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Resum 

En aquest treball final de grau s‟ha estudiat l‟estat actual de la fertilitat del sòl d‟una 

finca situada al Baix Empordà, Girona. Es van establir diferents criteris segons la 

tipologia de cultiu a estudiar ja que en la finca s‟hi troben vinyes, oliveres, fruiters i 

hortalisses. 

Així doncs, per la vinya i l‟olivera es va estudiar l‟efecte de l‟anivellació de parcel·les de 

diferents cotes i el perquè de les grans heterogeneïtats dins una mateixa parcel·la. Es 

va veure que aquesta anivellació és més aviat negativa i que las gran heterogeneïtats 

són degudes a una capacitat de creixement superior en aquestes zones degut a certes 

característiques del sòl. 

Pel que fa a les hortalisses se‟n va veure l‟estat nutritiu, fertilitat química, a nivell del 

sòl i l‟estat físic de l‟estructura d‟aquest. Es va comprovar que l‟estructura del sòl en 

dificulta el drenatge. Químicament s‟analitzaren problemes en el complex de canvi 

catiònic i als cations de canvi.   

En quant als fruiters se‟n va veure també l‟estat físic de l‟estructura dels sòls i, a més a 

més, la fertilitat química; on es veieren problemes similars del treball del sòl perjudicant 

l‟estructura d‟aquest i dificultats per falta de matèria orgànica i d‟alguns cations de 

canvi.  

Aquesta valoració es va arrodonir, tenint en compte el tipus de fertilització realitzada 

en les hortalisses i els fruiters, i també l‟aigua utilitzada pel reg de les hortalisses. Es 

feren balanços de nutrients a partir dels fems i la fruita de la finca i es veié que 

l‟aplicació d‟aquests era errònia.  

Per acabar de concretar es va analitzar la gestió de les plagues, malalties i flora 

espontània en cada un dels tipus de cultius. Pel que fa a l‟horta es va veure la relació 

de la flora espontània amb les característiques del sòl ja observades amb anterioritat i 

aquestes van tornar a afirmar les característiques de falta de drenatge i compactació.  

Finalment, es proposa un filosòfic pla d‟actuació per tal de solucionar i corregir els 

problemes vistos i intentar millorar i encerclar més el cicle de la finca amb una gestió 

més orgànica i de menys impacte pel sòl, el medi ambient, el paisatge i la societat amb 

la sembra de combinacions d‟adobs verds, la utilització de preparats a base de plantes 

i el canvi en certes gestions de la finca, entre d‟altres.  

 

Paraules clau: Fertilitat, sòl, gestió holística.  
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Resumen 

En este trabajo de final de grado se ha estudiado el estado actual de la fertilidad del 

suelo de una finca situada en el Baix Empordà, Girona. Se establecieron diferentes 

criterios según la tipología de cultivo a estudiar, ya que en la finca se encuentran 

viñas, olivos, frutales y hortalizas. 

Así pues, para la viña y el olivo se estudió el efecto de la nivelación de las parcelas de 

diferentes cotas y el porqué de las grandes heterogeneidades dentro de una misma 

parcela. Se vio que ésta nivelación es negativa y que las grandes heterogeneidades 

son debidas a una capacidad de crecimiento superior en estas zonas debido a ciertas 

características del suelo.  

Para las hortalizas, se vio el estado nutritivo (fertilidad química), a nivel del suelo y el 

estado físico de la estructura de éste. Se comprobó que la estructura del suelo dificulta 

el drenaje. Químicamente se analizaron problemas en el complejo de intercambio de 

cationes y en los cationes de cambio.  

En frutales se observó el estado físico de la estructura del suelo y su fertilidad química 

donde se vieron problemas similares del trabajo del suelo perjudicando la estructura 

de éste y problemas por falta de materia orgánica i de algunos cationes de cambio.   

A esta valoración se añadió también, el tipo de fertilización realizada en la huerta y los 

frutales, y se valoró el agua utilizada en el riego de las hortalizas. Se realizaron 

balances de nutrientes con los excrementos i la fruta de la finca i se vio que la 

aplicación de éstos era errónea.  

Para concretar más también se analizó la gestión de las plagas, enfermedades y flora 

adventicia en cada uno de los cultivos. En huerta, además, se vio la relación de la flora 

adventicia con las características del suelo ya observadas con anterioridad y éstas 

reafirman las características de falta de drenaje y compactación.  

Finalmente, se propone un filosófico plan de actuación para solucionar y corregir los 

problemas estudiados e intentar mejorar y redondear más el ciclo de la finca, con una 

gestión más orgánica y de menos impacto para el suelo, el medio ambiente, el paisaje 

y la sociedad con la siembra de combinaciones de abonos verdes, la utilización de 

preparados a base de otras plantas y cambios en algunas gestiones de la finca, entre 

otros. 

 

Palabras clave: Fertilidad, suelo, gestión holística.   
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Abstract 

In this final grade work the actual status of the fertility of the soil has been studied in 

one farm located in Baix Empordà, Girona. 

Different rules have been established depending on which crop was going to be 

studied because in the farm there are vineyards, olive trees, fruit trees and an orchard. 

So the effects of levelling out the soil in different plots and the meaning of the 

differences in the crop of the same plot have been studied for vineyards and olives 

trees. It has shown that levelling out the soil is a negative practice and the differences 

in the crop are because a bigger capacity of the plants to grow because certain 

characteristics of the soil. 

The nutritive statuses (chemical fertility) of the soil and also its structure (physical 

fertility) have been studied for the orchard. It has been studied that its structure 

complicates de draining of the soil. Chemically, it has been seen some problems in the 

exchange cation complex and in the cations of change.   

The physical fertility of the structure of the soil and the chemical fertility have also been 

studied for fruit trees where problems in the structure of the soil has been seen 

because of the work of it, also problems for a low quantity of organic matter and some 

cations of change.   

Moreover, the type of fertilization done in the orchard and in fruit trees have been taken 

into account and also the water used in the orchard. It has been done a nutrient 

balance taking into account the manure and the fruits in the farm and it have shown 

that the manure application is wrong.  

Also the management of plagues, diseases and weeds on each crop has been taken 

into account. In addition, the relationships between the weed species and soil 

characteristics have been studied for the orchard and it had confirmed the 

characteristics of lack of drainage and compaction.  

Finally, a philosophical management plan is suggested in order to solve and correct the 

problems seen trying to improve and round off the farm cycle with a more organic 

management with less impact for the soil, the environment, the landscape and society 

with sowing combinations of green manure, the use of products made from plants and 

changing certain points of the management of the farm, between others.  

 

Key words: Fertility, soil, holistic management.   
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

1.1 Introducció 

 

El Mas Ponsjoan és una explotació agrícola d‟unes 20 hectàrees situada a la conca del 

Tinar. Aquesta conca amb una forta influència d‟afluents i rierols, ve marcada en gran 

part per la sedimentació de còdols, llims i argiles entre d‟altres característiques que 

s‟esmentaran a continuació.  

Des de 1668 és té coneixement del Mas, amb constància d‟unes ampliacions el 1672 i 

1723 i d‟un arranjament de teulades el 1848. Al segle XVIII era ja una taverna on 

s‟oferia el vi de les seves vinyes a la gent que hi passava. 

La família de Manel Comas i Carles (enginyer tècnic agrícola) representa la cinquena 

generació d‟arrendataris (es va iniciar cap al 1668) i des de 1986, la primera com a 

propietari, en accedir-hi gràcies a l‟acord i compra del Mas a l‟últim amo. Tot just 

després, i amb l‟ajuda dels seus pares i de la seva esposa Joana, es va portar a terme 

una reestructuració dels conreus, eliminació del bestiar, rehabilitació del Mas, 

ampliació del celler i magatzems annexos (anys 1990-2008). Durant aquests anys 

també s‟ha creat la fundació Remença XXI, relacionada amb el vi i productors de vi de 

Calonge. No dóna cap servei d‟assessoria tècnica als productors, només se‟n promou 

la seva publicitat a nivell general de la zona etnològica, per donar a entendre una 

manera de ser i de fer de la vida a pagès (Fundació Remença XXI, 2014). Aquesta 

fundació pren el nom dels remences que van lluitar i defensar les seves terres en 

contra dels terratinents durant el segle XV i posteriors, per donar a entendre que es 

lluita per una manera de fer i per un estil de vida que s‟ha conservat generació rere 

generació.    

En tot temps ha estat una masia de pagès, en policultiu i tothora treballat per la família. 

Al Mas, com sempre s‟ha fet, a la tarda es posen a la venda única i exclusivament els 

productes dels propis camps: horta de temporada, fruita a la primavera i estiu, oli de 

les antiquíssimes oliveres d‟Argudell i vins de diferents varietats autòctones.   

Cal doncs tenir un coneixement adient i correcte de la zona i dels seus sòls per poder 

començar a entendre el funcionament d‟aquests, a nivell físic i químic i, alhora, 

comprendre quin és el comportament d‟aquests amb els cultius ja implantats i la vida 

del sòl. 

 

1.2 Objectius 

 

En l‟actual situació de la finca, on no hi ha cap organització ni cooperativa propera ni 

cap associació de defensa vegetal (ADV) que pugui assessorar el correcte tarannà de 

les pràctiques, convé doncs poder saber quina n‟és la situació actual i poder entendre-

la holísticament per tal de poder potenciar aquelles pràctiques que convindrien més i 

que alhora poguessin millorar i tancar una mica més el cicle sencer de l‟explotació.   
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L‟objectiu principal d‟aquest treball final de grau consisteix en establir un diagnòstic 

sobre la fertilitat del sòl de la finca, tan física com químicament i en algun cas particular 

es veurà també la fertilitat lligada a la biologia del sòl en certes parcel·les (més centrat 

en horta i fruita i amb les tècniques adients per al seu estudi) tenint en compte tots els 

factors influents i d‟altres més puntuals que es puguin observar. S‟estableixen certes 

normes per tal de poder establir criteris sobre les diferències importants a valorar de 

cada cultiu.  

Inicialment, es va plantejar si les idees empíriques i de la pròpia experiència podrien 

ser realment comparatives amb una valoració més teòrica i científica. Així es 

conclogué que calia tenir en compte una de les actuacions més importants dins la finca 

com és l‟anivellació de parcel·les de diferents cotes i també les heterogeneïtats dins 

una mateixa parcel·la. A continuació, es va considerar estudiar dues parcel·les que fa 

anys que no s‟hi realitzen actuacions amb cap tipus de maquinària. Finalment, es 

considerà les parcel·les on es cultiva horta per una banda i les parcel·les on es 

cultiven fruiters per l‟altra.  

Un cop establert el diagnòstic base, l‟objectiu segon seria, a partir d‟aquesta 

informació, discutir a la pràctica aquelles tècniques que siguin més rellevants (totes ho 

són, però cal decidir-se) i que puguin millorar la fertilitat del sòl i tot el conjunt de 

parcel·la, sempre enfocat a millorar l‟acumulació i manteniment del carboni i induir 

processos d‟humificació per acostar-nos a una agricultura orgànica i de menys impacte 

per al sòl, el medi ambient i les persones; i alhora poder corregir possibles deficiències 

i/o pertorbacions que es poguessin observar en el conjunt format pel cultiu i el sòl en 

les diverses parcel·les de la finca.  
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2. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

2.1 La conca del Tinar 

 

L‟explotació es troba situada a la conca de Calonge i més concretament a la conca del 

Tinar, únic afluent de la riera de Calonge. La conca de Calonge és un fosa tectònica 

formada per dos blocs a banda i banda. Aquesta engloba els municipis de Calonge – 

Sant Antoni de Calonge i Palamós. Tancada per totes bandes: per les muntanyes del 

voltant des del principi de les faldes de Les Gavarres fins a tocar a mar i pels penya-

segats de Torre Valentina i el port de Palamós. En la cobertora d‟aquest Massís hi 

predominen pissarres del Paleozoic de reacció àcida, fet que ajuda a l‟abundor de les 

alzines sureres. 

La conca del Tinar està tancada per Les Gavarres que forma una petita vall compresa 

entre la riera del Tinar i Sant Daniel. La riera del Tinar neix prop del Puig de la 

Cendrosa (41º 53‟ 24.94‟‟N, 3º 5‟ 13.13‟‟ E) situat al massís de les Gavarres.  

La Conca comprèn una àrea total de 58,8 km2. Amb el temps, aquestes faldes han 

anat acumulant sediments de còdols solts, argiles, llims i arenes. La meteorització de 

les pissarres ha acabat donant un sòl de granulometria llimolítica i argilosa amb 

algunes intercalacions de còdols. (Geologia del Massís de les Gavarres, 1994). 

Mapa detallat de la conca de Calonge on la conca del Tinar queda al centre. Annex I.   

 

2.2 Parcel·les que integren el Mas Ponsjoan 

 

A la figura 1 es mostra la distribució de les parcel·les que formen el conjunt de 

l‟explotació. Aquestes són les compreses dins la línea negra dibuixada en el mapa 

cadastral. Podem veure com les parcel·les 324, 322 i 398 queden més aïllades; en 

canvi, totes les altres formen una unitat. La masia de la finca es troba situada a la 

parcel·la 50.  
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Figura 1. Referència cadastral de les parcel·les de la finca totes elles envoltades per la línea negra. Font: 

Cadastre amb modificació pròpia.  

 

2.3 Cultius de la finca 

 

Per determinar els cultius que es realitzen a la finca es va fer una enquesta al 

propietari. Els ítems que es varen determinar varen ser els següents: característiques 

principals dels diferents cultius (varietats, peus, poda, aportacions de matèria orgànica, 

portaempelt, feines puntuals, reg, precocitat de collita, rendiments i qualitats), 

distribució d‟aquests dintre la finca i explicació detallada del cultiu present. També es 

va demanar informació de les diferents pràctiques agrícoles en cada un dels cultius 

com la gestió de la flora espontània, plagues i malalties.  

 

2.4 Diagnòstic sobre la fertilitat dels sòls 

 

En primer lloc es va fer una avaluació visual de la fertilitat de totes les parcel·les de la 

finca. A continuació es realitzaren certes cates per descriure el perfil del sòl en algunes 

d‟aquestes parcel·les. Posteriorment es portaren a terme unes anàlisis de la fertilitat 

química d‟alguns dels horitzons identificats.   

 

2.4.1 Avaluació preliminar 

 

Per fer una primera avaluació de la fertilitat dels sòls de les parcel·les de la finca es va 

tenir en compte el seu origen i tipus de cultiu, si eren el resultat d‟agregar dues 

parcel·les preexistents, si s‟havien anivellat, la seva superfície, la presència de còdols, 

el color, la possible presència de matèria orgànica, els pendents i altres observacions 

més puntuals com l‟estructura que desenvolupaven les arrels en conjunció amb el sòl. 
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Sempre i només amb la mera observació i els diferents coneixements de la zona i la 

finca amb l‟ajuda de l‟experiència i dels comentaris del propietari, Manel Comas i 

Carles.  

A partir de la informació de l‟avaluació preliminar, es realitzà, primer de tot, un mapa 

sintètic on es representà la semblança o la diferència entre totes les parcel·les de la 

finca utilitzant diferents tons del mateix color. Es tingué en compte simplement 

l‟experiència coneguda de les parcel·les i observacions realitzades en diferents 

períodes per tal d‟arribar a establir una comparació posterior entre aquestes idees i les  

que s‟obtinguessin del treball.  

 

2.4.2 Perfils del sòl 

 

El criteri bàsic, a l‟hora de situar les diferents cates, ha estat el tipus de conreu, la seva 

gestió i l‟eventual agregació de parcel·les preexistents i el subsegüent moviment de 

terres necessari per anivellar la parcel·la agregada resultant.  

En les zones de vinya i olivera es van alterar els pendents i alguns marges, és per això 

que es va estudiar aquesta influència. En altres zones, la vinya pateix una forta 

irregularitat de vigor dins la mateixa parcel·la, es varen estudiar, doncs, els punts 

d‟irregularitat més remarcables per tal de poder establir patrons del perquè d‟aquestes 

irregularitats en l‟excés de vigor. Un altre criteri fou entendre la influència del pas del 

temps sense treballar el sòl. Per últim, es va voler comprendre el funcionament dels 

fruiters i de l‟horta, per aquest motiu es varen fer cates en parcel·les cultivades amb 

cirerers, presseguers, pruners i albercoquers i en les zones principals d‟horta; l‟hort de  

davant de casa i el camp on es fan síndries i melons. En total es van realitzar 18 cates.  

Concretament, per seleccionar les parcel·les de la finca en les quals es van realitzar 

les cates es van tenir en compte els criteris següents: 

Vinya i olivera 

Parcel·les resultants de l’efecte de l’anivellació de parcel·les agregades o modificació 

de marges. 

Per analitzar el possible efecte de l‟anivellació i l‟alteració dels marges sobre les 

parcel·les que s‟han unit s‟hi han realitzat quatre cates (Figura 2). Es tracta de les 

cates 1, 2, 3 i 4 situades a les parcel·les 398, 28-27, 26 i 30 respectivament (Taula 1).  

Parcel·les que no s’ha modificat però que presenten diferència de vigor importants. 

Per avaluar el perquè de les diferències de vigor, en excés,  en parcel·les que no s‟han 

anivellat s‟han realitzat cinc cates (Figura 2). Es tracta de les cates 5, 6, 7, 8 i 9 

situades a les parcel·les 25, 33, 50b, 50i i 42 respectivament (Taula 1).  
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Horta i fruiters 

Efecte del no treball del sòl  

Per avaluar l‟efecte de no treballar el sòl s‟han realitzat dues cates (Figura 2). Es tracta 

de les cates 10 i 11 situades a les parcel·les 31 i 27a respectivament (Taula 1).   

Horta 

Les parcel·les on es cultiven hortalisses pateixen un problema de falta de drenatge 

important. Per intentar esbrinar el perquè d‟aquest fet i avaluar també  l‟estat general 

de la fertilitat d‟aquestes parcel·les es van realitzar tres cates (Figura 2). Les cates 12, 

13 i 14 situades a les parcel·les 50j, 50f i 41 respectivament (Taula 1).   

Fruiters 

Per poder avaluar l‟estat actual dels fruiters de la finca s‟han realitzat quatre cates 

(Figura 2). Les cates 15, 16, 17 i 18 situades a les parcel·les 50g-51, 49, 36 i 37 

respectivament (Taula 1).   

Es mostra, a continuació, el resum de la situació de les cates dins la finca (Figura 2): 

 

Figura 2. Situació dels perfils marcats amb una X encerclada. Font: Google Earth amb modificació pròpia 

A la taula 1, es resumeix la situació de cada cata en la referència de la parcel·la.  

Taula 1. Situació de les cates en cada una de les referències de les parcel·les. Font: Pròpia 
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2.4.3 Fertilitat fisicoquímica 

 

Un cop caracteritzat el perfil del sòl de les zones escollides es va procedir a determinar 

la fertilitat química d‟alguns dels horitzons identificats.   

Durant els últims anys només un enginyer tècnic agrícola s‟ha encarregat de 

l‟explotació, tant és així que només tenim dades recents, dels anys 90 fins a 

l‟actualitat, i tampoc són massa precises ja que ha canviat força la distribució de les 

parcel·les i/o cultius implantats en cada una d‟elles. 

Analítiques prèvies 

A continuació es donarà els resultats d‟una analítica de la fertilitat fisicoquímica del sòl 

de l‟explotació. Aquestes anàlisis es van dur a terme al laboratori agrari de Cambrils, 

algunes d‟elles realitzades per la companyia d‟anàlisi Cros S.A. durant l‟any 1990. 

En la següent taula 2 es pot observar la valoració de la textura, pH, carbonats totals, 

conductivitat, cations de canvi, fòsfor assimilable, % de matèria orgànica, % de 

nitrogen i relació C/N en el que fou la parcel·la 50 (f,j,i) on actualment hi ha horta en 

reg localitzat.   

Taula 2. Anàlisi de l’horta davant del Mas en el sòl i subsòl. Font: Arxius de l’explotació 

 

Podem veure (Taula 2) com el sòl tendeix a augmentar la presència d‟argila amb més 

profunditat i per tant, caldrà anar amb compte amb els ja comentats problemes de 

drenatge. Pel que fa al pH tendeix a àcid, no causarà problemes. Pel que fa al complex 

de canvi és baix, igual que la presència del potassi, calci i magnesi. El fòsfor hi és 

present en quantitats acceptables. Per últim, la presència de matèria orgànica és molt 

baixa i la relació C/N insuficient.  

En la Taula 3 es pot observar la valoració de la textura, pH, carbonats totals, 

conductivitat, humitat, potassi, fòsfor i matèria orgànica oxidable en diferents parcel·les 

on actualment hi ha vinya (Parcel·la 42) i presseguers (Parcel·les 32 i 36). 
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Taula 3. Anàlisi diferents camps en el sòl i subsòl. Font: Arxius de l’explotació 

 

 

Veiem en la taula 3 que el sòl és franc arenós i per tant, no tendirà a tenir problemes 

de drenatge. El pH es una mica àcid i la CE baixa. La quantitats de potassi són bones. 

El fòsfor és baix. La presència de matèria orgànica també és baixa.   

Aquestes analítiques ens donaran una visió orientativa d‟aquestes parcel·les abans de 

començar a fer-ne l‟estudi. Tot i així, en el cas de la parcel·la d‟horta no es tindrà 

massa en compte, ja que la parcel·la es va reomplir de terra provinent d‟un altre origen 

al fer-hi una anivellació.  

Determinació de la fertilitat química de determinats horitzons  

Selecció de mostres  

Primerament calia saber com i d‟on s‟obtindrien les mostres. Se‟n recolliren en el 

primer horitzó de treball i en l‟horitzó de major concentració radicular. A més a més, es 

varen prendre unes mostres amb sonda barrejant diverses submostres en les 

parcel·les escollides. Cal que quedi clar en cada una de les mostres d‟on s‟ha obtingut 

(cata i horitzó dins la cata) i les característiques principals d‟aquesta (descripció dels 

perfils amb cada un dels seus respectius horitzons).  

La fertilitat química solament es determinà per alguns dels horitzons identificats en les 

cates.  

Pel que fa al carboni orgànic es quantificà en l‟horitzó treballat i en els horitzons amb 

presència d‟arrels en tots els casos, tant vinya i olivera com horta i, en altres, dels 

fruiters. Es valorà en les parcel·les de vinya i olivera, en l‟horitzó de la concentració 

radicular, el pH, la conductivitat i la textura i també el fòsfor i certs micronutrients. 

També es veié, en el cas de l‟horta i els fruiters, els micronutrients, P, CIC i cations de 

canvi en l‟horitzó superficial i també CIC i cations de canvi en el cas de les cates 13-14 

en l‟horitzó no superficial, on es concentren les arrels.  
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A la taula 4 es mostren les cates i el tipus d‟anàlisi per a cada cas. També s‟hi pot 

veure al final, l‟apartat Altres; que correspon a la gestió de la fertilitat que s‟explica a 

continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4 . Recull de les analítiques dels diferents paràmetres a estudiar en cada un dels perfils. Font: 

Pròpia 
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Preparació de les mostres de sòl 

Les mostres es van identificar amb un codi. Es van assecar les mostres durant uns 

dies per tal de facilitar la feina posterior i evitar excessos d‟humitat. 

Posteriorment es van tamisar les mostres fins a 2 mm ja que les analítiques es 

realitzen en la part fina de la mostra. Així doncs ja foren preparades per les analítiques 

del laboratori professional i per les analítiques a realitzar a l‟ESAB. Tot i això, pel que 

fa a les analítiques de carboni orgànic va caldre passar les mostres per un tamís de 

150 micres.  

Procediment de les analítiques de sòl 

Pel que fa a les analítiques realitzades a l‟ESAB, la part corresponent a la textura, el 

pH i la CE les va fer un servidor i la part del carboni orgànic se n‟encarregà el tècnic de 

laboratori, l‟Enric Centelles.  

Per poder trobar la textura s‟utilitzà la sedimentació a fi de saber les diferències de 

densitats, als 40 segons i a les 2 hores; entre les diferents parts de la mostra i el blanc 

com a control i així saber quin % pertany a cada tipus de fracció de sòl. A més a més 

es calculà la capacitat de retenció d‟aigua segons la textura. Es valorà també el % 

d‟elements grollers en les mostres, ja que intervenen directament en la capacitat de 

drenatge del sòl. Tenint en compte que  el sòl pot acumular entre 0,05 i 0,08 grams 

d‟aigua per gram sec de sòl i la seva profunditat, podem saber l‟aigua que pot arribar a 

tenir i filtrar. (Hereter Agnès, 2012) 

Pel que fa al pH actual (realitzat amb aigua) es valorà directament, fent prèviament 

una dilució 1:5 en aigua. La conductivitat es realitzà fent-ne una dilució també 1:5 amb 

aigua amb una posterior filtració (Foto 1).  

 

Foto 1. Proves de pH, CE i textura. Font: Pròpia 
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La part de les analítiques que no es varen poder realitzar a l‟ESAB, es van enviar al 

laboratori professional LAF a Sidamon, Lleida. Aquestes foren les de fòsfor, CIC, 

cations de canvi i micronutrients.  

Aquestes analítiques dutes a terme en un laboratori professional on s‟utilitzaren unes 

metodologies diferents respecte a les explicades en el manual de la USDA, no 

modifiquen el concepte de l‟actuació del mètode. A continuació es pot veure (Taula 5) 

les metodologies corresponents a cada analítica realitzades pel laboratori professional 

LAF. 

 

Taula 5. Metodologies anàlisi de sòls del LAF. Font: Pressupost laboratori professional. 

Determinació de la fertilitat del sòl per cromatografia 

Obtenció de les mostres 

Es realitzà un estudi cromatogràfic de mostres de sòl valorant les diferències entre 

l‟horitzó superficial i l‟horitzó més profund per veure com està la vida al sòl. Aquest 

estudi donà una alternativa dels mètodes convencionals, diferent i interessant. Cal, 

però, tenir en compte que l‟avaluació dels resultats no serà comparativa respecte als 

altres mètodes. Podem veure a la taula 6 la situació de les mostres en cada una de les 

parcel·les i a quin horitzó correspon cada una.  

 

Taula 6. Zones on es realitzà la cromatografia en els diferents horitzons amb cada codi. Font: Pròpia. 
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Metodologia de la cromatografia  

La cromatografia es realitza amb un paper circular on el punt central n‟és l‟entrada de 

la solució a analitzar. El paper que s‟utilitza es de trama molt definida i de la classe 1 ja 

que té una capil·laritat petita i una velocitat de propagació lenta, fet que ja va bé en el 

cas d‟analítiques de sòls, tot i així és millor usar-ne del filtre classe 4. Per tal de fer 

precipitar els soluts d‟argiles i llims i també matèria orgànica s‟utilitza una solució de 

sosa ja que reaccionaran; cal però preparar-ho amb anterioritat. A més a més al paper 

de filtre se li aplica una mostra al 5% de nitrat de plata per tal de fer el revelatge de la 

croma un cop la solució hi passi per capil·laritat (Foto 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Preparació del paper de filtre amb nitrat de plata. Font: Pròpia 

Per preparar la solució es dilueixen 5g en 50 ml de NaOH al 1%. Es sacseja just 

després, al cap de 15 minuts i, després, al cap de 1 hora. Finalment es deixa reposar 

durant 6h per tal d‟utilitzar més tard només el ions, argiles i petits llims que encara no 

hagin precipitat.   

S‟utilitza aquesta solució final en un petri. Es necessita una petita metxa per tal de 

comunicar la solució amb el paper de filtre amb el nitrat de plata prèviament preparat. 

Un cop realitzat tot això, i fet meticulosament, el cromatograma començarà a dibuixar-

se a mesura que els ions, argiles i petits llims vagin ocupant el seu espai segons la 

seva capil·laritat (Foto 3). (Restrepo, Jairo, 2013) 

 



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge     Escola Superior d‟Agricultura de Barcelona  
 

24 
 

 

Foto 3. Correguda cromatograma. Font: Pròpia 

S‟adjunta (Annex II) també un pressupost per tal de poder veure quin és el cost total 

de l‟operació de l‟estudi.    

 

2.5 Gestió de la fertilitat 

 

Per últim es realitzà un seguit d‟analítiques complementàries (fems aplicats a la finca, 

fruit de presseguer i aigua que s‟usa pel reg) que servirà per poder acabar de lligar una 

mica més la visió total de la finca, tenint en compte no només les possibles idees 

separades amb cada un dels valors sinó també per fer-ne un balanç, entre els 

diferents nutrients aportats amb els fems i els nutrients extrets en la fruita i poder saber 

si la gestió de la fertilització n‟és l‟apropiada. 

Es valorà els fems aplicats als fruiters i a l‟horta tant en fresc com  en madur; els seus 

valors de carboni, nitrogen i nutrients com el calci, magnesi, potassi, sodi i fòsfor.  

Es determinà el carboni, el nitrogen, el calci, el magnesi, el potassi, el bor i el fòsfor 

d‟una mostra de fruits de presseguer per poder entendre la nutrició dels presseguers i 

poder lligar-ho amb la resta de fruiters. 

Pel que fa a aquestes analítiques complementàries de fems i fruita, les metodologies 

han estat les mateixes que les explicades en l‟apartat (2.4.3 Fertilitat fisicoquímica). 

Igualment, doncs, poden variar una mica respecte a les utilitzades al laboratori 

professional però el concepte és el mateix. A continuació es pot veure (Taula 7) les 

metodologies corresponents a cada analítica.   



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge                            Metodologia de treball 

25 

 

Taula 7. Metodologies anàlisi de fems i fruita. Font: Pressupost laboratori professional. 

Per últim es mirà l‟estat de l‟aigua que s‟utilitza per regar per tal d‟entendre molt millor 

la nutrició global en l‟horta. Es va fer una analítica de CE i pH directament amb la 

mostra d‟aigua i es valorà anions i cations per electroforesi capil·lar, determinant així 

clorurs, sulfats, nitrits, nitrats i amoni, potassi, sodi, calci i magnesi. 

S‟adjunta (Annex II) també un pressupost per tal de poder veure quin és el cost total 

de l‟operació de l‟estudi. 

 

2.6 Gestió del reg 

 

Per últim es feu una aproximació pel que fa a la gestió del reg per tal de veure si està 

en consonància amb la necessitat hídrica dels cultius implantats en les hortes de les 

zones 12, 13 ja que és on s‟utilitza gota a gota. Per tal de poder saber si estava en 

consonància o no, s‟estudià la relació entre la evapotranspiració de referència i la 

pluviometria de la zona. És tingué en compte també la possible textura del sòl, donada 

per Manel Comas, que fou de tipologia pesada, amb bona presència d‟argila. 

Finalment també es va tenir present les temperatures mitjanes i els possibles dies de 

gelada.   

2.6.1 Estudi climatològic 

 

L‟estació meteorològica més propera a l‟explotació és a Castell d‟Aro a una altitud de 

14m. Tindrem en compte el criteri de considerar orientatius els valors climàtics de l‟any 

2012 ja que és el més proper a l‟actual, però a l‟hora del càlcul per la gestió del reg 

s‟utilitzaran les mitjanes dels últims 8 anys.    
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Aquesta està compresa dins la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques 

Automàtiques), que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i que està 

integrada a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya 

(XEMEC), creada per la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. 

El tret que diferencia totes les EMA és l'altura en la qual es mesura el vent, atès que, 

segons el seu emplaçament i la seva aplicació, l'anemòmetre i el penell poden estar 

situats a 2, a 6 o a 10 metres d'altura. Aquesta altura en la qual es mesura el vent 

apareix a la fitxa de cada estació. Des del punt de vista meteorològic, l'altura 

recomanable per mesurar el vent és de 10 metres (com és en el nostre cas), i el motiu 

principal per mesurar-lo a 2 o a 6 metres és la necessitat de conèixer el valor del vent 

a aquestes altures per a diferents aplicacions concretes com són el càlcul del risc 

d'incendis forestals o el càlcul de l'evapotranspiració de referència, entre d'altres. A 

continuació es detalla com es mesuren cada una de les dades recollides a aquestes 

EMA.  

Temperatura de l‟aire: la temperatura fa que variï la resistència d‟una sonda de platí 

normalitzada de 100 (Pt100) o 1000 (Pt1000) ohms a 0 ºC. 

Humitat relativa de l‟aire: la humitat relativa fa variar les propietats dielèctriques d‟un 

material sòlid, higroscòpic, habitualment un polímer. 

Velocitat del vent: el gir de l‟eix de l‟anemòmetre crea un corrent elèctric, mitjançant un 

generador, que ens permet conèixer el número de voltes en un període determinat i 

calcular la velocitat del vent. En el cas dels anemòmetres d‟ultrasons es calcula a partir 

del temps emprat en rebre un determinat impuls d‟ultrasons en diverses direccions. 

Irradiància solar global: els piranòmetres es basen en l‟efecte termoelèctric, pel qual es 

genera electricitat (gràcies a termopiles formades per termoparells) a partir de la 

diferència de temperatura entre diverses zones de l‟aparell. El disc ceràmic central es 

pinta de blanc o a franges blanques i negres (tipus black and white, B&W). 

Precipitació: en els pluviòmetres de balancí, la precipitació fa bolcar successivament 

un balancí de doble cullereta cada vegada que es recullen, segons l‟aparell, uns 0.1 o 

0.2 mm. En els pluviòmetres de pesada, tal com el seu nom indica, es pesa la 

precipitació captada pel recipient de l‟aparell.  

  

2.7 Gestió de la protecció dels conreus 

 

Es va considerar també la gestió relacionada amb la protecció dels cultius ja que la 

seva nutrició hi està estretament relacionada. Es va tenir en compte la flora espontània 

(males herbes), malalties i plagues. Pel que fa a la flora espontània es valorà el 

significat de la seva presència en les zones d‟horta. En quant a la vinya, l‟olivera i els 

fruiters es veié com interaccionaven les principals malalties i plagues, atenent, però, 

quina gestió se‟n feia de la flora espontània.    

Es buscaren els problemes importants parlant amb el propietari de la finca, Manel 

Comas i els de les observacions amb la posterior corroboració per altres fonts.  
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Amb aquest apartat es pot relacionar les interaccions,o no, que ensenya el cultiu en 

relació a la seva nutrició, el sòl i l‟ambient, ja que les principals malalties que pot 

presentar un cultiu ve estretament marcat pel que passa en el sòl. Tot i així, les 

relacions no sempre són tan directes i caldrà veure si realment hi ha aquesta 

influència.  
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3. RESULTATS 

 

3.1 Síntesi  de la fertilitat de la finca   

 

A continuació, i inicialment com una hipòtesis, es presenta un mapa (Figura 3) on 

s‟han marcat les parcel·les (d‟acord amb el cadastre) amb diferents tonalitats de color 

la percepció de l‟estat de la fertilitat dels sòls de la finca per tal de veure fins a quin 

punt la mera observació i l‟experiència pot resultar d‟encertada en comparació als 

resultats d‟aquest treball. 

El to més clar significa que és un sòl més pobre, amb més possibilitat de més 

presència de còdols solts, menys profund i amb menys carboni orgànic. En canvi, com 

més fosc és, significa que és un sòl més ric, amb menys presència de còdols o sense, 

més profund i amb presència de més carboni orgànic.  

 

Figura 3. Mapa hipotètic de la percepció de la fertilitat dels sòls de la finca. Font: Elaboració pròpia a partir 

del mapa del cadastre.  

 

3.2 Distribució dels conreus 

 

La majoria de parcel·les de la finca contenen vinya (9 ha). En d‟altres hi ha fruiters (3,5 

ha), en d‟altres oliveres (2 ha) i la resta és horta (1,5 ha). D‟acord amb això les 

parcel·les s‟han classificat en 4 grups: Vinya, Olivera, Fruiters i Horta. 
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En les parcel·les on hi ha més d‟un cultiu es repetirà l‟explicació d‟aquesta parcel·la, 

però detallant per separat cada cultiu segons el grup. Hi ha una parcel·la que fins ara 

havia estat en erm per un altre propietat que s‟ha inclòs dins de les parcel·les d‟horta.  

 

3.3 Vinya  

 

La vinya és el cultiu amb més superfície dins la finca, com s‟ha vist anteriorment. Tant 

és així, que s‟han buscat detalladament les característiques principals de les diferents 

varietats, doncs aquestes poden influir en els resultats. També s‟ha tingut en compte la 

gestió de les diferents actuacions que es fan durant l‟any.  

 

3.3.1 Característiques principals 

 

Varietats  

Les varietats s‟empelten directament a la vinya en els peus que s‟han plantat amb 

anterioritat. No hi ha reg de suport a les vinyes, només es reguen en el moment de la 

plantació del portaempelt. 

Abeller (Primerenc, sensible al podrit, baix grau i autòcton).  

Cua d‟ovella (Molt productiu, gotim amb forma de cua d‟ovella i autòcton). 

Garnatxa Blanca (Sec amb molt grau). 

Garnatxa Negra (Molt grau i oxidable).  

Garnatxa rosada (Molt grau i idoni per a vins dolços).  

Jaké (Sensible al míldiu, resistent a la fil·loxera, tànnic, alt grau alcohòlic i autòcton). 

Malvasia (Gotim gros amb bona producció resultant vins molt aromàtics). 

Monastrell (Tànnic, equilibrat, rústic, apte per vins negres de reserva i autòcton).  

Negre Calmet (Tintorera, baix grau i molt rústic i resistent).  

Picapoll – moscatell (Gra petit i rodó amb cep vigorós amb gust a moscat).  

Picapoll (Típic gra punxegut i clar) 

Roig (Primerenc, resistent a malalties, productiu i autòcton).  

Ull de Llebre (Equilibrat, poc tànnic amb bona base per vins negres de reserva).  

Xarel·lo (Poc productiu, necessita poda llarga; sec i bona producció per poder fer uns 

vins de bones qualitats).  
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En aquestes varietats és molt important tenir en compte l‟ordre en que s‟ha de realitzar 

les diferents actuacions, tant la poda com la collita, ja que mantenen un ordre 

important. Així doncs, sempre es comença podant, i posteriorment veremant, amb l‟Ull 

de Llebre, seguit pel Negre Calmet, Malvasia, Garnatxa, Picapoll, Mollí, Xarel·lo, Blanc 

d‟en Caïm, Abeller, Roig, Negre d‟en Caïm, Monastrell i Jaké.  

Peus 

La majoria de vinyes tenen el peu 110-R, tot hi així s‟ha especificat en cada cas. 

Aquest és el peu que s‟utilitza i s‟ha utilitzat en la nostra zona després de que 

aparegués la fil·loxera ja que la controla, dóna una bon vigor, però controlat; doncs és 

adequat en sòls pobres, les arrels són profundes i té molt bona resistència a la 

sequera i a la calcària activa, en part. 

Poda 

Es realitza una poda en vas més o menys tancat, segons edat del cep i formació 

prèvia, sempre buscant una bona distribució espaial de les gemmes amb un màxim de 

4-5 caps. No es fa cap actuació en verd.  

Aportacions de matèria orgànica 

S‟incorporen les restes de poda prèviament triturada, alternant cada any la filera on es 

trituren les restes per anar equilibrant.  

Qualitat i rendiments 

Els rendiments dins d‟una mateixa parcel·la són bastant iguals en quan a kg de raïm 

produït, però si mirem el pes del creixement vegetatiu o la qualitat del raïm ja no n‟és 

tant d‟homogeni. Allà on el terreny és més ric, els ceps es desenvolupen molt més i 

provoquen problemes de fongs com l‟oïdi i el míldiu. Es pot arribar a l‟extrem de no 

collir res o que el que es culli sigui d‟unes qualitats molt inferiors comparades amb 

altres zones on el cep està més equilibrat i no té tant vigor vegetatiu. Els rendiments 

de la vinya estan compresos entre 4500 i 6000 kg per hectàrea, producció mitjanament 

correcta.  

 

3.3.2 Distribució de la vinya en les parcel·les de la finca  

 

A la taula 8 es mostra la distribució de les varietats de vinya en cada una de les 

parcel·les, la seva superfície i les seves precocitats. Les principals varietats són Ull de 

llebre (1,6 ha), Monastrell (0,75 ha), Malvasia (1,5 ha), Xarel·lo (1 ha), Garnatxa (1,6 

ha) i altres varietats autòctones (2,5–3 ha).  
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Taula 8. Dades generals de la vinya (Situació en les parcel·les, superfície i varietat). Font: Arxius de 

l’explotació 

 

Podem veure a la figura 4 la situació de les diferents parcel·les amb la seva referència 

cadastral. A continuació es descriuen cada una de les parcel·les. 

.   

Figura 4. Situació de la vinya dins la finca. Font: Cadastre amb modificació pròpia. 

Descripció parcel·les segons el cultiu 

Parcel·la 324. La varietat plantada és Negre Calmet en peu 110-R. L‟orientació de les 

línees és d‟est a oest. Abans hi havia també vinya, però amb tot tipus de varietats.  

Parcel·la 398. Aquest parcel·la té dues parts. En aquest apartat es fa referència a la 

part on hi ha implantada la vinya, a la part superior del camp. Les fileres són 

orientades de nord a sud. Abans també hi havia vinya amb diferents varietats. Ara 

totes les varietats són plantades en peu 110-R: Garnatxa i tres autòctones, Abeller, 

Roig i Negre d‟en Caïm; varietats que donen unes peculiaritats molt interessants als 

vins  ja que són gustos poc coneguts i ben diferenciats.   
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Parcel·la 322. A tota la parcel·la hi ha vinya. També hi ha diferents tipus de varietats, 

totes en peu 110-R; són Malvasia, Xarel·lo, Mollí i Garnatxa rosada i blanca. Aquesta 

combinació dóna un vi blanc molt complet. L‟orientació de les línees és d‟est a oest.   

Parcel·les 33 i 34. Dues parcel·les adjuntes que s‟hi va fer vinya aprofitant tota 

l‟amplitud d‟ambdues en l‟orientació nord–sud. Hi ha també diferents varietats 

implantades totes en 110-R. Garnatxa, Picapoll, Blanc d‟en Caïm, Picapoll-moscatell, 

Cua d‟ovella i Xarel·lo que també donen un vi blanc amb característiques molt 

completes. L‟orientació de les línees abans era de est a oest també en vinya 

barrejada. 

Parcel·la 35. Vinya de Xarel·lo en peu 110-R. Orientació de nord a sud. La vinya està 

implantada en quasi tota la parcel·la. L‟altre part és Mas Martinet i el jardí de davant. 

Abans s‟organitzaven en feixes, majoritàriament presseguers amb vinya en la línea i 

cereals i gramínies al mig de la línea. 

Parcel·la 51. En aquesta parcel·la hi tenim també dos cultius. Es farà referència a la 

part superior de la parcel·la on hi ha vinya de Malvasia d‟est a oest en peu 110-R que 

està continuada en la parcel·la 50. Sempre hi ha hagut vinya barrejada i mai s‟ha 

canviat. 

Parcel·la 50. Aquesta parcel·la té una importància rellevant ja que hi ha compresos 

cinc tipus de cultius entre vinya, horta i fruita. 

La part de vinya correspon a la zona i (sense la part que està a la mateixa altura que j i 

f, que correspon a horta) i la zona b indicades en el mapa, a més de la part superior de 

la part g que s‟adjunta a la parcel·la 51. En la zona i hi ha vinya de les varietats 

Monastrell i Jaqué, autòctona i d‟abans de la fil·loxera. Ambdues tenen el peu 110-R i 

una orientació de nord a sud. En la zona b  hi ha Malvasia i Picapoll-moscatell en peu 

110-R de nord a sud i a la zona 50g hi ha Malvasia també en 110-R d‟est a oest. A la 

zona b s‟hi havia fet fa temps userda, més tard „s‟hi van plantar presseguers. A la zona 

i s‟hi havien fet també feixes de fruiters, vinya i extensius (cereals i gramínies). 

Parcel·la 42. Vinya de Jaqué. Amb orientació de nord a sud. També abans amb feixes 

de fruiters, vinya i extensiu. Posteriorment s‟hi van fer presseguers i més tard es va 

plantar vinya amb Monastrell que, posteriorment, es reemplaçaria per Jaqué franc. A la 

zona a s‟hi va fer per primer cop Jaqué en 110-R. Es va veure que controlava bé el 

vigor del Jaqué degut a la debilitació causada per l‟empelt. És va utilitzar després en la 

parcel·la 50, zona i.  

Parcel·la 26. Una part de la vinya de l‟Olivar, que continua a les parcel·les 27 i 28, s‟hi 

ha implantat Monestrell amb un peu 110-R. En aquest cas dóna bastant de vigor en 

comparació a l‟altra zona de Monastrell. L‟orientació d‟aquesta és d‟est a oest. Hi havia 

hagut alguns cereals, pruneres i figueres; aquestes últimes podrien causar, 

actualment, la mort en rodal d‟alguns ceps degut a la seves toxines. S‟havia fet també 

horta en extensiu com cigrons i mongetes. 

Parcel·la 27. És una parcel·la amb força cultius. La zona c (menys la part que 

s‟encunya amb la zona b que hi ha oliveres) i la zona d del mapa corresponen a la part 

on hi ha vinya. Hi ha Monastrell ajuntant-se a la parcel·la 26 i Ull de llebre en 110-R 
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fins a la parcel·la 28. L‟orientació és d‟est a oest. Abans hi havia hagut feixes de 

fruiters i les oliveres dels marges es van trasplantar. 

Parcel·la 28. Parcel·la de vinya d‟Ull de llebre en peu 110-R amb orientació est a oest. 

Hi havia hagut cereals i després una pineda on s‟hi feien bolets. Més tard s‟hi va 

plantar vinya amb barreja de varietats blanques. 

Parcel·la 25. Parcel·la de Garnatxa rosada, blanca i negre en 110-R. De nord a sud. 

Sempre hi ha hagut vinya. És la vinya més vella de la finca. Dóna alguns excessos de 

vigor en les zones de final del pendent, on tendeix a acumular-s‟hi més aigua.  

 

3.3.3 Diagnòstic de la fertilitat de la vinya 

 

Avaluació preliminar 

Primer de tot es féu una avaluació preliminar dels sòls presents en cada una de les 

parcel·les per presentar de manera general les característiques vistes en cada d‟elles. 

Parcel·la 324. Mai hi ha hagut cap alterament del terreny. Té còdols solts i el pendent 

és similar a tota la parcel·la, cau una mica  prop del marge nord-est. El color del sòl  és 

d‟un marró fosc. Es troba situada a una de les cotes més altes de la finca.  

Parcel·la 398. El terreny té força còdols, augmentant com més amunt anem de la 

parcel·la. El color del sòl és més clar amb desnivell cap el sud-est. Podem veure la 

zona de la vinya en la parcel·la de la figura 5. Es troba situada a una de les cotes més 

altes de la finca. Es va aixecar el camí a l‟altura de la vinya uns 120cm. Es va omplir la 

part de baix de terra franca i es va recobrir uns 80 cm amb la terra moguda d‟anivellar 

la part superior. La disposició de la vinya en aquest camp és en fileres totes de la 

mateixa llargada seguint paral·lelament el camí per evitar haver de fer línees més 

curtes per adaptar-se al contorn de la parcel·la (en diuen la vinya torta).  

 

Figura 5. Parcel·la 398 on hi ha vinya. Font: Cadastre. 
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Parcel·la 322. Sempre ha estat el terreny igual, amb vinya barrejada i alguns còdols 

solts. El color del sòl és clar. Es troba situada a una de les cotes més altes de la finca. 

Parcel·les 33 i 34. A la part superior la textura sembla més pesada amb comparació 

amb la part inferior on hi ha bastants còdols. El color del sòl és de tons marrons, amb 

un to més rogenc en el desnivell cap al sud. Podem veure l‟agrupament de les dues 

parcel·les a la figura 6.   

 

Figura 6. Parcel·les 33 i 34. Font: Cadastre. 

Parcel·la 35. Mai hi ha hagut moviment de terres. Té alguns còdols concentrats a la 

part superior i més avall es va tornant més profunda, amb menys còdols. El color 

s‟enfosqueix a mesura que es va descendint per la parcel·la. Té un petit desnivell 

direcció sud.  

Parcel·la 51. El terreny és dur, poc esponjós i amb còdols. El color del sòl és clar. El 

pendent va direcció est a oest. Podem veure la zona de vinya de la parcel·la en la 

figura 7.  

 

Figura 7. Parcel·la 51 on hi ha vinya. Font: Cadastre. 

Parcel·la 50. Totes aquestes terres mai han patit una modificació del terreny. En la 

zona g (50) hi havia presseguers. És un sòl amb còdols, d‟un color clar i poc esponjós. 
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Com més t‟apropes cap a la riera (50 b) (oest), el terreny sembla que té més sorra, 

amb més còdols solts i més fosc. En canvi, cap a l‟altra banda sembla que té pocs 

còdols i és més clar. A la zona (i) hi ha present força còdols. El color del sòl és bastant 

heterogeni, en la part central és molt clar, cap a la part superior i la punta oest de la 

part inferior es torna cada cop més fosc i en disminueixen els còdols. Podem veure la 

zona de vinya de la parcel·la en la figura 8. Es troba situada a les cotes més baixes de 

la finca.   

 

Figura 8. Parcel·la 50 on hi ha vinya. Font: Cadastre. 

Parcel·la 42. Sempre ha estat el terreny igual. El terreny té alguns còdols. El color del 

sòl és d‟un marró clar. 

Parcel·la 26. Es va anivellar tota amb la 27 per eliminar el marge i es van trasplantar 

unes oliveres. El terreny sembla profund i és més enfosquit amb absència de còdols 

en comparació amb les altres parcel·les de la zona. El conjunt de la parcel·la té un 

desnivell cap al sud. Es troba situada a les cotes més baixes de la finca.   

Parcel·la 27. Es van anivellar els terrenys des de la zona b cap a la c conjuntament 

amb les terres de la parcel·la 30, però va quedar un petit clot on el sòl és més profund i 

fosc. A la resta és més clar, amb més còdols com més ens acostem al mig on hi ha el 

terreny original. El conjunt de la parcel·la té un desnivell cap al sud. Podem veure la 

zona de la vinya de la parcel·la en la figura 9.   
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Figura 9. Parcel·la 27 on hi ha vinya. Font: Cadastre. 

Parcel·la 28. Es va anivellar el marge que hi havia al límit amb la parcel·la 27 i es van 

moure les oliveres. A la part on hi ha el terreny original hi ha molts còdols i el terreny 

sembla més clar. On hi havia el marge pren un color més fosc.  

Parcel·la 25. Mai hi ha hagut moviment de terres. La textura sembla més molsosa i el 

terreny és clar. A la part inferior el sòl sembla més profund i el color més fosc, amb un 

pendent més accentuat cap al sud. Es troba situada a les cotes més baixes de la finca.   

 

Perfils del sòl. Parcel·les resultants de la unió i anivellació de parcel·les 

adjacents  

Pel que fa a la globalitat de la finca ens trobem dins la situació d‟entisols (USDA, 

2014), sòls on el conegut horitzó B, generat per fortes lixiviacions de material, no 

existeix i no es veu una clara separació entre els diferents horitzons. Tenim doncs 

casos on es pot veure bé tant l‟horitzó A, que correspon principalment a la zona 

treballada del sòl, com el C, que correspon a l‟horitzó on s‟acostumen a desenvolupar 

la major part de les arrels, amb petits matisos que es comenten a continuació. 

Estem a la falda de les Gavarres i amb una forta presència de materials col·luvials i 

al·luvials. Després de fer algunes proves (Cata 1 i 2) amb HCl s‟ha pogut comprovar 

que els còdols presents no contenen carbonats, són de silici i de tons més foscos, fet 

que ens pot donar una idea dels materials que complementen el silici, majoritàriament 

ferro, magnesi i manganès. S‟observen menys tonalitats que podrien acompanyar el 

silici de calci, sodi i potassi.  

En aquest grup pertanyen les cates de la 1 a la 3, que corresponen a les parcel·les 

cadastrals 28, 27cd, i 26 respectivament (Figura 4). 

A la figura 10 es mostra un esquema dibuixat que dóna una visió global del que són 

els perfils en les parcel·les que s‟han ajuntat i, posteriorment, s‟han anivellat en 

diferents altures o s‟hi han alterat els marges. La zona treballada (0 – 20 cm) és ben 

present en tots ells, però la capa de sota més compactada i amb elements grollers 
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varia en profunditat. A continuació se‟n fa una descripció més detallada dels diferents 

horitzons identificats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema dels perfils 1 a 4. Font: Dibuix propi. 

Horitzó 1: Superficial treballat 

En els perfils 1 a 3 es pot distingir clarament l‟horitzó que correspon al treball del sòl 

pel cultivador i l‟arada per treure la flora espontània. Aquest horitzó comprèn els 20 

primers centímetres. 

 

Foto 4. Perfil de la cata 1. Font: Pròpia 
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Horitzó 2: Sola de treball 

En tots els casos la sola de treball es distingeix perfectament entre la zona del treball 

del sòl i l‟horitzó següent. Aquesta forma una capa que crea una separació física entre 

els altres dos horitzons i que, per tant, en dificulta el drenatge de l‟horitzó superficial i 

l‟oxigenació de l‟horitzó precedent.          

Horitzó 3: Concentració radicular        

A partir de la sola de treball es distingeix un horitzó on s‟hi poden veure algunes arrels, 

ja que no està tan compactat,  i petits còdols,però en molt poca quantitat. A la foto 4 es 

mostra el perfil 1. 

S‟ha pogut observar que a mesura que es va baixant de cota per les parcel·les que es 

van anivellar, aquest horitzó té més profunditat. Així doncs, a la parcel·la 26 (Cata 3), 

la més baixa, aquest horitzó fa uns 50 cm; en canvi, a la parcel·la 398, de cota més 

alta i que no va patir tant l‟anivellació, fa 15 cm. En el cas de la zona mitja, aquest 

horitzó fa 15 cm on hi va haver menys anivellació, que correspon a la part alta de la 

parcel·la 27 (Cata 2). 

Horitzó 4: Presència d’elements grollers 

Després d‟aquest horitzó, on les arrels poden desenvolupar-s‟hi fàcilment, veiem 

l‟horitzó format per aportacions al·luvials i col·luvials. Aquest horitzó apareix més 

amunt o més avall depenent de l‟anivellació que va patir la parcel·la.  

Síntesi de la fertilitat física del sòl 

Podem concloure que com més s‟havia d‟igualar una parcel·la, més gran arriba a ser 

aquest horitzó 3 i, per tant, més volum poden aprofitar les arrels abans del següent 

horitzó. Pot donar, per tant, més vigor, com efectivament es corrobora en la parcel·la 

28. Tant és així que en el primer i segon cas apareix l‟horitzó 4 a partir dels 30 i 35 cm, 

donant una bon drenatge (gràcies a la presència dels elements grollers) i evitant així 

problemes d‟entollaments. En canvi, en el tercer cas on aquest horitzó dóna senyals a 

partir dels 70 cm, l‟aigua queda més reservada i dóna lloc a uns rendiments de 

creixement vegetatiu superiors. A la figura 11 es pot veure un esquema amb la relació 

d‟aquestes cates i la influència entre l‟anivellació d‟aquestes parcel·les.  
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Figura 11. Esquema síntesi de la unió i anivellació de parcel·les. Font: Pròpia 

Podem veure clarament les diferents cotes entre aquestes cates, on la cata 1 n‟és la 

més elevada seguida de la cata 2 i 4 i, a la part baixa de la finca, a cotes més baixes hi 

trobem la cata 3.  

En els primers dos casos (Cata 1 i 2), la capa d‟elements grollers presenta uns tons 

més rogencs causats per l‟òxid de ferro amb bona presència d‟ O2 i amb menys 

d‟aigua, a diferència del cas de la parcel·la 28 (Cata 3) on aquesta capa pren tons més 

foscos degut a més presència acumulada d‟aigua (en l‟horitzó precedent) i menys O2 

degut a la profunditat. Amb tots aquests resultats, es conclou que l‟anivellació de 

parcel·les, per molt bé que es faci, sempre ocasionarà un impacte que podrà portar 

futurs problemes degut a les diferents característiques del sòl que es generen 

artificialment dins d‟una mateixa parcel·la.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  

 

Fertilitat fisicoquímica. Parcel·les resultant de la unió i anivellació de parcel·les 

adjacents 

Els anàlisis de textura, pH, CE i % d‟elements grollers s‟han valorat en l‟horitzó 3, que 

és on hi ha una major concentració radicular per tal d‟entendre com es comporta el sòl 

(Taula 9).  

Taula 9. Textura, pH, CE i % d’elements grollers dels horitzons 3 en els perfils 1, 2 i 3. Font: Pròpia 

 

Podem veure a la taula 9 que la textura és franco-arenosa i que per tant no dificulta la 

capacitat de drenatge de l‟aigua. Observem que en les dues primeres cates una 

presència més gran de elements grollers també afavoreix aquesta infiltració. A més a 
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més, fent el càlcul de la capacitat de retenció d‟aigua trobem que la cata 1 pot 

aguantar 6,8 L/m2, la cata 2 7,3 L/m2 i la cata 3 21 L/m2.  

Veure el detall del fòsfor en la vinya i els micronutrients que hi presenta és important 

per poder profunditzar més en la gestió de la nutrició del sòl i, conseqüentment, del 

cultiu, (Taula 10). 

Taula 10. Fòsfor i micronutrients dels horitzons 3 en els perfils 1,2 i 3. Font: Pròpia 

 

Observem en la taula 10 que en general hi ha molt poca presència de fòsfor (Saña J., 

Moré J. C. (1996)). Tant es així que podem corroborar que la vinya empobreix el sòl en 

fòsfor o que la falta de matèria orgànica en dificulta la seva solubilitat. Pel que fa als 

altres valors de micronutrients podem veure una forta tendència en quantitat amb el 

ferro i el manganès confirmant el tipus de sòl present en la conca. El bor i el zinc 

presenten una petita deficiència (Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007). No per ser 

els que n‟hi ha en menys quantitat són menys importants, així  que caldrà veure què 

fer al respecte. Pel que fa al coure, les variacions són més fortes. Poden venir 

donades per la profunditat que presenten cada un dels perfils i per les aplicacions fetes  

en cada una de les parcel·les amb una mitja d‟uns 7 mg/kg s.m.s. 

Per últim es valorà el carboni orgànic en cada un dels horitzons per veure la influència 

del treball del sòl, les diferències de profunditat i les diferents presències de matèria 

orgànica (Taula 11). 

Taula 11. Carboni orgànic total dels horitzons 1 i 3 en els perfils 1,2 i 3. Font: Pròpia 

 

Podem veure en la taula 11 que en el perfil on la vinya era més vigorosa s‟hi troba ja 

una presència de carboni orgànic més gran en superfície i també en profunditat, 

arribant a uns valors de poc més de 2% de matèria orgànica (Carboni * 1,724); a 

diferència de les altres zones on la vinya no presenta tant de vigor i només hi ha una 

presència de l‟1% de matèria orgànica o inferior.   

 

Perfils del sòl. Parcel·les originals on la vegetació canvia de manera important 

A la figura 12 es representa l‟estructura tipus que mostren les parcel·les en les que no 

s‟hi ha fet moviment de terres, però que presenten un canvi de vigor important. En 

totes s‟hi pot veure la zona treballada i una bona capa argilosa posterior on hi ha la 

major concentració d‟arrels (a excepció del perfil 7) com es comenta a continuació.  



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge                                      Resultats 

41 

En aquest grup s‟ha volgut entendre perquè en una mateixa parcel·la, tenint tots els 

factors similars, a excepció del pendent que pot proporcionar més aigua a aquests 

perfils, hi ha un increment en vigor important. Així doncs s‟ha volgut trobar quina n‟era 

la causa (prèviament observada i estimada) amb 5 punts similars on es realitzen els 

perfils del 5è al 9è que correspon a les parcel·les cadastrals 25 (perfil 5), 33 (perfil 6), 

50b (perfil 7), 50i (perfil 8) i 42 (perfil 9).  En la figura 12 s‟esquematitza el perfil tipus 

d‟aquestes zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema dels perfils 5 a 9. Font: Dibuix propi. 

 Horitzó 1: Superficial treballat 

Com en l‟altre cas, els 20 primers centímetres corresponen a la capa treballada amb 

maquinària. 

A partir dels 20 cm, cada sòl es desenvolupa de manera diferent, però tots mantenen 

un patró general.  

Horitzó 2: Sola de treball 

Tots ells presenten també la sola de treball causada per treball superficial que dificulta 

el drenatge i l‟oxigenació dels horitzons següents. Tot hi així, en aquests casos la sola 

està una mica més difuminada que en els vistos anteriorment. 

Horitzons 3 i 4: Concentració radicular i presència d’elements grollers 

Tots ells tenen una bona profunditat on poden desenvolupar-se les arrels de la vinya. 

El perfil 5 (Parcel·la 25) és el que en té menys. Tot i així, el terreny té una bona 

profunditat i les arrels ho aprofiten degut a una bona presència de còdols.   
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Foto 5. Perfil de la cata 9. Font: Pròpia 

En els perfils 6, 8, i 9 els sòls són similars i presenten profunditats d‟exploració de 

l‟arrel de fins a 70 cm de profunditat. Tots ells tenen un bon horitzó amb presència 

d‟argila on les arrels poden desenvolupar-se còmodament. En els perfils 6 i 8 hi ha la 

presència poc significativa d‟elements grollers, tot i que s‟intercalen una mica. Les 

arrels no es veuen massa afectades. En el perfil 9 (Foto 5), la profunditat és molt 

superior i trobem que fins als 85 cm la capa és d‟argila sense cap còdol. Cap al final 

se‟n nota alguna presència. 

El perfil  7 és peculiar i més pròxim a la riera del Tinar. En tot el seu subsòl s‟hi 

presenten grans còdols, i és molt més arenós. Això dóna peu a que les arrels 

profunditzin més que en els casos on és argilós, tot i la presència d‟elements grollers.  

Síntesi de la fertilitat física del sòl  

Constatem que en tots els casos el vigor ve marcat per una exposició més propensa 

de les arrels en profunditat ja que el sòl que presenten cada una de les zones és molt 

profund. En alguns casos, l‟aflorament de còdols degut a la proximitat d‟un curs 

d‟aigua i que, a més a més, es troben situades a les cotes més baixes dins la finca, 

facilita aquesta exploració radicular en els casos dels perfil 7 i 8. En d‟altres casos, es 

degut a que, a més de tenir una bona profunditat, tendeixen a ser zones on el trànsit 

d‟aigua de la parcel·la s‟hi acumula ja que totes elles es troben situades a cotes baixes 

dins la parcel·la i pateixen, en part, el moviment de la recollida d‟aigua en els casos 

dels perfils 5, 6 i 9. Podem veure en la figura següent un esquema d‟aquestes zones, 

veient doncs el patró i situació dins la parcel·la que tenen tots aquests perfils.  
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Figura 13. Esquema síntesi de parcel·les originals on la vegetació canvia segons proximitat a la riera del 

Tinar o a petits rierols. Font: Pròpia 

Podem veure (Figura 13) que la situació de les cates en relació als cursos d‟aigua i la 

seva profunditat, a més de ser la part de la parcel·la on s‟hi diposita més aigua, 

afavoreix aquesta diferencia de vigor donant a la vinya més capacitat per 

desenvolupar-se vegetativament.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  

 

Fertilitat fisicoquímica. Parcel·les originals on la vegetació canvia de manera 

important 

Els anàlisi de textura, pH, CE i % d‟elements grollers es realitzà en l‟horitzó 3 per tal de 

veure la influència que pot tenir amb l‟estructura vista en la fertilitat física, per tal 

d‟entendre com es comporta el sòl en l‟horitzó de major concentració radicular. 

Taula 12. Textura, pH, CE i % d’elements grollers de l’horitzó 3 dels perfils 5,6,7,8 i 9. Font: Laboratori 

ESAB propi 

 

Podem veure (Taula 12) que la textura té una forta tendència arenosa, amb una petita 

part llimosa i argilosa. En el cas del perfil 7 (Parcel·la 50b), com ja s‟havia vist en la 

fertilitat física, hi predomina més la proporció arenosa. El pH és similar en tots els 

casos apropant-se força a la neutralitat 7. La conductivitat oscil·la entre el 0,241 fins 

0,356 dS/m. Així doncs, pel que fa a la textura, aquesta no dificulta la capacitat de 

drenatge de l‟aigua. Com més percentatge d‟elements grollers, més augmenta la 

capacitat del sòl per infiltrar aigua i, per tant, de millorar-ne el drenatge. Així doncs, 
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fent el càlcul de la capacitat de retenció d‟aigua, trobem que la cata 5 pot aguantar 20 

L/m2, la cata 6 18 L/m2, la cata 7 13 L/m2, la cata 8 20  L/m2 i la cata 9 26 L/m2. 

A més a més, veure el detall important del fòsfor en la vinya i els micronutrients que hi 

presenta per poder profunditzar més en el gestió de la nutrició del sòl i, en 

conseqüència, del cultiu (Taula 13) 

Taula 13. Fòsfor i micronutrients en l’horitzó 3 dels perfils 5,6,7,8 i 9. Font: Laboratori professional amb 

modificació pròpia 

 

Podem veure en la taula 13 que en general hi ha molt poca presència de fòsfor (Saña 

J., Moré J. C. (1996)) en els casos on fa més temps que hi ha vinya (Cata 5,6 i 9), en 

els altres casos n‟hi presenta valors més elevats i més que correctes en comparació a 

les altres parcel·les de vinya. Tant és així que podem corroborar que la vinya 

empobreix el sòl en fòsfor i també que, degut a la falta de entrades de matèria 

orgànica, s‟ha anat perdent i s‟ha anat dificultant també la seva solubilitat. Pel que fa 

als altres valors de micronutrients podem observar una forta tendència en quantitat 

amb el ferro i el manganès confirmant el tipus de sòl present en la conca. El bor i el 

zinc amb menys quantitat, però no per això menys importants, presenten deficiències 

(Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007) en tots els casos; menys el zinc en la 

parcel·la de la cata 7: així doncs, caldrà veure com corregir-les. Pel que fa al coure, les 

variacions són fortes. Poden venir donades per la proximitat amb els cursos d‟aigua 

que passen per la finca, per l‟aplicació de coure en la zona degut al cultiu precedent o 

per les actuacions en cada parcel·la, actualment amb un valor mig d‟11 mg/kg s.m.s. 

amb un pic a la cata 8 amb 22.  

Per últim, també s‟analitzà el carboni orgànic corresponen a l‟horitzó 1 i 3 de cada una 

de les mostres per tal de veure la influència del treball del sòl i  de la profunditat en les 

relació a les quantitats presents de matèria orgànica. A la taula 9 podem veure les 

diferents concentracions segons l‟horitzó 1 o 3.  

Taula 14. Carboni orgànic total dels horitzons 1 i 3 dels perfils 5,6,7,8 i 9. Font: Laboratori ESAB amb 

modificació pròpia 

 

Podem observar en la taula 14 que en les zones on la vinya era més vigorosa s‟hi 

troba ja una presència de carboni orgànic més gran en tots el casos, significant una 

quantitat  de matèria orgànica (C*1,724) del 2%. No presenta, per això, una relació 

directa entre la proximitat al curs de la riera ni a la seva profunditat.  
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3.3.4 Gestió de flora espontània (males herbes), plagues i malalties  

 

Pel que fa a malalties s‟utilitzen preventius amb sofre i coure (Sulcox bordelès, 

Assirame 50 i Sulfaprón-L). En anys puntuals més humits s‟utilitzà algun tractament de 

fungicida sistèmic. No hi ha presència de cap plaga a destacar.  

Per la gestió de la flora espontània es passa 3-4 cops (depenent de l‟any) a llaurar la 

capa herbosa i una vegada per treure una gran quantitat de terra de la base del cep, 

per descalçar i a l‟hora eliminar males herbes al març - abril per tornar a calçar al juny - 

juliol i així no tenir herbes sota la filera dels ceps.  

 

3.4 Olivera 

 

Totes les oliveres en l‟explotació són de la varietat Argudell. Aquesta varietat originària 

de Grècia i des de fa molt de temps implantada a l‟Empordà, té unes característiques 

adaptades al clima mediterrani. Aguanta perfectament la sequera ja que té capacitat 

de reservar aigua i també pot reduir l‟evapotranspiració a nivells quasi insignificants 

per evitar l‟assecament. 

 

3.4.1 Característiques principals 

 

Poda 

En el moment de recollida, potenciant el pas d‟aire i l‟entrada de llum. Cal regular-la 

bé, ja que sinó l‟alternança queda molt marcada. 

Aportacions de matèria orgànica 

S‟incorporen les restes de poda en el camp i també matèria orgànica de fems de cavall 

i vaca en compost.   

Qualitat i rendiments 

Es practica el cultiu en secà, només reg de reforç al fer el transplantament o en 

implantar cultiu nou. 

És poc exigent amb el terreny, amb un franc o franc argilós amb còdols i no massa 

profund és una adaptació perfecta. És generosa, pot produir bé tot i haver estat 

abandonada, és  de producció tardana, a més a més se‟n fa la collita més tard com ja 

s‟ha comentat i pot arribar a uns rendiments de 18-22% en bons anys. Les 

produccions són d‟uns 8000 kg / ha en oliveres velles i 4000 kg / ha en oliveres joves. 

Fa un oli amb poca acidesa i amb un gust molt suau al paladar.  
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3.4.2 Distribució de l’olivera en les parcel·les de la finca 

 

De sempre s‟han cultivat oliveres ja velles. En els últims anys s‟han introduït oliveres 

noves de plantació jove. Podem veure a la taula 15 la superfície i les parcel·les 

respectives.   

Taula 15. Dades generals de la olivera (parcel·la, superfície i varietat). Font: Arxius de l’explotació. 

 

La figura 14 ens mostra la situació de les diferents parcel·les amb la seva referència 

cadastral. 

 

Figura 14. Situació de les oliveres dins la finca. Font: Cadastre amb modificació pròpia. 

Descripció parcel·les segons el cultiu 

Parcel·la 398. La part inferior on no hi ha vinya hi ha implantades des de fa 5 anys 

oliveres en extensiu (6x4). La coberta vegetal hi creix fàcilment i les oliveres tendeixen 

a desenvolupar molts rebrots.   

Parcel·la 43. Sempre hi ha hagut oliveres, són les més velles (la majoria centenàries). 

La coberta s‟hi desenvolupa sobretot a l‟estiu. Tot hi així, a l‟hivern s‟hi poden veure 

una bona quantitat de crucíferes.  

Parcel·la 39. En aquesta parcel·la hi ha un conjunt de cultius. Hi ha el túnel per a 

l‟horta, una zona a fora, i uns fruiters. De la meitat cap a la dreta hi ha les oliveres en 

extensiu (5x5) implantades des de fa 2 anys, amb una orientació de nord a sud. Havia 
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estat un terreny on s‟hi havia fet extensius i més tard horta com patates, síndries i 

melons. 

Parcel·la 30 i 27. Aquesta zona comprèn parts de diferents parcel·les per formar 

l‟olivar, on hi ha les oliveres més velles de la finca, fins hi tot centenàries. En la 

parcel·la 27 és la part b i la cunya del c com es veu en el mapa. Hi havia hagut oliveres 

i feixes de fruiters amb vinya i extensius.  

 

3.4.3 Diagnòstic de la fertilitat de l’olivera 

 

Avaluació preliminar 

Primer de tot es va fer una avaluació preliminar dels sòls presents en cada una de les 

parcel·les per presentar de manera general les característiques vistes en cada una 

d‟elles. 

Parcel·la 398. No hi ha hagut mai moviment, no va afectar-li el moviment fet en la zona 

de vinya. N‟hi havia hagut, però el terreny es va replantar amb les oliveres. El color és 

més fosc en aquesta zona, amb pendent cap a sud-est amb poca presència de còdols. 

Podem veure a la figura 15 la zona amb olivera en aquesta parcel·la. 

 

Figura 15. Parcel·la 398 on hi ha oliveres. Font: Cadastre. 

Parcel·la 43. No ha tingut mai moviments de terres. El sòl sembla més fosc en relació 

a d‟altres, no hi ha presència de còdols i el pendent és nul.   

Parcel·la 39. El terreny sembla més aviat fosc, però no tant com en el cas de la 

parcel·la 43. Sí que hi ha algun còdol, el pendent però és inexistent.  Podem veure en 

la figura 16 la zona d‟olivera de la parcel·la 39. 
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Figura 16. Parcel·la 39 on hi ha oliveres. Font: Cadastre. 

Parcel·la 30 i 27b,c. Es va anivellar el terreny i es van distribuir les oliveres en 5x5. El 

sòl sembla de textura franco-argilosa i amb alguns còdols, sobretot en la zona 30, i 

d‟un color clar, malgrat que a la part inferior es torni més fosc. Hi trobem un petit 

pendent, seguint la parcel·la 27 de vinya, cap al sud. Podem veure les zones amb 

olivera en la figura 17 dins aquestes dues parcel·les.  

 

Figura 17. Parcel·la 27 on hi ha oliveres i parcel·la 30 annexa. 

 

Perfils del sòl. Parcel·les resultant de la unió i anivellació de parcel·les adjacents  

Una de les zones on es va anivellar el terreny correspon al cultiu de l‟olivera i per 

comprovar els efectes que té aquesta actuació en la totalitat del cultiu i la zona. 

Correspon a la cata 4 de la parcel·la cadastral 30. Es pot veure en la figura 18 

l‟estructura tipus d‟aquest perfil.  
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Figura 18. Esquema dels perfils 1 a 4. Font: Dibuix propi. 

En la foto 6 es veu el detall del perfil en aquestes zones d‟oliveres. Correspon a les 

zones d‟anivellació i unió de parcel·les. 

 

Foto 6. Perfil de la cata 4. Font: Pròpia 

Pel que fa a l‟esquema del perfil 4 (Figura 18) i la foto 6 del perfil 4, que és el perfil 

d‟interès en aquest apartat, es pot observar: 
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Horitzó 1: Superficial treballat 

La zona treballada un xic més reduïda, ja que el treball no és tan profund en el cas de 

les oliveres, doncs només es passa a incorporar la matèria orgànica de la poda i a 

controlar la flora espontània esporàdicament en comparació a la vinya.  

Horitzó 2: Sola de treball 

La sola de treball no queda tan marcada, tot hi així, es pot distingir ja que el treball del 

sòl hi és present. Aquesta, però, no dificulta tant el drenatge ja que és més fina i 

intermitent que no pas en els casos de la vinya.  

Horitzons 3 i 4: Concentració radicular i presència d’elements grollers 

A continuació trobem una capa de terra més compactada, sense còdols. Finalment 

presenta una capa amb molts còdols i, fins i tot, més gran que els vistos en la vinya. La 

profunditat d‟aquest queda entremig de les profunditats de les altres zones.  

Síntesi de la fertilitat física del sòl  

Així doncs, i tal i com s‟ha vist en el cultiu de la vinya, en el cas de l‟olivera també es 

dóna la situació en què la parcel·la obté una exploració de les arrels una mica millors 

respecte al sòl original i, per tant, pot desenvolupar-se  una mica més vegetativament. 

Podem veure en l‟esquema següent (Figura 19) la situació de la cata 4 dins aquesta 

unió i anivellació de parcel·les on, l‟olivera, se‟n veu mínimament influenciada. Aquesta 

es troba situada a una cota mitjana dins la influència de l‟anivellació de parcel·les.  

 

Figura 19. Esquema síntesi de la unió i anivellació de parcel·les. Font: Pròpia 

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  

 

Fertilitat fisicoquímica. Parcel·les resultant de la unió i anivellació de parcel·les 

adjacents 

L‟analítica de textura, pH, CE i % d‟elements grollers correspon a l‟horitzó 3 (Taula 16), 

on és també de textura franco-arenosa i el % d‟elements grollers no és massa elevat; 
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no donant massa increment de porositat en aquest sòl. Així, l‟aigua que pot retenir és 

de 20 L/m2, amb un pH proper a la neutralitat i una CE de 0,356 dS/m.  

Taula 16. Textura, pH, CE i % d’elements grollers de l’horitzó 3 del perfil 4. Font: Laboratori ESAB propi 

 

En el cas del carboni orgànic a diferents horitzons, com es mostra a la taula 17, la 

diferència també és significativa. Es pot veure com en l‟horitzó 1 el carboni orgànic 

total és superior i en la part de la concentració radicular (horitzó 3) els nivells 

disminueixen tenint un 1% (C*1,724) de matèria orgànica. 

Taula 17. Carboni orgànic total en els horitzons 1 i 3 del perfil 4. Font: Laboratori ESAB amb modificació 

pròpia 

 

 

3.4.4 Gestió de flora espontània (males herbes), plagues i malalties  

 

Pel que fa a plagues i malalties en olivera s‟utilitzen preventius amb coure i sofre 

(Sulcox bordelès, Assirame 50 i Sulfaprón-L), es fa alguna aplicació molt de tant en 

tant per als insectes (Biobit 32) i també es controla la mosca amb trampes de confusió 

sexual (Mosquers). 

Pel que fa a la gestió de la flora espontània es deixa la coberta dels marges segada i 

al camp es passa l‟estripador (cultivador) dos cops l‟any per mantenir-ho net de males 

herbes.  

 

3.5 Horta 

 

L‟horta en la finca sempre hi ha sigut present, però mai se n‟ha desenvolupat, a la 

pràctica, tot el seu potencial. Abans sí que se‟n feia molta, però amb el temps i la forta 

dedicació als altres camps, se l‟ha deixat una mica de banda provocant una reducció 

en la diversitat cultivada. Últimament s‟ha vist la importància d‟acompanyar la finca 

amb bones hortalisses fresques i se‟n vol millorar la producció. 
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3.5.1 Característiques principals 

 

Reg 

L‟hort davant del mas (parcel·la 50) es rega amb localitzat (gota a gota). Les síndries i 

els melons (parcel·les 41-31) se‟ls rega en el moment de la plantació i reg de suport en 

cas de sequera rigorosa. En el túnel i voltants es rega superficialment en canals 

(parcel·la 39).  

Poda 

Es despunten els melons i les síndries per potenciar gemmes productives i en 

tomatera per a control dels rebrots vigorosos. En tomata de penjar, no.  

Aportacions de matèria orgànica 

S‟incorporen tant restes de cultiu com males herbes al final del cultiu directament amb 

fresadora horitzontal. Es fa una aplicació de compost de fems de cavall i vaca cada 

any.  

Feines puntuals 

Es tutora la tomatera, els pebrots i les albergínies. S‟acostuma a herbejar sempre quan 

la flora espontània comença a fer competència amb les hortalisses. En el túnel s‟aplica 

fertilitzant químic granulat. 

Es fan plantacions en línea. Es fa una bona rotació de cultius i algunes associacions 

entre l‟espècie principal, plantada en casos de cultius més llargs, amb un marc de 

plantació més gran que en el cas de cultius més curts.    

Rendiments i qualitat 

Referent a les hortalisses no s‟especifiquen els rendiments, ja que és una producció 

bastant reduïda en comparació als altres cultius; no per això de menys importància, 

però és més irregular i inestable al llarg de l‟any, ja que el patró de plantació no és 

massa estricte ni regular.  

 

3.5.2 Distribució de les hortalisses en les parcel·les de la finca 

 

Podem veure en la taula 18 la superfície i el tipus d‟hortalisses que es desenvolupen 

en cada una de les parcel·les.  

Taula 18. Dades generals de les hortalisses (parcel·la, superfície i varietat de tipus d’hortalisses). Font: 

Arxius de l’explotació. 
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Podem veure a la figura 20 la situació de les diferents parcel·les d‟hortalisses amb la 

seva referència cadastral. 

 

Figura 20. Situació actual de les hortalisses dins la finca. Font: Cadastre amb modificació pròpia. 

Descripció parcel·les segons el cultiu 

Parcel·la 50. En les zones f,j,i (i), tal i com es veu al mapa, hi ha horta en reg localitzat 

en exterior. L‟orientació és de nord a sud. La rotació de cultius d‟horta és a l‟estiu: 

tomata, ceba, albergínia, pebrot, cogombre, carbassó i enciam; i al hivern: col, coliflor 

(verda i blanca), escarola, espinacs i enciam. Alguns intermedis de primavera com 

faves, pèsols i enciams, però amb poca quantitat.   

Parcel·la 39. Es rega tot en superficial. Hi ha una zona exterior on s‟hi fan patates i una 

zona interior amb un túnel de plàstic. L‟orientació és d‟est a oest. La rotació dins del 

túnel és de tomata, albergínia i pebrot a l‟estiu i de enciam i bledes al hivern.  

Parcel·la 41. No es rega. Només en el moment de la plantació i algun reg de suport si 

la sequera és massa rigorosa en el cultiu de síndries i melons a l‟estiu. Hi havia hagut 

vinya, però al ser un terreny de textura més bona, i amb menys còdols, es va passar a 

fer-hi algun extensiu al hivern per aprofitar el terreny fins al cultiu d‟estiu.  

Parcel·la 31. Parcel·la on fins ara era d‟un altre propietari i estava en erm. Pot ser que 

en un futur s‟annexioni a la parcel·la 27 per poder tenir una superfície important per a 

desenvolupar nous projectes. Ara per ara hi ha crescut vegetació silvestre.  
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3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l’horta 

 

Avaluació preliminar 

Primerament tingué lloc una avaluació preliminar dels sòls presents en cada una de les 

parcel·les per presentar de manera general les característiques vistes en cada una 

d‟elles. 

Parcel·la 50. Es van eliminar dos marges fent una anivellació del terreny en les 3 

zones, traient la vinya de la zona (i) i s‟hi van afegir 50 cm de terra de possible textura 

franco-argilosa amb poc drenatge, segons en Manel Comas. Té un color fosc i sempre 

queda molt sec amb el vent i la calor i molt entollat amb la pluja i la humitat. Podem 

veure a la figura 21 la situació de les hortalisses amb degotadors dins la parcel·la 50.   

 

Figura 21. Parcel·la 50 on hi ha horta en exterior. Font: Cadastre. 

Parcel·la 39. El sòl és d‟un color terrós clar, molt polsós i amb gens de còdols 

presents. Després de regar sempre queda sec i es formen fàcilment esquerdes. 

Podem veure a la figura 22 la situació de les hortalisses dins túnel (verd fosc) i les 

hortalisses fora túnel (verd clar) en la parcel·la 39.    
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Figura 22. Parcel·la 39 on hi ha horta en exterior (clar) i horta en túnel (fosc). Font: Cadastre. 

Parcel·la 41. El color és d‟un terrós clar, amb petit pendent cap a la part sud. Cap a la 

part inferior s‟acostumen a generar grans bassals d‟aigua si plou molt o queda bastant 

saturat al ploure uns dies. Podem veure la situació de les hortalisses en secà dins la 

parcel·la 41 i part de la 37 en la figura 23.  

 

Figura 23. Parcel·la 41 i part de 37 on hi ha horta en exterior. Síndries i melons. Font: Cadastre. 

Parcel·la 31. El terreny té color lleugerament fosc. Fa molt de temps que no es treballa 

i no queda mai entollat ni sec, absorbeix bé l‟aigua.  
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Perfils del sòl. Zones on no hi ha hagut treball del sòl  

En aquest grup s‟ha observat la influència del no treball del sòl en relació a les altres 

zones d‟horta i s‟ha valorat la fertilitat global. En el cas (perfil 10) és degut a que la 

parcel·la 31 fa temps que està en erm.  

Aquesta parcel·la té una gran rellevància ja que porta temps sense ser manipulada pel 

treball humà i de maquinària. És una comparativa important en aquest apartat  per les 

altres zones d‟horta. Podem veure l‟esquema representatiu en la figura 24.            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquema dels perfils 10 i 11. Font: Dibuix propi. 

En aquest esquema queda representada l‟estructura tipus d‟aquests dos perfils, on no 

s‟hi pot distingir la capa de treball i, a més a més, no hi ha la sola de treball provocada 

pel treball repetitiu del sòl. Després s‟hi troba la presència d‟una bona capa més densa 

i més ben estructurada que les observades fins ara, com s‟explicarà a continuació 

(Foto 7).  
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Foto 7. Perfil de la cata 10. Font: Pròpia 

Horitzó 1 i 2: Superficial no treballat i la no sola de treball 

En el perfil nº 10 es pot observar clarament com, a la primera capa del horitzó 1, es 

formen agregats amb totes les arrels i amb estructura granular fina. La sola de treball 

és inexistent. La primera capa té un color més fosc, per tant la presència de matèria 

orgànica és superior. 

Horitzó 3 i 4: Concentració radicular i presència d’elements grollers 

En aquest cas no es veu cap capa d‟elements grollers fins als 90 cm, les arrels es 

concentren en els primer 30-40 cm. Se‟n veuen també en més profunditat, on 

comencen a aparèixer alguns còdols petits, algun solt també per la capa superior. Es 

veu bé que té bona presència d‟argila. Tot i així, no presenta massa compactació.  

Síntesi de la fertilitat física del sòl  

Podem deduir doncs que no treballar el sòl i deixar que la coberta es reguli per si sola 

(de la mort natural de les plantes del lloc) ajuda a preservar i acumular matèria 

orgànica lentament. A més, el fet de no alterar el sòl amb anivellacions o treballs 

repetitius, fa que aquest presenti una estructura on els seus horitzons s‟integren i 

ajuden a que el sòl estigui ben oxigenat (no s‟hi veuen acumulacions de matèria 

orgànica) i ben drenat ja que al mantenir l‟estructura i la coberta ajuda a retenir l‟aigua 

rebuda per la pluja evitant l‟erosió i, posteriorment, assegurant un drenatge continuat, 

evitant problemes d‟entollaments.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  
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Fertilitat fisicoquímica. Zones on no hi ha hagut treball del sòl  

L‟anàlisi en aquesta parcel·la 31 donà una idea de la influència del no treball del sòl a 

més de veure la relació entre els diversos nutrients (Taula 19 i 20) i les diferències pels 

valors de CIC, cations intercanviables, fòsfor i micronutrients, amb les altres zones 

d‟horta.  

Taula 19. CIC, cations intercanviables i fòsfor en l’horitzó 1 del perfil 10. Font: Laboratori professional amb 

modificació pròpia 

 

La CIC és baixa, amb un valor absolut de calci no massa gran en proporció a la CIC. 

La relació d‟aquesta amb el magnesi i el potassi és correcta. Falta, però, presència 

absoluta de potassi, ja que presenta uns valors baixos. Tampoc  hi ha massa fòsfor. El 

sodi, en proporció a la CIC, també n‟hi ha una mica més del que caldria. Pel que fa a la 

relació calci/magnesi està equilibrat (Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007). 

A la taula 20 es presenten les concentracions de micronutrients per a la parcel·la 31 

(cata 10). 

Taula 20. Micronutrients en l’horitzó 1 del perfil 10. Font: Laboratori professional amb modificació pròpia 

 

Pel que fa als micronutrients presenta una quantitats acceptables de bor, zinc i coure. 

Com en tots els casos el ferro i el manganès presenten una bona quantitat (Hazelton, 

Pam and Brian Murphy, 2007). 

Es va valorar també el carboni orgànic (Taula 21) per tal de poder establir una 

comparació amb les altres zones d‟horta.  

Taula 21. Carboni orgànic total en l’horitzó 1 del perfil 10. Font: Laboratori ESAB amb modificació pròpia 

 

S‟observa en la taula 21 que la presència de carboni orgànic no és excepcional 

malgrat que la parcel·la porta temps sense la influència del treball del sòl i sense 

l‟extracció de productes. Així doncs, tot i no treballar el sòl durant molt de temps, la 

presència de matèria orgànica és propera al 1,5% (C*1,724).  

 

Perfils del sòl. Zones d’horta 

Podem veure en la figura 25 l‟esquema dels perfils de les cates en les hortalisses.  
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Figura 25. Esquema dels perfils 12, 13 i 14. Font: Dibuix propi. 

Amb aquest esquema s‟ha volgut donar a entendre l‟estructura bàsica que presenten 

les parcel·les destinades a l‟horta. Com es pot veure, s‟hi presenta una bona capa de 

treball d‟uns 30 cm, hi continua una sola de treball força més marcada que en tots els 

altres casos degut a la repetitiva pràctica de treballar el sòl. Després d‟això, encara hi 

ha més problemes. La capa inferior presenta una compactació important amb 

retencions de matèria orgànica, per la qual cosa no pot acabar la descomposició per 

falta de oxigen (com s‟explicarà a continuació).  

En aquest apartat es dóna importància a com està format el sòl i a l‟estructura que 

presenta per a la producció d‟hortalisses.  

 

Foto 8. Perfil de la cata 13. Font: Pròpia 
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Horitzó 1: Superficial treballat 

Pel que fa als perfils 12 i 13, la zona treballada és més gran degut al treball de la 

fresadora i arriba fins a uns 30 cm. Hi ha molt bona presència de matèria orgànica ja 

que el color del sòl és molt fosc. També té una textura molsosa (Foto 8).                                                                                                                          

En el cas del perfil 14 on s‟hi fan síndries i melons la presència de matèria orgànica en 

la primer capa de treball és molt inferior, quasi inexistent, respecte als altres dos 

perfils. 

Horitzó 2: Sola de treball      

A partir d‟aquí comencen els problemes importants. Hi ha una forta capa de sola de 

treball. En el cas del perfil 14, aquesta és molt més remarcada. 

Horitzons 3 i 4: Concentració radicular i presència d‟elements grollers 

A continuació hi ha una petita capa d‟arena (Perfil 12). Aquesta arena no es veu en el 

perfil 13. Després hi ha una capa d‟argila molt compactada amb acumulacions de 

matèria orgànica, també compactada, i mal descomposta per la profunditat, la 

compactació i l‟excés d‟aigua. La part que queda més a prop de la riera del Tinar 

(Perfil 12) té, al final, una capa amb bastants elements grollers.                                     

En el cas de l‟horta en secà presenta (Perfil 14), després de la sola de treball i fins als 

90 cm, una capa argilosa força compactada on, al fons, s‟hi veuen capes de matèria 

orgànica acumulada i mal descomposta, degut a la falta d‟oxigen i a la compactació 

provocada pel volteig del sòl fet en els cultius extensius (Foto 9).  

 

Foto 9. Perfil de la cata 14. Font: Pròpia 
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Síntesi de la fertilitat física del sòl  

Es veu, doncs, la forta influència de l‟adob amb fems de la zona dels perfils 12 i 13 on 

la presència de matèria orgànica és més gran, a diferència de la parcel·la del perfil 14 

on el treball repetitiu del sòl i la quantitat de temps que el sòl resta exposat al sol, vent, 

pluja, etc, provoca una pèrdua de la matèria orgànica. 

En tots els casos, però, es veu l‟efecte de la pràctica constant del treball del sòl que  

genera una sola de treball que dificulta el drenatge, l‟exploració de les arrels i 

l‟oxigenació dels horitzons precedents.  

Per últim, la incorporació de la matèria orgànica més enllà dels 30 primers centímetres 

és inapropiat, ja que aquesta, amb els posteriors treballs superficials del sòl, com s‟ha 

comentat anteriorment, no rebrà l‟oxigen suficient i formarà concentracions de matèria 

orgànica mal descomposta.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  

 

Fertilitat fisicoquímica. Zones d’horta 

Pel que fa a la fertilitat química de l‟horta, es veu quina és la relació entre els principals 

elements que intervenen en l‟estructura (CIC, cations intercanviables, fòsfor) i també 

amb la nutrició més detallada dels micronutrients (Taula 22 i 23).  

Taula 22. CIC, cations intercanviable i fòsfor dels horitzons 1 i 3 dels perfils 12,13 i 14. Font: Laboratori 

professional amb modificació pròpia 

 

Taula 23. Micronutrients dels horitzons 1 i 3 dels perfils 12,13 i 14. Font: Laboratori professional amb 

modificació pròpia 

 

Les capacitats d‟intercanvi catiònic són similars en tots els casos, apropant-se a 7. En 

el cas del perfil 14 (horta en secà, parcel·la 41) és una mica més baixa. En canvi, al 

perfil 12 (horta en reg gota–gota, parcel·la 50ij) s‟aproxima a 9. En els perfils on hi 

havia la capa compactada amb matèria orgànica acumulada (Horitzó 3), presenten una 

CIC de 7,7 per la zona d‟horta amb reg i un 7,6 per la zona d‟horta en secà.   

En referència al calci, les concentracions són força similars, tot i que en proporció al 

magnesi en falta en tots els casos, a diferència dels altres nutrients i micronutrients. Es 

pot observar que en el cas de l‟horta en reg (perfils 12 i 13) on s‟hi apliquen fems, hi ha 

uns ítems molt més alts en els valors de fòsfor, ferro, manganès i zinc. En canvi, el bor 

té ítems menors. El coure té una major presència en el perfil 14 on arriba al valor de 
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18,4 ja que anteriorment s‟hi havia fet vinya i podria quedar coure residual de les 

aplicacions fetes en el passat. En canvi, la presència de potassi en el perfil 14 és més 

que deficient. Té, però, menys contingut de sodi (Hazelton, Pam and Brian Murphy, 

2007). 

També es té en compte el carboni orgànic total present en els diferents horitzons dels 

perfils de l‟horta per tal d‟entendre la possible presència de matèria orgànica degut a 

l‟aplicació dels fems i la influència del treball del sòl, tal i com mostra la taula 24. 

Taula 24. Carboni orgànic total en els horitzons 1 i 3 dels perfils 12, 13 i 14. Font: Laboratori ESAB amb 

modificació pròpia 

 

Es pot observar en la taula 24 que en les zones d‟horta amb reg (Cata 12 i 13), on les 

incorporacions de fems i restes vegetals sempre han sigut més constants, el valor de 

carboni orgànic pren uns valors més grans donant una presència de més del 3% de 

matèria orgànica. A diferència de l‟altra cata on els valors s‟acosten als nivells de la 

vinya o inferiors, donant una 1% o menys de presència de matèria orgànica (C*1,724).  

 

Fertilitat del sòl per cromatografia 

Per últim comentar els resultats de cromatografia en relació als dos grups establerts en 

l‟horta: no treball del sòl (perfil 10) i zones d‟horta (perfil 13 i 14).  

Els resultats obtinguts no són massa significatius perquè el procés d‟elaboració 

d‟aquests no va ser precís del tot degut a les dificultats d‟elaboració de les 

cromatografies havent-hi petits defectes en les imatges obtingudes. Tot i així, es poden 

distingir les diferents tonalitats entre les imatges de l‟horitzó superficial, més bones; i 

l‟horitzó més profund, de tonalitats menys desitjades. Totes elles tenen una bona zona 

mineral, donant a entendre que les quantitats de nutrients són favorables. La zona 

perifèrica, en canvi, no és gens bona ja que és completament circular; indicant poca 

varietat mineral i absència d‟humus en el sòl. A més, sembla que els sòls, vistos 

objectivament en les imatges, tenen poca integració entre les seves parts, degut a la 

presència dels anells ben marcats, separant la zona central de la zona intermèdia i 

aquesta de la zona perifèrica, donant a entendre que la biologia del sòl no hi és 

present. (Restrepo, Jairo, 2013) 

S‟adjunten a l‟annex II tots els resultats de la cromatografia de sòls per les zones 

d‟horta (C10S, C10P, C13S, C13P, C14S, C14P). 

 

3.5.4 Gestió de la fertilitat 

 

Per tal d‟entendre una mica més la gestió total en l‟horta s‟ha fet una valoració dels 

dos tipus de fems (Taula 25) que s‟hi apliquen i també de l‟aigua que s‟utilitza per 
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veure exactament quin i com és la nutrició del cultiu i així relacionar-ho amb les 

característiques del sòl vistes anteriorment i, posteriorment, en el cas de la flora 

espontània.  

Taula 25. Analítiques de fems (fresc i madur) en matèria seca, carboni, nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 

magnesi i sodi. Font: Laboratori professional amb modificació pròpia 

 

 

Primer de tot podem observar la gran diferència entre els fems, on el madur conté una 

major part de matèria seca i, per tant, totes les concentracions dels nutrients són més 

grans. O sigui, en el cas d‟aplicar fems més madurs caldria menys pes per assolir 

certa quantitat d‟un nutrient que en el cas dels fems frescos. Tot i així, pot ser 

convenient utilitzar els madurs per reduir la quantitat a aplicar en certs casos puntuals. 

Veiem com els fems frescos tenen una proporció C/N de 5 i els madurs de 6. 

Pel que fa al fresc podem veure una forta presència de carboni i nitrogen amb bones 

quantitats de potassi. El fòsfor en canvi n‟és més minoritari, igual que el calci,  el 

magnesi i el sodi. Pel que fa al fem madur també presenta bones quantitats de carboni 

encara que no tanta de nitrogen. Els valors de fòsfor, potassi i magnesi es mantenen 

proporcionals i en el cas del calci i el sodi tendeixen a augmentar. No tindrien perquè 

augmentar, així que podria ser com a conseqüència experimental per l‟origen concret 

dels fems.   

A més a més, en el cas de l‟horta, es van valorar els anions i cations (Taula 26), el pH i 

la CE (Taula 27) de l‟aigua que s‟utilitza pel reg, veient així les possibles 

incorporacions de nutrients i la seva assimilació.  

Taula 26. Analítiques de cations i anions (NH4, K Na, Ca, Mg, Cl, SO4, NO2 i NO3) de l’aigua de la finca. 

Font: Laboratori ESAB amb modificació pròpia 
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Taula 27. Analítiques de pH i CE de l’aigua de la finca. Font: Laboratori ESAB amb modificació pròpia 

 
 

Es veu (Taula 27) una bona quantitat de magnesi (116 mg/L), també hi ha una bona 

quantitat de clor (126 mg/L) i de SO4 (74 mg/L) i més petita de sodi (48 mg/L). No 

presenta gens de salinitat i el pH és a prop del neutre.  

 

3.5.5 Gestió del reg 

 

Estudi climatològic 

El clima de Calonge i, per extensió, del Baix Empordà és mediterrani litoral nord; si bé 

localment a l‟interior té característiques d‟un clima mediterrani prelitoral nord. La 

distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l‟any, tot i que hi ha un pic 

força destacat a la tardor, amb un total anual escàs. El règim tèrmic a l‟estiu és 

relativament calorós, mentre que al hivern és moderat, essent gairebé suau a la costa 

nord. Així, l‟amplitud tèrmica anual és baixa (Figura 26). Només es consideren àrids 

els mesos de juliol i agost. A més, el període amb probabilitat de glaçades queda 

comprès entre els mesos de novembre i març (Figura 26). 

Són dades de l‟any 2012, orientatives de cara a la gestió de la finca: La precipitació 

acumulada és propera als 470 mm. La temperatura mitjana és de 14,1ºC, essent la 

mitjana màxima de 20,1ºC i la mitjana mínima de 9,3ºC. La màxima absoluta de l‟any 

va donar-se el 21 d‟agost i va ser de 32,9ºC i la mínima absoluta de -2,6ºC el 5 de 

febrer. La velocitat mitjana del vent és d‟uns 2,5 m/s, amb una humitat relativa mitjana 

d‟un 71%. La mitjana de la irradiació solar global diària és d‟uns 15,8MJ/m2.  
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Figura 26. Gràfiques amb les temperatures mitjanes i pluviometria i dies de gelada, respectivament. Font: 

Servei meteorològic de Catalunya. 

Cal però tenir en compte els valors mitjans del últims vuit anys per tal de poder fer una 

aproximació de càlcul representativa. Així doncs, a l‟hora de fer el disseny agronòmic 

s‟han utilitzat les mitjanes dels últims vuit anys. 

S‟han comparat també les diferències entre l‟Eto i la pluviometria per tal de saber quins 

són els mesos en que seria recomanable regar. 

Es pot veure a la figura 27 que d‟abril a setembre es quan l‟Eto supera la pluviometria, 

corresponen amb els mesos d‟estiu, els més àrids de l‟any. 
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Figura 27. Comparació de la pluviometria amb l’Eto mes a mes de la mitjana dels últims 8 anys. Font: 

Ruralcat. 

 

Disseny agronòmic del reg 

Es suposa una profunditat de les arrels d‟uns 30 cm, encara que en molts casos 

aquesta profunditat queda superada. Pel que fa a l‟evapotranspiració utilitzarem la 

màxima, ja que és quan més reg fa falta. En aquest cas, al mes d‟agost puja a 5 

mm/dia.  

Obtenim doncs una Etc de 6 mm/dia. Considerant una dosi permissible de maneig 

bastant reduïda, ja que ens col·loquem en el pitjor dels casos, obtenim una dosi bruta 

de 7,5 mm al dia. Per tal d‟obtenir aquest valor, sabent el marc dels forats gota-gota 

(0,3 x 0,5m) i volent assegurar un bon reg, obtenim que caldrà que es regui durant tres 

quarts d‟hora cada un dels sectors cada dia; mantenint la pressió per assegurar el 

cabal de 1,6 L / h que donen els aspersors integrats. Com  que és un sòl bastant 

“pesat” i costa que dreni, seria bo fer el reg concentrat per tal d‟assegurar un bon bulb 

d‟humitat. Així doncs, es regaria tres quarts d‟hora durant el matí ja que el sòl encara 

no ha tingut temps d‟escalfar-se.  

 

3.5.6 Gestió de flora espontània (males herbes), plagues i malalties 

 

Pel que fa a la gestió de plagues i malalties, es controla amb trampes de confusió per 

la tuta (Mosquers) i preventius de coure i sofre respectivament (Sulcox bordelès, 

Assirame 50 i Sulfaprón-L). Encara que no s‟hi veuen gran presència d‟individus, hi ha 

focus de petites plagues (erugues, cargols i bavoses) i s‟ha arribat a utilitzar algun 

insecticida (Clorprid 200) .  

En quant a la gestió de flora espontània, es fan aplicacions puntuals d‟herbicida 

(Jaque-24) en cebes. Tot i això, es dediquen moltes hores a treure l‟herba a mà i  a 

utilitzar el motocultor entre línees. Aquest últim any quasi no s‟ha utilitzat aquesta 

pràctica i s‟ha començat a segar entre línees i a reduir a zero l‟ús d‟herbicides.  



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge                                      Resultats 

67 

Un detall important a comentar és que hi ha un creixement important de plantes que 

s‟alimenten de grans quantitats de nitrogen i que són indicadores de sòls compactats i 

amb poc drenatge com Amaranthus hibridus i, més important, plantes que es 

desenvolupen per rizomes com Cyperus esculentus. També s‟hi poden veure 

Acanthospermum hispium, Rumex o llengua de vaca, Chenopodium àlbum i una petita 

presència de Cenchrus echinatus i Andropogon sp.  

 

3.6 Fruiters 

 

La totalitat de fruiters presents a la finca ofereixen un ventall de collita molt ampli, que 

dóna molta més seguretat a l‟hora d‟assegurar almenys la collita d‟un dels principals 

tipus de fruiter. S‟ha tingut en compte sobretot el cultiu de presseguer, ja que és el més 

important dins la totalitat de fruiters i, per tant, aplicable als altres fruiters. Es 

practiquen en secà, fet que exigeix una bona plantació per després aconseguir 

l‟adaptació de la planta.  

 

3.6.1 Característiques principals 

 

Poda 

Poda a l‟hivern i eliminació de rebrots vigorosos (“xupons”) en verd, potenciant bona 

estructura en eix principal amb creu superposada (en presseguers, la resta en vas 

obert) per tal de potenciar la llum i l‟aire a totes les parts del fruiter. Cada un es realitza 

amb les seves particularitats de poda, ja que no és el mateix podar presseguers 

(producció en fusta d‟1 any) que figuera (producció de 1r i 2n any) o cirerer (poda 

lleugera).  

Aportacions de matèria orgànica 

S‟incorporen les restes de poda prèviament trinxades i matèria orgànica de fems de 

cavall i vaca.   

Varietats 

Es practica tot en secà. En cas d‟any molt sec es realitzen regs en canals superficials.  

Hi ha una gran varietat de fruiters i una gran diversitat de varietats d‟aquests, 

assegurant així un bon escalonament de la producció, amb les diferents varietats dins 

d‟un mateix cultiu per tal de tenir una gamma el més variada possible. L‟ordre de 

maduració dels fruiters comença amb els cirerers al mes de maig i continua amb 

presseguers, pruners i albercoquers fins a finals d‟estiu.    

Peus 

Pel que fa als peus, predominen el GF-677 i el GxN en presseguers, donant una 

maduració allargada, resistència a la sequera i a la calcària i també pels nematodes en 
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replantacions com s‟especifica a continuació. Pels altres fruiters s‟usa SL-64 i el Santa 

Llúcia donant bons resultats en sequera i calcària activa.   

Rendiments 

La producció dels presseguers oscil·la entre 6000 i 10000 kg per hectàrea i la 

producció dels cirerers, pruners i albercoquers entre 4000 i 6000 kg per hectàrea. 

Aquestes produccions, com s‟ha comentat anteriorment, són escalonades assegurant 

una producció continua i regular durant l‟època de producció.  

 

3.6.2 Distribució dels fruiters en les parcel·les de la finca 

 

Pel que fa als fruiters es cultiva una mica de tot. Podem veure a la taula 28 la 

superfície de cada un dels cultius amb les seves respectives parcel·les. Els cirerers i 

pruners vells tenen més de 25 anys.  

Taula 28. Dades generals dels fruiters (parcel·la, superfície i varietat de fruiter). Font: Arxius de 

l’explotació 

 

Podem veure a la figura 28 la situació de les diferents parcel·les amb la seva 

referència cadastral. 

 

Figura 28. Situació dels fruiters dins la finca. Font: Cadastre amb modificació pròpia. 
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Descripció parcel·les segons el cultiu 

En el cas dels presseguers, la presència de rebrots és abundant; en canvi, en el cas 

dels cirerers nous, tendeixen a passar set a finals d‟estiu. Pel que fa a pruneres i a 

albercoquers tenen un creixement bo, només es veu l‟afectació d‟un possible virus en 

alguns arbres al treure fulles abans de florir. 

Parcel·les 48, 49, 36, 32 i 50. En totes aquestes parcel·les hi ha presseguers. En la 

parcel·la 50 correspon a la part inferior de la zona g indicada en el mapa. La seva 

orientació és de nord a sud. La gran majoria porten el peu GF-677 i alguns GxN. 

Aquest primer peu porta essent utilitzat des dels inicis, té un bon vigor amb arrels 

profundes, aguanta bé la sequera i la calcària activa i ajuda a retardar una mica la 

maduració. El segon és el mateix que el GF-677, però amb resistència a nematodes 

que pot ser un problema en replantacions. A la parcel·la 32 hi havia hagut ametllers i 

en les altres s‟hi havien fet feixes de fruiters amb vinya i extensius. 

Parcel·les 27, 50, 51. En la zona a de la parcel·la 27 i en la part del mig (entre la vinya 

i els presseguers) de la zona g de la parcel·la 50 hi ha cirerers conjuntament amb els 

cirerers de la parcel·la 51. En el primer cas els cirerers se‟ls ha acabat la vida 

productiva útil i en el segon són cirerers de 4 varietats diferents de 3 anys d‟edat en 

peus de Santa Llúcia i SL-64. En els cirerers nous, en la zona g hi havia hagut 

presseguers i en la 51 hi havia hagut vinya. En la parcel·la 27 on hi ha els cirerers vells 

s‟hi havia fet cereal, sobretot blat de moro. 

Parcel·les 37 i 39. En la parcel·la 37 hi ha albercoquers i pruners de 4 anys en 

orientació nord a sud i en la zona de parcel·la 39, on no hi ha oliveres ni és la zona 

d‟horta, hi ha pruneres de força edat. Hi havia hagut presseguers en la 37. En la 

parcel·la 39 on hi ha pruneres era una zona que s‟inundava freqüentment i s‟hi havia 

fet sobretot blat de moro que podia arribar als 2 m d‟alçada. 

 

3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters 

 

Avaluació preliminar 

Primer de tot es va fer una avaluació preliminar dels sòls presents en cada una de les 

parcel·les per presentar de manera general les característiques vistes en cada una 

d‟elles. 

Parcel·les 48, 49, 36, 32 i 50. Es va anivellar la parcel·la 32 amb la 36 per tal de poder 

fer un terreny uniforme per als presseguers. El sòl podria tenir un bon drenatge. No és 

ni fosc ni clar, amb un petit desnivell des de la parcel·la 32 fins la 48. Podem veure la 

situació d‟aquests presseguers, dins de les parcel·les, en la figura 29.  
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Figura 29. Parcel·les 48,49,50, 36 i 32 on hi ha presseguers. Font: Cadastre. 

Parcel·les 27, 50, 51. El terreny sembla de textura no tan compactada i podria tenir un 

alt contingut en matèria orgànica en el cas del cirerers vells ja que fa més de 2 ó 3 

anys que no es passa a llaurar.  

En canvi, el terreny en els cirerers nous és tirant a franc. No és tan clar com a la vinya 

de la part superior, amb menys possible presència de matèria orgànica amb un petit 

desnivell cap al sud. Podem veure en les figures 30 i 31 la situació de cada un del 

tipus de cirerer dins les respectives parcel·les.  

 

Figura 30. Parcel·la 27 on hi ha cirerers. Figura 31. Parcel·la 50 i 51 on hi ha cirerers. Font: Cadastre. 

Parcel·les 37 i 39. El terreny sembla que drena millor que en el cas dels cirerers en el 

cas de la parcel·la 37. S‟hi observa un petit pendent direcció sud i és d‟un color marró 

intens. El sòl podria tenir un alt contingut en matèria orgànica en el cas de les pruneres 

de la parcel·la 39 ja que presenta una bona coberta vegetal i és d‟un color més fosc. 

Podem veure la situació de cada un dels cultius dins les respectives parcel·les en les 

figures 32 i 33.  
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Figura 32. Parcel·la 37 on hi ha albercoquers i pruners. Figura 33. Parcel·la 39 on hi ha pruners i 

albercoquers. Font: Cadastre. 

 

Perfils del sòl. Zones on hi ha hagut molt poc treball del sòl   

En aquest grup s‟ha volgut observar la influència del no treball del sòl en relació a les 

altres zones de fruiters i al mateix temps valorar-ne la fertilitat global per així 

relacionar-la amb les altres parcel·les. Aquest perfil 11 correspon a la parcel·la 

cadastral 27a (Figura 28).  

Aquesta parcel·la té una importància cabdal ja que porta un temps sense ser 

manipulada pel treball humà ni per maquinària i és, doncs, una comparativa important. 

En aquest cas, el perfil 11 es comenta per la importància de la comparació amb les 

altres parcel·les de fruiters.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Esquema dels perfils 10 i 11. Font: Dibuix propi. 

En aquest esquema (Figura 34) queda representada l‟estructura tipus d‟aquests dos 

perfils. 

Horitzons 1 i 2: Superficial no treballat i no presència de sola de treball 

Quasi no s‟hi pot distingir la capa de treball i, a més a més, no hi ha la sola de treball 

provocada pel treball repetitiu del sòl. Pel que fa al perfil nº 11 presenta encara ara una 

petita sola de treball, menys remarcable que les observades en els perfils anteriors. 

També presenta una estructura granular a la primera capa, estant ben lligada a les 

arrels que es presenten en el primer horitzó. La primera capa té un color més fosc. La 

presència de matèria orgànica, per tant, és superior, com es veu en la foto 10.                                              
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Horitzons 3 i 4: Concentració radicular i presència d’elements grollers 

Després hi ha la presència d‟una bona capa més pesada però més ben estructurada 

que les observades fins ara, que es pot comparar a la vista en el perfil 10.  

Presenta també una mica més de còdols en comparació al perfil 10. La profunditat dels 

còdols importants, però, és similar. Aquest perfil està dos metres més avall que el perfil 

10.  

 

 

Foto 10. Perfil de la cata 11. Font: Pròpia 

Síntesi de la fertilitat física del sòl  

Podem constatar doncs que no treballar el sòl i fer aportacions de la coberta (segues) 

ajuda a preservar i acumular matèria orgànica més ràpidament. A més a més, el fet de 

no alterar el sòl amb anivellacions o treballs repetitius, provoca que aquest presenti 

una estructura on els seus horitzons s‟integren. També ajuden a que el sòl estigui ben 

oxigenat (no s‟hi veuen acumulacions de matèria orgànica) i ben drenat, doncs al 

mantenir l‟estructura i la coberta es reté l‟aigua rebuda per la pluja evitant l‟erosió i, 

posteriorment, assegurant un drenatge continuat sense problemes d‟entollaments.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  
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Fertilitat fisicoquímica. Zones on hi ha hagut molt poc treball del sòl   

Com en el cas del perfil 10, en aquest perfil 11 s‟ha volgut entendre quin és el seu 

estat per tal de poder establir comparacions i idees dels seus valors de CIC, cations 

intercanviables i fòsfor (Taula 29) i més detalladament amb certs micronutrients (Taula 

30) en relació a les altres zones de fruiters.  

Taula 29. CIC, cations intercanviables i fòsfor en l’horitzó 1 del perfil 11. Font: Laboratori professional amb 

modificació pròpia 

 

 

Taula 30. Micronutrients en l’horitzó 1 del perfil 11. Font: Laboratori professional amb modificació pròpia 

 

En el cas dels fruiters on fa alguns anys que no es treballa el sòl (horitzó 1 de la 

parcel·la 27) tenim uns CIC més elevats, amb una presència de calci més gran, però 

no en equilibri en comparació al magnesi i amb poca presència de potassi. Pel que fa 

als altres micronutrients, els valors són alts en general; però excepcionals en certs 

casos com el coure, el ferro i el manganès (Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007). 

Es veu en la taula 31 la concentració de carboni orgànic en la cata 11.  

Taula 31. Carboni orgànic total en l’horitzó 1 del perfil 11. Font: Laboratori ESAB amb modificació pròpia 

 

Com podem veure en la taula 31, a la zona de fruiters vells (Parcel·la 27) on fa temps 

que no es treballa el sòl, la presència de carboni orgànic és molt gran, i molt més que 

en el cas de la parcel·la en erm (Parcel·la 31) tot i que porta més temps intacta. Així 

doncs podríem afirmar que anar fent segues de la parcel·la ajuda a acumular i a 

incrementar carboni orgànic més ràpidament donant una presència de quasi el 6% de 

matèria orgànica (C*1,724) en la part més superficial de l‟horitzó 1.   

 

Perfils del sòl. Zona fruiters  

La figura 35 ve a esquematitzar els sòls presents en les parcel·les amb fruiters. Una 

capa treballada una mica més important que en els altres casos i una sola de treball 

molt més remarcable. A partir d‟aquí hi ha variació sempre, però amb un capa més 

densa on hi ha còdols i en algun cas (com s‟explica a continuació) una petita presència 

de més arrels. Les parcel·les de fruiters són els perfils 15,16,17 i 18 que corresponen a 

les parcel·les cadastrals 50g-51 (perfil 15) , 48 (perfil 16), 36 (perfil 17) i 37c (perfil 18). 
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Figura 35. Esquema dels perfils 15 a 18. Font: Dibuix propi. 

Horitzons 1 i 2: Superficial treballat i sola de treball 

Pel que fa al perfil 15, als cirerers, es pot distingir bé una bona sola de treball després 

dels 30 cm de treball del sòl (degut al pas de la fresadora). Pel que fa als presseguers 

del perfil 16, en els primers 20 centímetres es pot observar la capa treballada amb 

bona presència de matèria orgànica (s‟hi va fer una bona aplicació de fems aquest 

últim any), malgrat després es vegi una petita capa compactada pel treball repetitiu del 

sòl. En canvi, a la zona superior del perfil 17, la capa treballada presenta un to més 

clar i per tant menys matèria orgànica.  

Per últim, en el cas del pruners i albercoquers (perfil 18) es veu perfectament la capa 

de treball del sòl; tot i així presenta alguns elements grollers.  

Horitzons 3 i 4: Concentració radicular i presència d’elements grollers 

Després de l‟horitzó 2 arribem a una zona argilosa, en el cas dels cirerers, molt 

compactada on s‟hi veuen poques arrels (Foto 11). Aquesta capa crea un fals sòl i 

limita l‟exploració de les arrels, argument vàlid si es té en compte que passen estrès 

hídric.              
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Foto 11. Perfil de la cata 15. Font: Pròpia 

Pel que fa als presseguers del perfil 16, hi ha capa argilosa amb alguns elements 

grollers, més presents i més grans on hi ha força arrels. A partir dels 70 cm augmenta 

la quantitat d‟elements grollers que ajuda al drenatge de la zona anterior on les arrels 

poden desenvolupar-s‟hi bé. En canvi, en el perfil 17 hi ha una capa molt més 

compactada d‟argila amb pocs elements grollers que dificulten el drenatge i la 

presència d‟arrels és molt més reduïda. 
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Foto 12. Perfil de la cata 18. Font: Pròpia 

Pel que fa als pruners i albercoquers hi ha una zona argilosa, però amb força elements 

grollers que ajuda a tenir una estructura diferent respecte al perfil 17 (més esponjosa). 

Fins als 50 cm, bona presència d‟arrels; a partir d‟aquí, precedeix una capa d‟argila 

sense elements grollers (Foto 12).  

Síntesi de la fertilitat física del sòl  

S‟observa, doncs, la forta influència de l‟adob amb fems de la parcel·la del perfil 16, on 

la presència de matèria orgànica és més gran; a diferència de les parcel·les 15 i 17, on 

el treball repetitiu del sòl i la quantitat de temps que el sòl resta exposat al sol, vent, 

pluja, etc, provoca una pèrdua de la matèria orgànica.  

En tots els casos es veu l‟efecte de la pràctica constant del treball del sòl per al control 

de la flora espontània que genera una sola de treball que dificulta el drenatge, 

l‟exploració de les arrels i l‟oxigenació dels horitzons precedents. En el cas dels 

pruners i albercoquers (perfil 18), la presència més important d‟elements grollers 

facilita el drenatge del sòl; a diferència dels perfils 15 i 17, on queda l‟estructura molt 

més compactada. Tot i així, en profunditat el problema torna a aparèixer, però les 

arrels ja tenen una mica més de sòl explorable en comparació als perfils 15 i 17.   

Per últim, la incorporació de la matèria orgànica amb posterior treball repetitiu del sòl 

(més enllà de la incorporació del fem al sòl) provoca la pèrdua de part dels fems 

aplicats. Així doncs, l‟aplicació de fems amb posterior treball successiu del sòl és 

contraproduent.  

Els detalls de tots els perfils es poden veure a l‟Annex II.  
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Fertilitat fisicoquímica. Zona fruiters 

Pel que fa als fruiters, s‟ha volgut observar el sòl per tal de poder-lo valorar, utilitzant 

les analítiques i tenint en compte la fertilitat física i si les pràctiques i gestions que s‟hi 

fan actualment propicien o no una bona nutrició i desenvolupament dels fruiters. 

Podem veure‟n el resum de la CIC, cations intercanviables i fòsfor en la taula 32 i el 

resum de certs micronutrients en la taula 33. 

Taula 32. CIC, cations intercanviables i fòsfor en l’horitzó 1 dels perfils 16 i 17. Font: Laboratori 

professional amb modificació pròpia 

 

Taula 33. Micronutrients en l’horitzó 1 dels perfils 16 i 17. Font: Laboratori professional amb modificació 

pròpia 

 

El CIC és baix en ambdós casos, amb uns valors absoluts de calci i potassi baixos. En 

el cas del fòsfor, els perfils 16 i 17 (horitzons 1 de les parcel·les 49 i 36) en  mostren 

una presència més elevada, en comparació al perfil 11. Pot provenir de l‟aplicació dels 

fems. Tot i així, es pot veure que, en la resta de micronutrients, els valors en tots els 

casos són inferiors en el cas dels perfils 16 i 17; malgrat s‟hi va fer aplicació de fems (a 

diferència de la zona 11 on no s‟hi va fer), però presentant-ne unes bones quantitats. 

El bor és l‟únic que mostra una quantitat una mica deficient (Hazelton, Pam and Brian 

Murphy, 2007). 

A més a més, es valorà el carboni orgànic present (Taula 34) per tal de comprovar la 

presència de matèria orgànica en les diferents zones.  

Taula 34. Carboni orgànic total en l’horitzó 1 dels perfils 15,16,17 i 18 i horitzó 3 del perfil 16. Font: 

Laboratori ESAB amb modificació pròpia 

 

En les altres zones, tot i aplicar-hi fems sovint, presenten uns valors més baixos de 

carboni orgànic. Aquest fet  pot fer pensar que utilitzar adobs orgànics i, posteriorment, 

treballar el sòl és contraproduent ja que, en la parcel·la de fruiters vells que no s‟adoba 

des de fa molt de temps, la presència de carboni orgànic, com s‟ha comentat 

anteriorment, és més gran. Constatem, doncs, que en les parcel·les de fruiters la 

matèria orgànica (C*1,724) no supera el 2% en cap dels casos.  
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Fertilitat del sòl per cromatografia 

Per últim comentar els resultats de cromatografia en relació als dos grups establerts en 

els fruiters: poc treball del sòl (perfil 11) i zones de fruiters (perfil 17).  

Els resultats obtinguts no són massa significatius perquè el procés d‟elaboració 

d‟aquests no va ser precís del tot degut a les dificultats del procés d‟elaboració de les 

cromatografies havent-hi petits defectes en les imatges obtingudes. Tot i així, es poden 

distingir les diferents tonalitats entre les imatges de l‟horitzó superficial, més bones; i 

l‟horitzó més profund, de tonalitats menys desitjades. Totes elles tenen una bona zona 

mineral, donant a entendre que les quantitats de nutrients són favorables. La zona 

perifèrica, en canvi, no és gens bona ja que és completament circular; indicant poca 

varietat mineral i absència d‟humus en el sòl. A més, sembla que els sòls, vistos 

objectivament en les imatges, tenen poca integració entre les seves parts, degut a la 

presència dels anells ben marcats, separant la zona central de la zona intermèdia i 

aquesta de la zona perifèrica, donant a entendre que la biologia del sòl no hi és 

present. (Restrepo, Jairo, 2013) 

S‟adjunta a l‟annex II també tots els resultats de la cromatografia de sòls per les zones 

d‟horta (C11S, C11P, C17S, C17P). 

 

3.6.4 Gestió de la fertilitat 

 

Per tal d‟entendre una mica més la gestió total en els fruiters s‟ha fet una valoració 

dels dos tipus de fems que s‟hi apliquen i també d‟una mostra de fruit de presseguer 

per veure exactament quina n‟és la seva nutrició total i així lligar-ho amb les 

característiques del sòl vistes anteriorment. Podem veure les proporcions de nutrients 

d‟aquests fems en la taula 35.  

Taula 35. Analítiques de fems (fresc i madur) en matèria seca, carboni, nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 

magnesi i sodi. Font: Laboratori professional amb modificació pròpia 

 

Tal i com s‟ha comentat en l‟horta, podem veure la gran diferència entre els fems 

(Taula 35), on el madur conté una major part de matèria seca i, per tant, totes les 

concentracions dels nutrients són menys reduïdes. Per exemple, en el cas d‟aplicar 

fems més madurs caldria menys quantitat per assolir certa quantitat d‟un nutrient que 

en el cas dels fems frescos. Pot ser convenient utilitzar els madurs per evitar excés en 
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certs casos puntuals. Veiem com els fems frescos tenen una proporció C/N de 5 i els 

madurs de 6. 

Pel que fa al fem fresc podem observar una forta presència de carboni i nitrogen amb 

bones quantitats de potassi. El fòsfor en canvi n‟és més minoritari, igual que el calci,  el 

magnesi i el sodi. Pel que fa al fem madur també presenta bones quantitats de 

carboni, encara que no tant de nitrogen. Els valors de fòsfor, potassi i magnesi es 

mantenen proporcionals i en el cas del calci i el sodi tendeixen a augmentar. 

Per poder fer el balanç total s‟analitzà el fruit de presseguer que va rebre l‟aplicació 

dels fems per tal de veure les proporcions del nutrients més rellevants. Així doncs 

podem veure (Taula 36) que té una bona presència de nitrogen i potassi i, amb menys 

quantitat, però igualment important, de fòsfor. El calci i el magnesi presenten uns bons 

valors, el bor mostra una quantitat rellevant encara que, com hem vist anteriorment, en 

el sòl n‟hi ha una quantitat representativa .    

Taula 36. Analítica de fruit en matèria seca, nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi i bor. Font: Laboratori 

professional amb modificació pròpia 

 

Sabent que s‟hi apliquen 30 tones per hectàrea de fems i que se‟n treuen 

aproximadament 7 tones de préssec per hectàrea es pot valorar el balanç total. A 

continuació es veu (Taula 37) el balanç entre els diferents nutrients analitzats. 

Taula 37. Balanç de nutrients (nitrogen, fòsfor, potassi, calci i magnesi) per hectàrea de presseguers. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del laboratori professional.  

 

Podem veure en la taula 37 com l‟aplicació de fems és més que suficient pel que fa a 

les extraccions de fruita. Considerem negligibles les sortides de fusta de la poda, ja 

que es reincorporen al sòl. Podem dir que podríem estar força anys sense adobar amb 

fems i no hi hauria problemes pel que fa a nutrients. També podem afirmar que la 

utilització de fems madurats és més òptima ja que no presenta tant de nitrogen en 
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relació als altres nutrients (calci, potassi i magnesi) i que, amb la mateixa quantitat, 

s‟aplica el doble de potassi, calci i magnesi i, en canvi, el nitrogen disminueix. A més, 

ajudaria a incrementar la CIC.  

 

3.6.5 Gestió de flora espontània (males herbes), plagues i malalties 

 

Per la gestió de plagues s‟utilitza el control biològic en presseguers amb trampes de 

confusió sexual (mosca mediterrània)(Mosquers). Pel que fa a la resta, i també en 

presseguers, s‟utilitzen preventius de coure i sofre (Sulcox bordelès, Assirame 50 i 

Sulfaprón-L) per prevenir les principals malalties i es fan alguns tractaments més al 

detall (Biobit 32 i Clorprid 200) per als ous d‟insectes a l‟hivern. 

Aquest any hi ha hagut una forta presència de l‟agarrofat de les fulles de presseguer. 

Caldrà doncs fer amb més antelació (just al començar l‟activitat a finals d‟hivern) els 

tractament preventius amb coure i sofre.  

Pel que fa a la gestió de la flora espontània es realitzen successives llaurades durant 

l‟any (tres o més) amb cultivador per mantenir net d‟herbes i una vegada amb rotovator 

just abans de començar la collita.  
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4. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

La realització del mapa hipotètic (Figura 3, apartat 3.1 Síntesi de la fertilitat de la finca) 

ha donat a entendre la importància de l‟experiència en les diferents parcel·les i les 

observacions visuals. S‟ha vist que aquelles característiques més reconeixibles a ull nu 

(creixement vegetatiu, flora espontània, pendents, etc), en bona part es poden explicar 

a partir de les característiques fisicoquímiques determinades en aquest treball. Tot i 

això, s‟ha vist la forta relació entre aquests coneixements empírics i els coneixements 

científics que s‟han extret de la realització del treball.  

Les relacions entre els resultats de les anàlisis fisicoquímiques del sòl i la percepció de 

la fertilitat de les parcel·les al mapa són gairebé exactes. Hi ha, però, petits detalls que 

s‟escapen, com la presència de l‟aflorament de còdols per proximitat a la riera del 

Tinar o als rierols de la finca (Cata 7, apartat 3.3.3 Diagnòstic de la fertilitat de la 

vinya). D‟altres, on es creia que la presència de matèria orgànica era superior degut al 

creixement de la flora espontània (Cata 10). Passa a ser més una discussió en la qual 

l‟estructura del sòl és millor, com s‟ha vist en els perfils del sòl de la cata 10, (apartat 

3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta). 

En el mapa hipotètic es veu la relació entre les diferents percepcions i les diferents 

zones dels cultius, on aquestes tendeixen a coincidir veient que la seva distribució ja 

és feta en relació a l‟experiència que es té d‟aquells sòls. Així doncs, en aquells sòls, 

on la presència de matèria orgànica és més gran, hi destaquen majoritàriament les 

zones d‟horta i, en canvi, en aquelles zones amb menys matèria orgànica, hi 

predomina principalment la vinya. Hi ha, però, algunes excepcions en el cas de la 

vinya en algunes zones de les parcel·les 25,26, 42 i 50 (i,b), que són més fèrtils i 

també en alguns casos de l‟olivera, en les parcel·les 43 i 39.  

Els fruiters estan situats en la zona central de la finca, fet que els proporciona un bon 

espai amb més bona presència, en termes generals, de matèria orgànica i 

micronutrients, en comparació amb la vinya i l‟olivera. 

Pel que fa a l‟horta en secà, aquesta és present en un espai on no destaca per la seva 

fertilitat. Caldria doncs veure quin lloc seria el més adient. En quant a l‟horta amb reg, 

aquesta s‟ha situat per la facilitat d‟accés, independentment del sòl. Tot i així, s‟ha 

enriquit amb molta matèria orgànica, com s‟ha explicat en aquest treball, durant els 

últims anys.   

Conseqüències del treball del sòl 

Un aspecte que també s‟ha vist en totes les parcel·les és la forta presència d‟una sola 

de treball sobretot remarcada en les parcel·les d‟horta (Figura 25) i fruiters (Figura 35) i 

absent en les parcel·les 31 i 27a on fa ja temps que no es treballa el sòl. Aquesta sola 

dificulta el drenatge de l‟aigua i disminueix la quantitat d‟aigua que el cultiu podria 

aprofitar. Si, a més a més, l‟horitzó superior no té matèria orgànica i no està ben 

estructurat causarà una bona erosió i una bona pèrdua de nutrients.   
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Una altra conseqüència és la disminució del % de matèria orgànica que facilita els 

processos d‟erosió i fa disminuir la CIC (Hilgard, E.W., 1906). En el cas on hi ha més 

matèria orgànica, parcel·la 27a, la CIC és la més alta i així successivament amb els 

altres valors de matèria orgànica i CIC de les altres parcel·les.  

S‟ha vist també que, a l‟augmentar la quantitat de matèria orgànica, també 

s‟incrementa la presència de fòsfor i micronutrients. Probablement podria estar lligat a 

l‟activitat dels microorganismes del sòl (Swift, M.J., 1979). Hi ha una excepció en els 

fruiters (parcel·les 48 i 36) que, tot i tenir una CIC més baixa i una presència de 

matèria orgànica inferior que de la parcel·la 27a, presenten uns valors de fòsfor 

majors; fet que pot ser degut a l‟aplicació dels fems (Taules 29-34). Passa el mateix en 

el cas del coure en la parcel·la 41 on, tot i haver-hi menys matèria orgànica i una CIC 

molt baixa, la quantitat de coure és la més gran dins les zones d‟horta (a continuació, 

en l‟apartat 4.3 Horta, es comenta el perquè  d‟aquesta diferència).  

 

Model general sobre l’efecte del treball del sòl, la sega de la coberta i la presència 

d’elements grollers sobre la fertilitat del sòl 

A la figura 36 es mostra un model que relaciona l‟efecte del treball del sòl,  la sega de 

la coberta i els elements grollers sobre algunes  característiques del sòl  com són la 

formació de la sola de treball, l‟estructura del sòl, el drenatge i la presència de matèria 

orgànica i l‟efecte d‟aquestes característiques sobre el desenvolupament radicular, 

estudiats en horta i fruiters. Per exemple, a més treball del sòl hi ha més sola de treball 

i, a més sola de treball hi ha menys desenvolupament radicular. Pel que fa als 

elements grollers, a més presència hi ha menys sola de treball, però més drenatge i 

més desenvolupament radicular.   

 

Figura 36. Esquema que mostra l’efecte del treball del sòl,  la sega de la coberta i els elements grollers 

sobre algunes  característiques del sòl (la formació de la sola de treball, estructura del sòl, drenatge i 

presència de matèria orgànica) i l’efecte d’aquestes característiques sobre el desenvolupament radicular, 

estudiats en horta i fruiters. Signe + indica relació directa i el signe – indica relació inversa. Font: Pròpia 
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Model sobre la interacció entre l’aplicació de fems i el treball del sòl sobre la fertilitat 

Es presenta a la figura 37 les relacions que s‟estableixen en l‟aplicació de fems i la 

gestió del cultiu, en relació a propietats fisicoquímiques vistes al sòl, per veure‟n la 

gestió de la fertilitat en horta i fruiters.  

 

Figura 37. Interacció entre l’aplicació de fems i el treball de sòl sobre el contingut de la matèria orgànica i 

la flora espontània en horta i fruiters per la gestió de la fertilitat. Font: Pròpia 

 

4.1 Vinya  

 

Pel que fa a la vinya podem veure com la relació entre la capacitat d‟exploració de les 

arrels (segons la profunditat d‟aquestes) i el vigor està molt lligat. L‟anivellació de les 

parcel·les genera aquestes diferències, fet que provoca que es creïn profunditats de 

sòl diferents dins d‟un mateix cultiu (Cates 1,2 i 3), (Figura 11), (apartat 3.3.3 

Diagnòstic de la fertilitat de la vinya) 

 

Model de l’efecte de l’anivellació sobre la fertilitat del sòl 

A la figura 38 es mostren les relacions que sorgeixen de l‟anivellació i la profunditat 

que genera, amb la interacció del pendent i el treball del sòl amb la presència de 

matèria orgànica.  
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Figura 38. Esquema de les relacions que sorgeixen de l’anivellació i la profunditat que genera, amb la 

interacció del pendent i el treball del sòl amb la presència de matèria orgànica. El signe + indica relació 

directa. El signe – indica relació inversa. Font: Pròpia. 

A més, a l‟augmentar la proporció de la fracció de partícules d‟arena del sòl (Taula 12) 

i més elements grollers aflorats (Figura 13, apartat 3.3.3 Diagnòstic de la fertilitat de la 

vinya) és més fàcil per les arrels explorar-lo i, per tant, poder aprofitar molt més l‟aigua 

infiltrada i acumulada en el sòl. També, aquestes zones, al tenir més matèria orgànica, 

acumulen l‟aigua de les zones on n‟hi ha menys quantitat, amb la qual cosa reben un 

reg superior donant aquest vigor més gran.   

Aquesta quantitat de matèria orgànica es redueix sempre quan s‟augmenta la 

profunditat (Taula 14, apartat 3.3.3 Diagnòstic de la fertilitat de la vinya). Comprovem, 

doncs, que la incorporació de la matèria orgànica de les restes de poda seguit del 

treball del sòl no ajuda a guanyar matèria orgànica en profunditat.   

 

Efecte de la presència de còdols, pendent i proximitat a la riera sobre el vigor del 

conreu 

Es mostra en la figura 39 les relacions entre el vigor vegetatiu observat i tots els 

factors que l‟incrementen, com la capacitat de les arrels a aprofundir, ajudades per la 

presència de còdols aflorats. També provoca més sòl utilitzable i dóna una capacitat 

més gran d‟absorció de l‟aigua, que s‟incrementa degut als pendents i a  la presència 

de matèria orgànica, on aquesta també creix, segons el vigor vegetatiu.  

 



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge                                 Discussió i conclusions 

85 

 

Figura 39. Esquema que mostra les relacions entre el vigor vegetatiu observat i tots els factors, que 

l’incrementen, com la capacitat de les arrels a aprofundir, ajudades per la presència de còdols aflorats. 

També provoca més sòl utilitzable i dóna una capacitat més gran d’absorció de l’aigua,que s’incrementa 

degut als pendents i a la presència de matèria orgànica, on aquesta també creix, segons el vigor 

vegetatiu. Signe + indica relació directa i el signe – indica relació inversa.  Font: Pròpia.  

No és directament proporcional la quantitat de fòsfor en deficiència segons el temps 

que porta la vinya implantada en la zona, ja que hi ha vinyes amb més fòsfor que 

d‟altres tot i portar més temps implantades en la zona (Taula 10). Malgrat això, s‟ha 

vist que quan hi ha una major presència de matèria orgànica (Taula 14) també es veu 

una presència més gran de fòsfor (Taula 13, apartat 3.3.3 Diagnòstic de la fertilitat de 

la vinya). Passa el mateix pel que fa al coure. En les zones amb més matèria orgànica, 

en general n‟hi ha una mica més. Sí que es veu una relació directa amb la quantitat de 

ferro i manganès, on, amb profunditats de sòl superiors, s‟hi veu una concentració 

major. Sí que s‟ha detectat un petit problema pel que fa al bor i al zinc on les seves 

quantitats presents podrien ser deficients. Aquestes deficiències podrien induir a 

problemes de quallat. Si s‟hi afegeix el fet d‟una varietat que en pateix degut a 

excessos de vigor, encara s‟agreuja més el problema (Hazelton, Pam and Brian 

Murphy, 2007). 

El sòl, al ser  de textura franco-arenosa en tots els casos i arenós franc en un cas,  no 

marca doncs un problema de mal drenatge; és simplement que a l‟haver-hi zones més 

baixes que d‟altres (la gran diferència de cotes) és propens, com s‟ha comentat 

anteriorment, a més acumulació d‟aigua ,i per tant, en facilita l‟excés de vigor.  

El pH en tots els casos s‟aproxima a la neutralitat, fet que no dóna problemes de 

tipologies de sòls àcids o molt bàsics i per tant no hi haurà problemes d‟assimilació 

greus a destacar pel pH. Pel que fa a la conductivitat, no representa cap inconvenient 

pel cultiu de la vinya, ja que mostra un valor baix. 
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Gestió de la flora espontània, plagues i malalties dels cultius 

L‟aplicació preventiva de sofre i coure és una molt bona pràctica, ja que permet l‟ús de 

matèries actives més respectuoses que les sistèmiques. Cal assegurar, però, que la 

utilització d‟aquests productes fitosanitaris sigui òptim i amb unes bones pràctiques 

adients.  

Per contra, el control de les males herbes es podria intentar canviar, ja que les 

múltiples actuacions de llaurar el sòl, estan afavorint la pèrdua de carboni orgànic i de 

matèria orgànica que pot ocasionar la falta de solubilitat de certs nutrients (fòsfor, bor, 

zinc). A més a més, el sòl sempre està exposat a les inclemències, i l‟erosió hi actua 

sense limitacions (Hilgard, E.W., 1906). Un control d‟aquesta capa herbosa quan la 

competència amb el cultiu de la vinya fos major (durant el quallat i l‟increment de mida 

del fruit) seria suficient.  

Cal, doncs, veure quina gestió es podria fer de la coberta vegetal per tal d‟evitar 

aquests problemes d‟escorrentia i intentar veure si podria realitzar-se alguna altra 

actuació per tal d‟atenuar aquestes heterogeneïtats presents dins les parcel·les.  

 

4.2 Oliveres 

 

Pel que fa a la zona analitzada d‟oliveres on es va dur a terme una anivellació del 

terreny, aquesta presenta un valor de carboni orgànic (Taula 17) que no és tan baix 

com la zona més difícil de vinya, ni un valor tan gran com el present en zones més 

vigoroses. Per tant, és un fet que beneficia aquest cultiu al tenir un bon equilibri pel 

que fa a la seva capacitat vegetativa i productiva, promovent uns vigors favorables i un 

control parcial, ja que el volum de sòl explorable tampoc és molt gran (Figura 19, 

apartat 3.4.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟olivera). En profunditat, aquest carboni 

orgànic és el més baix; fet que en dificulta el desenvolupament i dóna lloc a una 

exploració menys concentrada i més superficial de les arrels, a diferència de les de la 

vinya. El pH i la CE no són un problema en aquest cas, on la olivera és el cultiu de la 

zona.  

Gestió de la flora espontània, plagues i malalties dels cultius 

L‟aplicació preventiva de sofre i coure és una molt bona pràctica ja que permet l‟ús de 

matèries actives més respectuoses que les sistèmiques. Tot i així, s‟ha de procurar fer-

ne una aplicació òptima i amb unes bones pràctiques. 

La idea de tenir el sòl sempre net vers les “males” herbes, provoca el mateix problema 

que el comentat anteriorment en la vinya. Així doncs, cal intentar afavorir una major 

absorció de l‟aigua i un millor drenatge per tal d‟evitar problemes d‟escorrentia, que 

provocaran erosió, compactació i entollament (Hilgard E. W., 1906). Cal veure quina 

gestió es pot fer de la coberta vegetal per tal d‟afavorir aquests processos i reduir-ne 

d‟altres.  

Cal tenir en compte també en l‟olivera la gran presència de rebrots, indicatiu que la 

planta ha patit una forta poda anteriorment. Així doncs, s‟ha de pensar quina millora 
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se‟n pot fer de la poda per tal d‟afavorir una planta més sana, més dinamitzada i 

reduir-ne la coneguda alternança.  

4.3 Horta 

 

S‟ha pogut entendre el problema del drenatge de les zones d‟horta gràcies a l‟estudi 

físic de la parcel·la 31 (perfil 10, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta), 

conjuntament amb les altres zones d‟aquest cultiu. S‟ha vist la capacitat de 

regeneració del sòl per suprimir la sola de treball, causada pel treball del sòl. S‟ha 

comprovat que deixant el sòl lliure de llaurades en millora l‟estructura i n‟evita la 

compactació. S‟ha observat que la sola de treball no existia (perfil 10), a diferència de 

les altres zones on aquesta hi era molt present, provocant problemes de drenatge 

(Figura 25, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta). A més, pel fet d‟eliminar la 

coberta vegetal, al començar cultiu nou, es magnifica l‟erosió superficial causada per 

les pluges, sovint intenses en la zona (Hilgard, E.W., 1906) que dóna lloc a 

escorrenties. 

També, la capacitat d‟exploració de les arrels se‟n resen, ja que al trobar la sola de 

treball no pot acabar d‟explorar bé el sòl i per tant sovint s‟ofega, en contraposició amb 

les males herbes que viuen còmodes en condicions de poc drenatge i compactació 

(perfils 12,13 i 14). 

Tant és així que en el perfil 10, les arrels formen un conglomerat amb la granulometria 

del sòl, formant petites xarxes d‟arrels entre aquestes (Foto 7, 3.5.3 apartat Diagnòstic 

de la fertilitat de l‟horta); a diferència dels altres perfils 12,13 i 14, on simplement l‟arrel 

entra dins un sòl que no li dóna la capacitat per formar aquesta xarxa.  

Pel que fa als nutrients del sòl, podem corroborar que l‟aplicació constant de fems 

incrementa els nivells de carboni present (Taula 24, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la 

fertilitat de l‟horta), molt més gran en els perfils 12 i 13, on l‟aplicació de fems s‟ha fet 

sovint i el treball del sòl es reserva al moment abans de la implantació del cultiu; a 

diferència dels fruiters que es fa tot seguit, o a la parcel·la 41 on l‟aplicació no existeix i 

el treball del sòl es repetitiu durant l‟any sense tenir-lo mai cobert. A més a més, els 

nivells de fòsfor marquen una gran diferència i hi és present en altes quantitats a 

excepció del perfil 14 (Taula 22, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta).  

Veiem doncs que allà on hi ha més quantitat de matèria orgànica també hi ha una 

presència més gran de fòsfor, ja sigui per aplicació del fem o per la solubilització 

d‟aquest degut a la microbiologia lligada a la matèria orgànica en aquestes zones 

d‟horta.   

Les capacitats d‟intercanvi catiònic són similars en tots els casos. En l‟horta en secà 

(perfil 14) sí que és més reduïda en comparació de l‟horta en reg (perfil 12). Tot i així, 

baixes en tots els casos. La més baixa (6, en el perfil 14) ja afirma també la idea de 

menys presència de matèria orgànica donada per menys quantitat de carboni orgànic. 

A més, va acompanyada d‟una forta quantitat de coure, fet que pot induir a problemes 

en altres nutrients (Taula 22 i 23, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta). 
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Donada aquesta baixa CIC, podríem afirmar que el sòl podria tendir a àcid i, per tant, 

afectar en el rendiment de la majoria de cultius hortícoles. Així doncs, caldrà veure 

quin tipus d‟incorporació de matèria orgànica es pot fer per incrementar-la i quin 

encalat es pot realitzar per augmentar els valors de calci. També s‟hauria de pensar en 

com incrementar els valors de potassi ja que també són baixos i quasi inexistents en el 

perfil 14 (Taula 22, apartat 3.5.3 Diagnòstic de la fertilitat de l‟horta).    

Gestió de la fertilitat i el reg en l’horta 

S‟ha pogut veure com la proporció entre el carboni i el nitrogen és molt millor en els 

fems madurs aplicats, ja que la proporció de carboni respecte a la de nitrogen no 

disminueix tant; igualment pels nutrients de calci i magnesi, bastant més presents en 

els fems madurs. Dit això, podem afirmar que adobar els camps amb un fem més 

madur i més elaborat podria afavorir una millor relació C/N, tot i que només augmenta 

un punt i, a més a més, enriquir en elements interessants i augmentar la CIC del sòl 

(Taula 25, apartat 3.5.4 Gestió de la fertilitat). Per poder millorar i fer créixer l‟eficiència 

de l‟aplicació, cal veure si es pot acompanyar d‟altres actuacions com augmentar la 

relació de C/N que presenten els fems ja que és molt baixa.   

Pel que fa al reg, podem observar una forta presència de clor (Cl), sulfat (SO4) i sodi 

(Na). També hi ha una bona presència de calci(Ca) i una alta quantitat de magnesi 

(Mg) (Taula 26, apartat 3.5.4 Gestió de la fertilitat). Aquesta alta presència de magnesi 

es veu reflectida en la fertilitat fisicoquímica i podria provocar encara més falta de calci 

(Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007). Hem vist també (Figura 27, apartat 3.5.5 

Gestió del reg) que l‟època on l‟evapotranspiració del cultiu és superior a la 

pluviometria que rep, comprèn els mesos d‟abril fins a setembre. Tot i així, quan caldrà 

tenir molt en compte el reg de les hortalisses serà en els mesos de maig, juny, juliol i 

agost. A més, el reg es realitzarà en tarifes d‟electricitat reduïdes i quan el sòl estigui 

més “fred”. Caldrà assegurar també un bon bulb d‟humitat tenint en compte el tipus de 

sòl  pesat en l‟horta. S‟ha pogut veure que s‟ha de regar almenys tres quarts d‟hora 

cada dia per tal d‟assegurar un bon desenvolupament del cultiu. En casos de sequera 

estricta caldrà valorar si augmentar aquest nivell, segons les sensacions a camp i tipus 

d‟espècie hortícola.  

Gestió de la flora espontània, plagues i malalties dels cultius 

La pràctica del treball del sòl s‟ha vist que afavoreix els problemes de mal drenatge, 

així doncs s‟hauria d‟intentar millorar. Actualment ja s‟hi ha començat a treballar, no 

llaurant el sòl per tal d‟ajudar a la retenció d‟aigua i a la millora de l‟estructura del sòl 

que afavorirà  un bon drenatge. Cal, però, controlar la flora espontània amb segues.  

S‟ha volgut profunditzar en la coberta vegetal que presenta el sòl per determinar idees 

del seu comportament i s‟han pogut identificar certes espècies clau, que ens han donat 

idees, ja comentades anteriorment, com les de tenir un sòl molt compactat, amb falta 

de drenatge, amb excessos de nitrogen, tant d‟origen animal com vegetal, i alguna 

carència de calci i, en certes zones, de coure. El mateix indici ens indica la presència 

d‟escarabats herbívors (Maria Primavesi, Ana, 2002). 

El control de la principal plaga (Tuta absoluta) fet amb trampes de confusió sexual és 

una gran pràctica, ja que es focalitza l‟actuació intentant produir el mínim impacte en la 
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resta de fauna auxiliar. Cal veure, però, si hi ha alguna altra pràctica per tal de millorar-

ne el control.  

4.4 Fruiters 

 

En el cas dels fruiters s‟ha pogut determinar quin és el desenvolupament d‟aquests 

gràcies a l‟estat del sòl segons els perfils. S‟ha vist la forta influència del treball del sòl 

comparant la cata 11 (Figura 34, apartat 3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters) 

amb les altres cates 15, 16, 17 i 18 (Figura 35), on el treball repetitiu d‟aquest ha donat 

lloc a una forta sola de treball en el cas dels cirerers, en major mesura; però també, en 

part, en els altres fruiters. Aquesta sola de treball fa que no hi hagi massa bon 

drenatge del sòl, sobretot en les zones dels perfils 15 i 17. També produeix dificultats 

en la capacitat d‟exploració de les arrels, donant símptomes d‟estrès hídric a finals 

d‟estiu (tot i haver plogut suficient per evitar aquesta mancança). Aquest problema 

encara es remarca més allà on el treball del sòl és més continu, ja que augmenta la 

seva erosió i no té cap capacitat de retenir i infiltrar l‟aigua que rep. Aquest fet s‟atenua 

una mica allà on la presència d‟elements grollers és més gran (Perfils 16 i 18) (Foto 

12, apartat 3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters), ajudant una mica més al 

drenatge de l‟aigua en comparació als altres perfils 15 i 17 on aquesta presència és 

quasi nul·la i la falta de drenatge en el sòl és més acusat (Hilgard, E.W.,1906). 

Pel que fa a la nutrició dels fruiters s‟hi pot veure una forta presència de nutrients en la 

cata 11, on precisament no s‟adoba amb els fems. En canvi, a les altres zones, al 

realitzar un treball repetitiu del sòl, es propicia també la pèrdua d‟alguns nutrients. La 

presència de carboni orgànic també és molt inferior, malgrat l‟aportació en els fems 

(Taules 31 i 34, apartat 3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters). El CIC presenta 

una valors més alts en la capa més superficial de la cata 11, fet que pot demostrar 

que, tot i no adobar-ho amb matèria orgànica, en té una presència més gran, en 

contraposició als altres fruiters que encara que s‟hi incorporin fems, la matèria 

orgànica es manté inferior (Taula 32). En tots els casos, les proporcions de calci i 

potassi podrien induir a problemes en el quallat i en la bona maduració del fruit (Taula 

32) (Hazelton, Pam and Brian Murphy, 2007). 

Només hi ha un excepció on el fòsfor, en el cas dels presseguers (Perfil 16 i 17), és 

més gran a diferència de la zona de cirerers vells; tot i que, com s‟ha comentat 

anteriorment, la presència de matèria orgànica sigui inferior, (Perfil 11), (Taules 29 i 

32), (apartat 3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters).   

Gestió de la fertilitat dels fruiters 

S‟apliquen uns fems que, degut a la falta d‟estructura del sòl (baixa CIC i poca matèria 

orgànica) (Taules 32 i 34, apartat 3.6.3 Diagnòstic de la fertilitat dels fruiters) i al treball 

repetitiu, l‟arbre difícilment podrà utilitzar i es propicia un increment del creixement de 

flora espontània, no desitjada, ja que poden aprofitar el nitrogen mineralitzat en 

superfície, (Hilgard, E.W., 1906) però que posteriorment requereix, sense més remei, 

més treball del sòl.  

Veiem com la proporció entre el carboni i el nitrogen és un mica millor en els fems 

madurs, ja que la relació carboni respecte a la de nitrogen no disminueix tant. 
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Igualment pels nutrients de calci i magnesi, en els fems madurs, on hi són bastant més 

presents (Taula 35, apartat 3.6.4 Gestió de la fertilitat). Tot i això, podem observar com 

les proporcions de potassi en el fruit són quasi el doble de les de nitrogen, a diferència 

dels fems, on la correspondència és més favorable pel nitrogen. La proporció de 

fòsfor–nitrogen al fruit també és superior que la de fòsfor–nitrogen dels fems (Taules 

35 i 36, apartat 3.6.4 Gestió de la fertilitat). Cal valorar, doncs, amb quines altres 

actuacions es podria enriquir i millorar l‟aplicació de l‟adob orgànic per tal d‟aconseguir 

una nutrició més dinamitzada en valors de calci, potassi i fòsfor, i també afavorir una 

relació C/N més alta.  

S‟ha vist en el balanç nutritiu (Taula 37, apartat 3.6.4 Gestió de la fertilitat) que no hi 

haurà problemes per falta del principals nutrients, ja que una aplicació d‟aquests fems 

abasteix força extraccions de fruita. Cal valorar, doncs, la utilització més òptima 

d‟aquests fems, assegurant-ne una bona incorporació i utilització pel fruiter evitant així 

haver de fer successives i grans aplicacions any rere any.  

Gestió de la flora espontània, plagues i malalties dels cultius 

Com s‟ha vist anteriorment, la repetida pràctica de llaurar el sòl pel control de la flora 

espontània provoca una erosió i un mal drenatge. Tant és així que caldria tenir present 

la possibilitat de fer-ne el control d‟una altra manera, propiciant una millor retenció de 

l‟aigua rebuda i un millor drenatge del sòl, sempre assegurant que la competència 

d‟aquesta capa herbosa no signifiqui un problema durant el quallat i inflat del fruit, 

moment en que el fruiter té més demanada hídrica (Hilgard E.W., 1906). Evitar 

sobretot, com s‟ha comentat abans, la ràpida mineralització del nitrogen dels fems amb 

el treball del sòl que propicia la utilització d‟aquest per flora espontània no desitjada.   

L‟ús d‟aplicacions preventives de coure i sofre i trampes de confusió sexual és una 

bona pràctica, ja que causa el mínim impacte possible. Se n‟ha de fer un ús adequat i 

amb unes bones pràctiques adients.  

 

4.5 Conclusions 

 

Vinya 

-L‟anivellació del terreny de diferents cotes produeix més problemes dels que intenta 

solucionar. L‟erosió global de les parcel·les augmenta, propiciant molta més 

heterogeneïtat en elles i induint a problemes de rendiments i qualitats.  

-En els llocs de vinya on sempre s‟ha vist més vigor, s‟ha valorat que és degut a una 

profunditat explorable superior de les arrels, ja sigui per una profunditat més gran del 

sòl o per una presència més aflorada i solta dels còdols.  

-Aquests punts de diferents heterogeneïtats també són zones on l‟aigua s‟hi acumula o 

hi circula. També comentar que en aquests casos hi ha més presència de matèria 

orgànica.  



Enginyeria Agroambiental i del Paisatge                                 Discussió i conclusions 

91 

-Cal enriquir les parcel·les de vinya en fòsfor, bor i zinc, doncs presenten uns valors 

molt baixos i es veuen involucrats directament en el creixement i en l‟estructura del 

cultiu, en el quallat del fruit i en la seva correcta maduració. 

-L‟actual control fitosanitari en la vinya és correcte i òptim. El de la flora espontània 

genera una forta mineralització innecessària.  

Olivera 

-L‟efecte de l‟anivellació en les parcel·les d‟olivera no crea problemes excessius. La 

presència de matèria orgànica i la profunditat del sòl és òptima per al cultiu. 

-Cal regular la poda, ja que la presència de rebrots en certes zones és excessiu i 

l‟alternança molt marcada. 

-La competència hídrica en les oliveres velles és inexistent. Es podria deixar coberta 

vegetal permanent tot l‟any. 

-En les zones amb oliveres joves només caldria un control superficial d‟aquestes 

durant els mesos més àrids de l‟any (mesos d‟estiu).  

-Les pràctiques fitosanitàries són òptimes, però podrien enriquir-se amb variants i 

complements. 

Horta 

-L‟estructura actual del sòl en l‟horta dificulta el correcte desenvolupament de les arrels 

per causa de problemes de compactació com també s‟ha vist en la presència de flora 

espontània que creix en aquestes condicions.    

-És necessari incrementar la CIC i els valors de calci i potassi.  

-Hi ha excessos de nitrogen degut a la fertilització amb els fems amb una relació C/N 

molt baixa (5-6), fet que es veu en la presència de flora espontània que creix en grans 

quantitats de nitrogen. 

-La presència de matèria orgànica és òptima en tots els casos menys en la zona on es 

fan síndries i melons, on és baixa.   

Fruiters 

-El treball del sòl disminueix la matèria orgànica i crea una sola de treball, cosa que 

dificulta que les arrels puguin aprofitar realment l‟horitzó superficial i el següent.  

-L‟aplicació de fems amb la relació C/N baixa i el posterior treball del sòl genera una 

mineralització excessiva del nitrogen que el fruiter no podrà aprofitar, però la flora 

espontània present sí.  

-El CIC (aproximadament 5) és molt baix i caldria incrementar-lo.  

-Cal que augmentin tant el calci com el potassi, ja que en valor absolut són baixos en 

comparació al magnesi.  
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-La quantitat de presència de matèria orgànica, tot i la forta aplicació de fems, també 

és baixa.  

-El control fitosanitari és òptim, però podria enriquir-se amb variants i complements.  
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5. PLA D’ACTUACIÓ 

 

Aquest pla d‟actuació dóna unes propostes a partir del que s‟ha estudiat en aquest 

treball final de grau. Aquestes propostes són idees, pautes a seguir, que caldria 

valorar-ne la viabilitat, tant agronòmica com econòmicament. Cada una d‟elles en sí, 

podria ser el fruit de futurs treballs de final de grau, on s‟intentés veure‟n aquesta 

viabilitat i estudiar-ne millor les conseqüències en tots els aspectes.   

 

5.1 Vinya   

 

Curt termini  

-S‟hauria de treballar menys el sòl, però, si cal, controlar la flora espontània. Una 

possibilitat seria combinar línea sí línea no, per tal de millorar, a poc a poc, l‟estructura 

del sòl, evitar fortes competències i així no deixar d‟afavorir un bon ambient per a la 

vinya, segant la flora espontània en les altres línees. En els llocs on l‟excés de vigor és 

superior, seria convenient generar una mica més de competència deixant tota la zona 

en qüestió sense treballar, però fent un control d‟aquesta capa herbosa amb les 

segues adients i amb un petit treball superficial en la línea del cultiu. 

-A aquesta gestió del sòl s‟hi han de sumar algunes tècniques en la poda.  En les 

zones més vigoroses es podria reduir el vigor fent una poda més llarga, tot i que la 

varietat no ho toleri massa. També enriquir-la amb el despampolat en aquestes zones 

per tal d‟afavorir una millor circulació de l‟aire, ja que aquesta podria empitjorar al ser-

hi present la coberta vegetal.  

-Pel que fa a la nutrició a curt termini es podrien fer aplicacions de micronutrients en 

bor i zinc. En quant al fòsfor se‟n podrien fer de fosfits (Restrepo, Jairo, 2007). S‟ha 

d‟evitar l‟excés de potassi, ja que podria donar problemes en l‟elaboració de vins.   

Mig – llarg termini 

-Per complementar la gestió amb el treball del sòl, es podria sembrar una coberta 

vegetal que afavorís encara més l‟estructura, el control de l‟erosió i que pogués fer una 

petita competència allà on es cregués més convenient, sempre assegurant que no en 

generés una de molt forta amb el cultiu. S‟ha vist convenient com a coberta una 

combinació de trepadella (Onobrychis vicifolia), lotus (Lotus corniculatus), erb (Vicia 

erbilia), trèvol violeta (Trifolium partense) i alfals (Medicago sativa), a raó de 100kg de 

llavor de combinació de la coberta per cada hectàrea (Les Refardes, 2014).  

-Possibles actuacions, ja més enllà del cultiu actual, podrien ser les de substituir els 

peus utilitzats en les zones amb més vigor, al fer les replantacions, per peus on les 

arrels profunditzessin menys i així aconseguir una reducció de vigor des del 

començament del cultiu. Amb aquesta tècnica, però, caldria veure si la combinació  

amb la coberta vegetal crearia una competència excessiva i si el sistema en vas i 

sense reg de reforç la suportaria bé.  
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5.2 Olivera  

 

Curt termini  

-En les zones d‟oliveres velles cal deixar coberta vegetal tot l‟any. En els casos 

d‟oliveres joves caldria assegurar només que no creï competència hídrica els mesos 

d‟estiu. No treballar el sòl, ni tan sols amb cultivador, en aquest cultiu de les oliveres 

velles. Pel que fa a les joves es pot realitzar treball superficial just al voltant per evitar 

el possible estrès hídric durant els mesos d‟estiu. 

-Cal regular la poda i fer-la, sobretot, en anys on s‟espera força càrrega. S‟ha de podar 

menys la planta, assegurant tres eixos bons a la capçada i buidar-la una mica per 

deixar circular l‟aire i la llum. Si cal, durant els primers anys i per trobar l‟equilibri, es 

poden deixar alguns caps vigorosos si la planta ja és ofenosa de per si, amb la finalitat 

de que produeixin i així anar reduint el vigor.  

Mig – llarg termini 

-Aquesta poda, amb el temps, anirà regulant el vigor i també l‟alternança en les 

oliveres. Cal seguir amb la pràctica per tal d‟assegurar un bon rendiment del cultiu.  

-Pel que fa a la coberta vegetal es podria enriquir amb la introducció d‟un adob 

combinat per a cultius arboris de trepadella (Onobrychis vicifolia), lotus (Lotus 

corniculatus), erb (Vicia erbilia), trèvol violeta (Trifolium partense), alfals (Medicago 

sativa) i mostassa blanca (Sinapsis alba), a raó de 100kg de llavor de combinació de la 

coberta vegetal per a cada hectàrea. S‟enriqueix amb mostassa, ja que és una 

crucífera molt adient pel que fa al cultiu de l‟olivar (Les Refardes, 2014).  

 

5.3 Horta 

 

Curt termini 

-La pràctica de treballar el sòl s‟ha de suprimir. Per tal de plantar correctament s‟ha de 

remoure el terra superficialment i procedir a la plantació. Així s‟anirà contrarestant la 

gran sola de treball i la falta d‟estructura que pateix el sòl.   

-L‟adob amb fems en tanta quantitat i tan sovint no cal. S‟han de reduir les quantitats i 

canviar la freqüència i el lloc d‟utilització. Es pot millorar amb restes vegetals riques en 

carboni com palla o altres.  

-S‟ha de realitzar un encalcinat a les parcel·les. Seria adient l‟aplicació de carbonat 

càlcic o calç viva (Restrepo, Jairo, 2007).  

-El control de plagues d‟erugues, cargols i bavoses es pot realitzar utilitzant cendres, 

cervesa i purí d‟ortigues (Bertrand, Bernard, 2009). Pel que fa a la tuta, l‟associació 

amb tabac (Nicotiana tabacum) podria ajudar a controlar-la (Lespinasse, 2009).  
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Mig – llarg termini  

-Cal enriquir la rotació de l‟hort amb cultius que no siguin tant de fruit i tija/fulla. S‟hi 

hauria d‟introduir el cultiu d‟adob verd per tal d‟enriquir el sòl,  trencar el cicle de certes 

malalties i plagues i controlar millor la flora espontània no desitjada que crea més 

competència amb les espècies hortícoles, ja que estan ben adaptades a les condicions 

actuals dels sòl. S‟ha vist que la utilització d‟una combinació d‟erb (Vicia erbilia), 

mostassa blanca (Sinapsis alba), Civada negre (Avena strigosa) i facèlia (Phacelia 

tanacetifolia) a raó de 100 kg per hectàrea (Les Refardes, 2014) podria ajudar en 

aquesta rotació de cultius i trencar el dinamisme actual. S‟enriqueix amb facèlia perquè 

té una expansió bona en arrels i ofega encara més la flora adventícia.  

 

5.4 Fruiters 

 

Curt termini 

-Es podria suprimir la pràctica del treball del sòl, sobretot en les zones on la falta 

d‟exploració de les arrels és més remarcada. Cal vigilar que aquesta coberta vegetal, 

que es passarà a gestionar amb segues i treballs superficials, no generi problemes 

d‟estrès hídric en arbres joves durant els mesos finals de primavera i durant els mesos 

d‟estiu.  

-Caldria fer un encalcinat al sòl amb carbonat càlcic per augmentar el calci. Intentar 

també millorar la presència del potassi amb preparats (procurar que no siguin 

granulats químics) a base de potassi (Restrepo, Jairo, 2007).  

-L‟aplicació de fems és adient per augmentar la quantitat de matèria orgànica i així 

propiciar un increment de la CIC. Tot i això, la pràctica en l‟aplicació de fems hauria de 

ser diferent per intentar reduir-ne la quantitat i la freqüència i millorar-ne la qualitat 

augmentant la quantitat de carboni afegint-hi materials amb una relació de C/N major 

(més gran de 5). 

-Es podrien enriquir els tractaments en els fruiters amb purí d‟ortigues (per millorar 

l‟estructura interna de la planta i protegir dels fongs) i amb preparat d‟alls (per protegir 

de l‟agarrofat) (Bertrand, Bernard, 2009). 

Mig – llarg termini 

-S‟hauria de buscar l‟enriquiment de la coberta vegetal present als fruiters per millorar-

ne l‟estructura i la fertilització amb una combinació de: trepadella (Onobrychis vicifolia), 

lotus (Lotus corniculatus), erb (Vicia erbilia), trèvol violeta (Trifolium partense) i alfals 

(Medicago sativa) a raó de 100kg de llavor de combinació de la coberta per cada 

hectàrea. Es pot enriquir, a més a més, amb facèlia (Phacelia tanacetifolia)  ja que 

augmenta la penetració d‟arrels al sòl i controla millor la flora adventícia (Les Refardes, 

2014). 

-Caldria valorar la no–poda en arbres de plantació nova, doncs actualment els arbres 

ja són alts, però formats. En podria facilitar la pràctica a nivell general. 
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5.5 Modificació de l’alternativa de conreus de la finca 

 

-Per últim, ja mirant cap a una gestió més completa i futura, es podrien gestionar les 

zones més vigoroses de les parcel·les de la vinya amb altres cultius, al fer la 

replantació de les parcel·les novament o durant el curs d‟aquestes; que tinguessin 

millors rendiments en aquestes situacions amb més profunditat de sòl, més aigua i 

més presència de matèria orgànica. En podria ser un exemple el cultiu arbori de fruits 

secs com la noguera (Juglans regia) i/o l‟ametller (Prunus dulcis), buscant floracions 

tardanes i evitar així les gelades, per assegurar-ne el quallat del fruit. 

-Caldria valorar, en les zones més difícils per l‟horta com la zona on es cultiven melons 

i síndries, la possibilitat d‟utilitzar l‟espai per a fruiters i buscar les zones de  les 

parcel·les de fruiters més adients per al cultiu d‟hortalisses. Introduir el cultiu en 

associació podria ser interessant, sempre i quan es comenci a treballar amb les 

pràctiques adients per no malmetre l‟estructura del sòl i evitar perdre matèria orgànica.  

-Podria ser favorable la utilització de fruiters, o altres cultius arboris permanents, per 

generar diferents altures de capes cultivades dins la finca en punts estratègics i de 

manera constant, per afavorir la presència de fauna auxiliar, incorporar matèria 

orgànica i altres nutrients i essencialment, a més de treure‟n un benefici econòmic, 

millorar el medi ambient i la biodiversitat de la finca. 
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- Mapa geològic de la conca de Calonge per Lluís Pallí i Buxó 
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- Pressupost  
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- Detall dels perfils 
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- Resultats cromatografia 

 

          

Parcel·la 31. Perfil 10.     Parcel·la 27. Perfil 11. 

 

 

  Parcel·la 50. Perfil 13. 
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Parcel·la 41. Perfil 14.     Parcel·la 36. Perfil 17. 


