obtinguts d’una de les parcel·les amb la R2 més alta.
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Rendiment (kg/ha)

Rendiment d'oliveres polígon 1 vs
pluviometria
4000
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y = 6,2688x - 158,89
R² = 0,374

P1

Lineal (P 1)

Gràfic 11 – Relació entre el rendiment d’oliveres en kg/ha respecte la pluviometria, en mm, segons
dades de parcel·les situades en el polígon 1 (Elaboració pròpia)

Si en el gràfic li adjuntem la taula de rendiments corresponents, i calculem la probabilitat
d’ocurrència i d’excedència, obtenim el següent:
Taula 15 - Probabilitats d’ocurrència i excedència de produccions d’oliveres segons la pluviometria
registrada en el període de setembre a maig durant el període 2000 i 2011

Oliveres
Pluviometria setembre a
maig (mm)
150
222,5
241,5
276,5
290
292
335
336
344
378,5
383
482

Rendiments
(kg/ha)
547
1194
1698
1525
583
2158
2586
910
3403
1878
2525
2475

Probabilitat
d'ocurrència (%)
6,67
13,33
20,00
26,67
33,33
40,00
46,67
53,33
60,00
66,67
73,33
80,00

Probabilitat
d'excedència (%)
93,33
86,67
80,00
73,33
66,67
60,00
53,33
46,67
40,00
33,33
26,67
20,00

Si s’observen els rendiments respecte l’augment de la quantitat de pluviometria s’observa
alguna dada que destaca especialment, ja que el rendiment corresponent a la pluviometria de
290 mm és de 583 kg/ha, i la de 292 mm un rendiment de 2158 kg/ha.
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Segons les dades dels rendiments amb una pluviometria des del mes de setembre fins al maig
de 300 mm seria suficient per tenir un rendiment de més de 2000 kg/ha.
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3. Ametller (Prunus dulcis)
3.1. Varietats
Les varietats que es cultiven en el municipi de Guimerà són Comuna, Desmai llargueta i
Marcona de floració primerenca, ja que floreixen en la primera quinzena del mes de febrer. I
les de floració tardana Ferragnes i Ferraduel que floreixen durant la primera quinzena de març.
En els últims anys no s’ha realitzat cap plantació nova en el terme, però en poblacions
properes de la Vall del Corb s’ha realitzat alguna plantació de la varietat Guara que es
caracteritza per ser autofèrtil.

3.2. Marcs de plantació
3.2.1. Tipus marcs de plantació en ametller
Els marcs de plantació en secà han de ser amplis, ja que quan l’arbre és adult s’evita la
competència per l’aigua, i en els anys en que l’aigua és escassa inclús s’evita la pèrdua d’algun
arbre.
En les varietats vigoroses, com és el cas de la Marcona i Ferragnes, el marc de plantació ha de
ser més ampli respecte la resta.
Respecte la disposició de la plantació d’ametllers en secà es pot realitzar els següents marcs de
plantació (Navarro, 2002):


Marc real: Que permet realitzar les operacions de forma creuada i és el més utilitzat

en les zones de secà i de pendent suau.


A portell: Que facilita el conreu del cultiu en tres direccions, permet una major

densitat d’arbres per hectàrea, i és un marc aconsellat per zones amb pendent considerable.

3.2.1. Marcs de plantació en el municipi
Respecte els marcs de plantació poden variar, ja que la principal localització dels ametllers és
en bancals estrets, on es difícil l’entrada de maquinària gran, i de vegades en terreny irregular,
però els tipus de marcs de plantació són, de la mateixa que per l’olivera, en marc real i a
portell.
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Algun exemple de marc de plantació de finques més velles poden ser de 10 x 6 havent sobre
uns 150 arbres/ha. I en plantacions més noves també plantades en la zona de la Vall del Corb,
el marc de plantació pot ser de 6 x 6 o bé de 6 x 7, podent haver sobre uns 230 arbres/ha.

3.3. Anàlisi maneig
3.3.1. Operacions de camp
Taula 16 - Operacions de camp realitzades segons la data i temps dedicat pels pagesos del municipi
(Elaboració pròpia)

Data
Desembre - gener
Desembre - gener
Març
Abril
Maig
juliol
Setembre
-

Operació
Esporgar
Treure rama
Aplicació herbicida*
Cultivar**
Ensulfatar
Cultivar
Recol·lecció
Adobar
TOTAL

Temps/superfície (h/ha)
12,79
1,16
0,48
2,91
1,45
2,91
1,74
23,45

*Només s’aplica herbicida a la base del tronc dels arbres
**I es cultiva entremig dels arbres

3.3.2. Fertilització
La fertilització en l’ametller, de la mateixa manera que es realitza en el cultiu de l’olivera es
realitza cada 2 o 3 anys, depenent de l’agricultor i del camp. Però hi ha agricultors que
pràcticament no fertilitzen.

3.4. Aplicació productes fitosanitaris
3.4.1. Males herbes
Les espècies més comunes observades en el conreu de l’ametller resulten ser les mateixes que
en el cultiu de l’olivera, que són tal com s’ha dit, la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), el
blet (Chenopodium album) i la corretjola (Convolvulus arvensis). Que s’eliminen aplicant un
herbicida total. En algun cas es realitza l’aplicació d’herbicida enlloc de llaurar.
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3.4.2. Malalties
Les malalties que tenen una major severitat en la zona, i que són les més importants es
presenten a continuació (Navarro, 2002):
Fusicoccum o també anomenat xancre, que està provocat per un fong que penetra per les
ferides que es produeixen per la caiguda de les fulles i al obrir les gemmes, que és la raó per la
qual resultar ser difícil de controlar, i pot afectar a rams, rames i gemmes.
Taca ocre (Polystigma ochraceum) o també anomenada malaltia de les taques vermelles, que
ataca a les fulles provocant la seva caiguda anticipada. Inicialment les fulles prenen una
coloració groguenca, que posteriorment es converteix a coloració vermella. Les condicions
meteorològiques que afavoreixen la infecció són les temperatures suaus i les humitats durant
la primavera.
Cribat (Coryneum beijerinkii) que és una fong que ataca tant les fulles, brots i fruits. Sobre les
fulles apareix puntuacions rodones de color rogenc, que una vegada necrosades deixa la fulla
perforada. I si les primaveres són humides i plujoses s’incrementa la propagació de la malaltia
(Navarro, 2002).
En els ametllers, de la mateixa manera que passa amb l’olivera, són pocs els agricultors que
realitzen algun tipus de tractament contra les malalties. Ja que degut al valor baix de la seva
producció el pagès prefereix no realitzar cap tractament degut al seu cost.

3.4.3. Plagues
La principal plaga de l’ametller és el pugó que poden ser de les espècies Brachycaudus
persicae, Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus amigdaly, Myzus persica coneguts també com a
pugó verd, farinós, negre o de la fusta. Normalment tots els agricultors del terme realitzen el
seu tractament (Navarro, 2002).

3.5. Risc de gelades
Els dos factors que afecten més a l’estat productiu i vegetatiu de l’ametller són la sequera i la
presència de gelades, especialment en l’època de floració. Les varietats cultivades al terme són
de floració primerenca i tardana, que es correspon als mesos de febrer i març respectivament.
Per tant, el que ens interessa saber és la probabilitat que hi hagi gelades durant aquest
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període, ja que aquest fet ens condicionarà a la mortalitat de les flors de l’ametller, que
indueix a un menor quallat dels fruits, i conseqüentment a una disminució de la producció.
Per tal de saber la probabilitat de que hi hagi la temperatura crítica i la certesa de que no passi
en un període de temps determinat, es realitzen els càlculs a partir de les temperatures
mínimes registrades per l’Estació Automàtica de Tàrrega durant el 1 de gener de 1997 fins el
31 de desembre de 2011, sabent que la temperatura crítica pels ametllers en plena floració és
de -2,7 °C (Saunier, 1960 citat en Gil Albert, 1986), pel període del 1 de febrer fins el 31 de
març a través de l’aplicació d’excel TempRisK creada al gener de 2003 per la Universitat de

Probabilitat d'una temp. mínima més
baixa (%)

Califòrnia, obtenim els gràfics següents:

Probabilitat gelades ametller
100
80
60
40
20
0
-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

Temperatura Mínima (°C)
Gràfic 12 – Probabilitat de gelades durant el període de 1 de febrer al 31 de març per l’espècie
d’ametller que té com a temperatura crítica -2,7 °C calculada amb l’aplicació TempRisk de la Universitat
de Califòrnia

La probabilitat de que hi hagi una temperatura mínima crítica de -2,7 °C durant el període de
floració de febrer a març és aproximadament del 30 %.
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Certesa de zero gelades (%)
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Gràfic 13 – Probabilitat de que la temperatura mínima no sigui més baixa de la temperatura crítica en
diferents períodes d’anys calculat amb una sèrie de temperatures mínimes de 26 anys, en que el període
crític és del 1 de febrer al 31 de març calculada amb l’aplicació TempRisk

I la certesa de que la temperatura mínima no estarà per sota de la temperatura mínima crítica
de -2,7 °C en el període de 5 anys és aproximadament del 15 %, en el cas del període de 10
anys és del 5 %, i pels períodes de 15, 20, 25 i 30 és pràcticament del 0 %.

3.6. Comercialització i preus
3.6.1. Comercialització actual
En la comercialització de les ametlles dels socis de la cooperativa es realitza el mateix
procediment de venda que en el cas dels cereals, ja que són els dos únics productes que són
emmagatzemats en la mateixa cooperativa. En que la venda també es realitza al Grup
Alimentari Guissona.
La resta d’agricultors no socis les porten al Grup Alimentari Guissona, a l’empresa AGROLES,
S.C.C.L. situada a les Borges Blanques i a l’empresa Germans Farré S.L. de Ciutadilla, entre
d’altres.
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3.5.6. Preus
La taula i el corresponent gràfic del preu percebut pel pagès de les ametlles són els següents:
Taula 17 - Preus percebuts pel pagès d’ametlles durant el període 200 – 2011 (Departament
d’agricultura i pesca)

Ametlles
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Preu anual (€/100 Kg)
80,74
73,31
70,57
96,60
162,10
148,70
96,78
93,70
91,03
63,62
70,50
68,13

Preu percebut pel pagès de les
ametlles
200

€/100 Kg

150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Any

Gràfic 14 – Evolució preus percebuts pel pagès de les ametlles durant el període 2000 - 2011 (Elaboració
pròpia)

A diferència de l’evolució de preus observat en l’oli d’oliva i les olives, en el cas de les ametlles
el màxim s’observa en l’any 2004, ja que des de l’any 2000 al 2004 hi ha una tendència
ascendent dels preus fins el 2004 que es on hi ha un descens dels preus fins arribar a 63,62
€/100 Kg que és el preu més baix observat en el 2009.
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3.7. Probabilitat de les produccions segons el règim pluviomètric
Donat que l’ametller és un cultiu marginal, els agricultors del municipi no porten un control ni
del seu maneig ni dels rendiments obtinguts. Per tant, mitjançant l’ametller no podem fer cap
representació gràfica, ni calcular probabilitats com en els casos anteriors.
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4. Vinya (Vitis vinifera)
4.1. Varietats
Les principals varietats cultivades en el terme de Guimerà són principalment les varietats
blanques Macabeu i Parellada, i les varietats negres Cabernet Sauvignon i Ull de llebre.
Taula 18 - Característiques varietats cultivades al municipi (Chomé, 2003)

Varietat

Època maduració

Època d’esborronament

Parellada

Molt tardana

Primerenca

-

Potencial enològic
Realització vins de diferents
tipus
Utilitzat en elaboració de
cava
Apte per la fermentació en
barricada
Elaboració vins blancs
Elaboració de cava

Cabernet
Sauvignon

Mitjanament
tardana

Tardana

-

Apte per l’envelliment

-

Elaboració vins joves amb
maceració carbònica
Admet criança en barricada
de roure

-

Macabeu

Tardana

Tardana

Blanca

-

Negra
Ull de llebre

Primerenca

Primerenca

-

Gràcies a les ajudes per la reconversió de la vinya, des de l’any 2000 la superfície destinada a la
producció de vinya ha incrementat considerablement, ja que anteriorment la superfície era
molt poca i la principal varietat era Macabeu. La principal característica que ha canviat més a
través d’aquesta conversió és la producció de varietats negres, ja que fins l’any 2000 no n’hi
havia pràcticament, sent la varietat Ull de llebre la més plantada.
La varietat Macabeu es localitza principalment en els fons del riu Corb, i cap als plans de la
Bovera s’ha plantat Parellada, que anteriorment n’hi havia molt poc.
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4.2. Sistemes de formació i marcs de plantació
4.2.1. Sistemes de formació
4.2.1.1. Tipus de sistemes de formació en vinya
Els dos sistemes de formació de la vinya són:


Vinya en vas, és el sistema tradicional de poda



Vinya emparrada o en espatllera, que és un sistema que s’ha implantat des de fa pocs

anys. L’objectiu d’aquest sistema és mecanitzar operacions, i així facilitar el maneig del cultiu,
com la pre-poda, poda en verd i verema. A més, a través d’aquest sistema s’aconsegueix una
millor qualitat del raïm en la vinya (Departament de Treball, 2010).
4.2.1.2. Sistemes de formació en el municipi
Les dos formes més comunes en que es troba les plantacions de vinya són en vas, que és la
forma tradicional i que es troba en la majoria de les plantacions més velles, i emparrat, que es
la forma en que es planten totes les plantacions més noves.

4.3. Anàlisi maneig
4.3.1. Operacions de camp
Taula 19 - Operacions de camp realitzades segons la data i temps dedicat pels pagesos del municipi
(Elaboració pròpia)

Data
Gener
Febrer
Febrer
Març
Març - abril
Març - maig - juny o juliol
Maig
juny
Setembre
Maig a agost
Novembre

Operació
Pre-poda
Podar
Treure sarments
Baixar fils
Cavar
Llaurar
Esporgar
Pujar fils
Recol·lecció amb recol·lectora
Recol·lecció manual
Aplicació sofre i coure*
Adobar
TOTAL

Temps/superfície (h/ha)
19,33
19,33
1
4
3,33
5,33
26
13,33
1
58,67
6,50
0,75
99,9
157,58

*Es realitza des de que la planta brota i té uns 10 cm fins a 3 setmanes abans de que el raïm
sigui recol·lectat per tal que no quedin residus al producte, normalment no es realitza a partir
del setembre. El nombre d’aplicacions varia en funció de l’any, poden ser de 3 a 5 o més.
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4.3.2. Fertilització
La fertilització en el cultiu de la vinya es realitza cada 2 o 3 anys. En que es tira entre 200 i 300
Kg/ha d’adob inorgànic, o bé 10.000 Kg/ha d’adob orgànic de gallinassa.

4.3.3. Aplicació productes fitosanitaris
4.3.1.1. Males herbes
Les principals males herbes que es poden trobar en les finques del cultiu de la vinya són la
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) i la corretjola (Convolvulus arvensis), que s’eliminen a
través del treball mecànic del sòl sense utilitzar herbicides.
4.3.1.2. Malalties
La principal malaltia que apareix en el cultiu de la vinya per la qual s’ha de tractar és la malura
o cendrosa de la vinya (Uncinula necator). I secundàriament el míldiu (Plasmopara Viticola) i
podridura grisa (Botrytis cinerea).
4.3.1.3. Plagues
La única plaga que apareix per les explotacions del municipi és l’anomena’t corc del raïm
(Lobiesa botrana), que resulta ser molt irregular ja que hi ha anys que no cal realitzar cap tipus
de tractament.

Figura 13 – Nom Comú: Corc del raïm, nom científic: Lobiesa botrana
(http://vitivi.codorniu.es/2012/03/12/noves-zones-amb-feromones-contra-el-corc/lobesia/)

4.4. Risc de gelades
La vinya pot ser danyada per les gelades de tardor, hivern i primavera, però les conseqüències
de la gelada depenen de l’estació, la intensitat del fred i de l’estat vegetatiu.
Les gelades de tardor actuen abans de la caiguda de fulles. El dany es produeix en els òrgans
herbacis quan la temperatura està per sota dels -2,5 °C (Reynier, 1995).
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Probabilitat d'una temp. mínima més
baixa (%)

Probabilitat gelades vinya tardor
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0
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0,0

Gràfic 15 – Probabilitat de gelades durant el període de 23 de setembre al 1 de desembre per la vinya
que té com a temperatura crítica -2,5 °C calculada amb l’aplicació TempRisk de la Universitat de
Califòrnia

Certesa de zero gelades (%)

Risc
100
80
60
40
20

0
5

10

15
20
Període (anys)

25

30

Gràfic 16 – Probabilitat de que la temperatura mínima no sigui més baixa de la temperatura crítica en
diferents períodes d’anys calculat una sèrie de temperatures mínimes de 26 anys, en que el període
crític és del 23 de setembre al 1 de desembre calculada amb l’aplicació TempRisk.

La probabilitat que la temperatura mínima no superi la temperatura crítica de -2,5 °C és de
pràcticament del 60 % en un període de 5 anys, i del 7,5 % en un període de 30 anys.
Les gelades d’hivern van des de la caiguda de fulles fins el desborronament. Quan la
temperatura és inferior als -15 °C pot danyar les gemmes, el líber de les sarments, els braços i
els troncs (Reynier, 1995).
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I les gelades de primavera són després del desborrament. Aquestes gelades són més freqüents
però el dany produït és menys important, ja que mai arriben a produir la mort de la planta,
encara que poden destruir tota la recol·lecta de la campanya corresponent.
Hi ha dos tipus de gelades de primavera.
-

Les gelades blanques, que són degudes al refredament dels òrgans vegetals i del sòl

per irradiació
-

Les gelades negres, degudes a la invasió de masses d’aire fred a una temperatura

inferior a 0 °C.

4.5. Comercialització i preus
4.5.1. Comercialització actual
Pràcticament la producció de tot el raïm produït al terme va destinat a l’empresa Freixenet que
realitza la recepció del raïm en la cooperativa del municipi de Verdú. També en el mateix
municipi es realitza la recepció del raïm per l’empresa Torres, però la quantitat de raïm que
aquesta empresa obté és menys significativa.
I pels membres de la cooperativa que porten la seva producció a la mateixa cooperativa, el
mateix dia de la recepció del producte és transportat amb un camió a Vilafranca del Penedès
on serà transformat i comercialitzat. Però només són varietats blanques i el únic control que
realitza la cooperativa és el pes del producte.

4.5.2. Preus
La taula i el gràfic corresponent dels preus rebuts pel pagès pel raïm destinat a transformació
són els següents:
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Taula 20 - Preus percebuts pel pagès del raïm de transformació durant el període 2000 – 2008
(Departament d’agricultura i pesca)

Raïm per a transformació
Preu anual (€/100 Kg)
32,98
32,79
33,34
31,24
28,13
35,25
35,10
35,67
35,95

Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

€/100 Kg

Preu percebut pel pagès del raïm per
a transformació
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Any
Gràfic 17 – Evolució preus percebuts pel pagès del raïm per a transformació durant el període 2000 2008 (Elaboració pròpia)

A diferència de l’evolució dels preus dels cultius anteriors, en aquest cas s’observa el descens
del preu en l’any 2004, sent de 28,13 €/ 100 Kg i l’última dada que es disposa és de l’any 2008
en que s’observa el preu més alt percebut pel pagès sent de 35,95 €/ 100 Kg.

4.6. Probabilitat de les produccions segons el règim pluviomètric
Els rendiments de parcel·les situades en els polígons 1, 3, 5 i 6 respecte la pluviometria
registrada pel període de setembre a maig, es presenten en el gràfic següent:

47

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà
Annex 4 – Anàlisi de la gestió dels cultius en la situació actual

Rendiments de la vinya vs
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Gràfic 18 – Relació entre els rendiments de la vinya en kg/ha respecte la pluviometria, en mm, segons
dades de parcel·les situades en els polígons 1, 3, 5 i 6 (Elaboració pròpia)

La dispersió de punts dels rendiments és molt gran, i això indueix a l’obtenció d’una R2 molt
baixa, ja que és de pràcticament del 0,03.
A continuació es presenta els rendiments del polígon del qual s’obté més dades:

Rendiments (kg/ha)

Rendiments de vinya polígon 3 vs
pluviometria
20000
15000
10000
5000
0
100

150

200

250

300

350

400

450

500

Pluviometria (mm)
y = 16,391x + 3724,1
R² = 0,1843

P3

Lineal (P 3)

Gràfic 19 – Relació entre el rendiments de la vinya en kg/ha respecte la pluviometria, en mm, segons
dades de parcel·les situades en el polígon 3 (Elaboració pròpia)

S’observa que la tendència de la recta és positiva i que el 18 % del rendiment obtingut es
podria explicar per la pluviometria, el 82 % restant per d’altres paràmetres relacionats amb el
cultiu, en que un dels principals paràmetres que influeixen sobre el rendiment de producció és
la poda.
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Si representem mitjançant una taula la pluviometria en aquest període amb els rendiments
corresponents juntament amb les probabilitats d’ocurrència i d’excedència, obtenim el
següent:
Taula 21 - Probabilitats d’ocurrència i excedència de rendiments de raïm segons la pluviometria
registrada en el període de setembre a maig des del període 1993 fins el 2011

Vinya
Pluviometria setembre a
maig (mm)
150
222,5
241,5
276,5
289
290
292
303
326
335
336
344
364,5
378,5
383
383,5
404
434
482

Rendiments
(kg/ha)
7637
8551
5760
7115
5162
5778
10775
9060
7480
12454
9771
9346
11866
14860
11449
3772
11944
7560
12614

Probabilitat
d'ocurrència (%)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Probabilitat
d'excedència (%)
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

De la mateixa manera que ha passar en algun cultiu anterior, la taula presenta rendiments
bastant variats segons la pluviometria, ja que hi ha dades de rendiments baixos amb
pluviometries relativament altes, com podria ser de 383,5 mm, que el rendiment corresponent
és de 3772.
Les parcel·les en que la seva producció va destinada a l’elaboració de vi amb Denominació
d’Origen Costers del Segre, han d’obtenir una producció màxima de 120 hectolitres de vi per
hectàrea, tant en varietats blanques com en negres. Aquesta producció màxima representa al
camp 12000 kg de raïm/ha. Per tant, amb una precipitació de 364,5 mm en el 65 % dels casos
la collita ha estat menor al llindar màxim, i en el 35 % dels casos s’ha excedit aquesta quantitat.
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