
E.S.A.B. 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

 

 
 

TREBALL DE FINAL DE CARRERA 
 
 
 
 
 
 

EFECTES DE L'APLICACIÓ DE PACLOBUTRAZOL (BONZI )  
A DIFERENTS CONCENTRACIONS SOBRE EL CREIXEMENT  
DE SILENE PENDULA DURANT EL CULT IU I EL TRANSPORT 

SEGONS L 'ÈPOCA DE TRACTAMENT 
 

 
 
 
 
 
AUTORS: LLONCH I PIÑEIRO, David 

       MAS I HERNANDEZ, Àlex      
 
 
 
PROFESSORES PONENTS:  
CARAZO GÓMEZ, Núria      LÓPEZ PÉREZ, Dolores 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

HORTOFRUCTICULT URA I JARDINERIA 
ÀREA D'HORTICULTURA 

Castelldefels, setembre del 2006 



 2 

EFECTES DE L'APLICACIÓ DE PACLOBUTRAZOL (BONZI ) A DIFERENTS 
CONCENTRACIONS SOBRE EL CREIXEMENT DE SILENE PENDULA 
DURANT EL CULT IU I EL T RANSPORT SEGONS L 'ÈPOCA DE TRACTAMENT 
 
 
AUTORS: LLONCH I PIÑEIRO, David 

       MAS I HERNANDEZ, Àlex 
 
PROFESSORES PONENTS: CARAZO GÓMEZ, Núria 

    LÓPEZ PÉREZ, Dolores  
  

 
RESUM  
 
 Durant els darrers anys s’ha produït una creixent introducció de nous cultius amb un 
elevat valor ornamental en el Maresme. Silene pendula és una d'aquestes noves espècies, 
poc estudiada, i que presenta diversos problemes relacionats amb el seu creixement sobretot 
en postcollit a. Per aquest motiu, s’estudien els efectes del paclobutrazol sobre el control del 
desenvolupament de Silene pendula durant el cultiu i en el transport, utilit zant diverses 
concentracions i volums d’aplicació, en dues èpoques amb condicions diferents de 
temperatura.   
 

El treball experimental es va dur a terme a l'empresa Horticultura Maynou, S.L. 
(Cabrera de Mar) durant la primavera del 2006. Es van realitzar dos tipus d'assaig: durant el 
cultiu, controlant el creixement per aconseguir una planta més compacta i amb millor 
qualitat; l'altre es va basar en el control de l'allargament del peduncle floral durant el 
transport. Les concentracions de paclobutrazol utilit zades van ser de 0.5, 1 i 1.5 cc/l (per 
separat o combinades) per el primer assaig, i de 0.5 i 1 cc/l per el segon assaig. Els volums, 
aplicats directament en el substrat, van ser de 5 ml i de 20-25 ml segons les condicions 
tèrmiques. Es va fer un seguiment continuat del creixement de la planta. Per tots els assaigs 
es va realitzar un simulacre de transport de les plantes durant 60 hores.     

 
Durant el cultiu, 1.5 cc/l de Bonzi, un volum d’aplicació de 25 ml/planta, en unes 

condicions de temperatura alta, va permetre assoli r reduccions importants en l'alçada, 
longitud dels entrenusos i diàmetre de la tija, proporcionant plantes compactes. Durant el 
transport, la major efectivitat per disminuir l'allargament del peduncle floral es va obtenir 
amb un volum de 5 ml/planta i unes condicions de temperatura suau, amb uns resultats 
similars per les concentracions de 0.5 i 1 cc/l.   
 
 
PARAULES CLAU: Silene pendula, regulador de creixement, alçada, qualitat, postcollit a. 
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RESUMEN 
 
 Durante los últimos años se ha producido una creciente introducción de nuevos 
cultivos con un elevado valor ornamental en el Maresme. Silene pendula es una de estas 
nuevas especies poco estudiada y que presenta algunos problemas relacionados con su 
crecimiento sobretodo en la postcosecha. Por este motivo, se estudian los efectos del 
paclobutrazol sobre el control del desarrollo de Silene pendula durante el cultivo y el 
transporte, utili zando diferentes concentraciones y volúmenes de aplicación, en dos épocas 
de diferentes condiciones de temperatura.   
 
 El trabajo experimental se llevó a cabo en la empresa Horticultura Maynou, S.L. 
(Cabrera de Mar) durante la primavera de 2006. Se realizaron dos tipos de ensayos: durante 
el cultivo, controlando el crecimiento para conseguir una planta más compacta y de mejor 
calidad; el otro se basó en el control del alargamiento del pedúnculo floral durante el 
transporte. Las concentraciones de paclobutrazol utili zadas fueron de 0.5, 1 y 1.5 cc/l (por 
separado o combinadas) en el primer ensayo, y de 0.5 y 1 cc/l en el segundo ensayo. Los 
volúmenes, aplicados directamente en el sustrato, fueron de 5 ml y de 20-25 ml según las 
condiciones térmicas. Se hizo un seguimiento continuado del crecimiento de la planta. Para 
cada uno de los ensayos se realizó un simulacro de transporte de las plantas durante 60 
horas. 
 
 Durante el cultivo, 1.5 cc/l de Bonzi®, un volumen de aplicación de 25 ml/planta, en 
unas condiciones de temperatura alta, permitió conseguir importantes reducciones de altura, 
longitud del entrenudo y diámetro del tallo, proporcionando plantas compactas. Durante el 
transporte, la mayor efectividad para disminuir el alargamiento del pedúnculo floral se 
obtuvo con un volumen de 5 ml/planta y unas condiciones de temperatura suave, con unos 
resultados similares para las concentraciones de 0.5 y 1 cc/l. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Silene pendula, regulador de crecimiento, altura, calidad, 
postcosecha. 
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ABSTRACT 
 

In the last few years, has taken place an increasing introduction of new crops 
with a high ornamental value in El Maresme. Silene pendula is one of those new 
species, not much studied, that shows different problems related to its growth specially 
in the postharvest stage. That’s the reason because the effects of paclobutrazol (as a 
possible growth regulator) over the development of Silene pendula during the 
cultivation and transport have been investigated. Several concentrations and volumes of 
the product have been applied along two time periods, having a different temperature 
conditions. 
 

The experiental work was carried out at Horticultura Maynou, S.L. enterprise 
(Cabrera de Mar) in spring, 2006. Two kind of test were done: during the cultivation, by 
controlli ng the growth in order to get a more compact plants with better quality; the 
other trial was based on the floral peduncle lengthening control during the transport 
period. For the first assay were used 0.5, 1 and 1.5 cc/l of paclobutrazol (applied apart 
or combined) and 0.5 and 1 cc/l for the second one. The volumes added directly on the 
substratum were 5 ml and 20-25 ml depending on the temperature conditions. A 
continuous follow-up of the plants growth was set up, as well as a transport simulation 
for 60 hours in every assay.  
 

Along the cultivation stage, significant reductions of height, internodes length 
and stem diameter were achieved with 1.5 cc/l  Bonzi®, an application volume of 25 ml 
per plant and under high temperature conditions. The result of  this trial provided a 
more compact plants. However during the transport, the most  effective reduction of the 
floral peduncle length was obtained with 5 ml per plant in a mild temperature 
conditions. In that case, no significant differences were found between the results 
obtained by using 0.5 cc/l  and 1 cc/l concentrations. 
 
 
KEY WORDS: Silene pendula, growth regulator, height, quality, postharvest. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 L’interès d’aquest estudi experimental està justificat per unes òptimes i bones 
perspectives de futur del cultiu ornamental de planta de test a la comarca del Maresme, 
ja que aquest ha experimentat un increment considerable els darrers anys, mantenint en 
l’actualitat aquesta tendència a l’increment. 

Diversos floricultors de la zona estan mostrant un interès en introduir noves 
espècies d’alt valor comercial o ornamental pràcticament no cultivades fins el moment 
actual. Un d’aquests possibles cultius és Silene pendula, recentment introduït a la 
comarca a través de l’empresa Horticultura Maynou, S.L. (Cabrera de Mar). El 
propietari d’aquesta explotació agrícola és en Jaume Maynou, a través del qual es va 
establir una comunicació personal amb la professora tutora d’aquest treball de final de 
carrera, la Dra. Dolores López, que ens va exposar una proposta referent a la 
problemàtica d’un creixement excessiu de la planta durant el transport i la seva possible 
solució utilitzant un regulador hormonal de creixement (paclobutrazol). 
 
1.1.- El Maresme: sector ornamental 
 
1.1.1.- La comarca 
 
 El Maresme és una de les comarques més importants de Catalunya en relació al 
sector ornamental i hortícola. Està situada a l’est del Principat (veure figura 2 de l’annex 
1). La seva superfície és de 398.9 km2, amb una població de 398.502 habitants i una 
densitat de 999 hab/km2 (IDESCAT, 2005). Fora dels nuclis urbans cal destacar 
l’ocupació de zones per urbanitzacions, camps dedicats a l’agricultura i zones forestals, 
que són progressivament substituïts en favor de l’expansió industrial i immobiliària. 
 
 Els seus límits geogràfics estan entre la serralada litoral i el mar, i les comarques 
del Barcelonès i La Selva. A nivell de comunicacions, les principals vies d’accés són: 
 

- Autopista C-32: Barcelona – Blanes 
- Autopista B-40: Mataró – Granollers 
- Carretera N-II: Barcelona – França 

 
Tenint en compte aquesta xarxa viària, la superfície i la seva forma allargada (paral·lela 
al mar), es pot dir que El Maresme és una comarca ben comunicada. 
 
 La climatologia del Maresme s’ha definit com a Mediterrani marítim (Ventura, 
1998) segons la classificació agroclimàtica de Papadakis: sabent que el tipus d’hivern és 
Citrus no tropical (Ci), el tipus d’estiu és Oryza (O), el règim tèrmic és Marítim càlid 
(MA) i el règim d’humitat és Mediterrani marítim.  

Les muntanyes de la serralada litoral protegeixen la comarca dels vents freds del 
NE, freqüents a l’hivern, que juntament amb l’acció del mar fan que gaudeixi d’un 
clima suau: a les nits d’hivern l’aire tebi del mar fa d’atenuant tèrmic i a l’estiu la 
marinada refresca durant el dia. La temperatura de l’aigua del mar varia molt lentament 
i això fa que els estius siguin més aviat frescos i la pràctica inexistència de glaçades a 
l’hivern. Les temperatures varien molt poc al llarg de tot el litoral comarcal. 

Les temperatures -mitjana, mitjana de les màximes i mitjana de les mínimes- no 
són molt elevades. L’estiu normalment es caracteritza per una llarga sequera d’uns dos 
mesos de duració, tal com es pot observar a la taula següent: 
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Taula 1.1.1.1. Temperatures mitjanes del Maresme (ºC) 

 G F M A M J J A S O N D Anual 
Mitjana 6.5 7.3 9.3 11.9 15.8 19.3 22.0 21.5 19.7 16.0 10.3 6.5 13.8 

Mitjana màximes 10.6 11.7 13.8 16.4 19.8 23.4 26.4 25.3 23.6 19.9 14.1 10.6 18.0 
Mitjana mínimes 2.4 2.9 5.1 7.7 11.8 15.3 16.5 17.8 15.8 12.2 6.9 2.3 9.7 

 
Font: Solé, 1974. 
 
 La pluviometria de la comarca es caracteritza per una màxima precipitació 
durant la primavera i la tardor i tempestes aïllades a l’estiu. Els vents de llevant són els 
principals causants de les precipitacions, que generalment són de pluja (neva o pedrega 
poques vegades). La pluviositat disminueix a mesura que anem cap al SW i té el seu 
màxim al NE.  Existeix una gran irregularitat pluviomètrica i els dies de pluja no són 
gaire nombrosos (Alegre et al., 1985). 
 
 
Taula 1.1.1.2. Precipitacions mensuals del Maresme 1981 – 2000 (mm) 

 G F M A M J J A S O N D 
Σ 

anual 
Pluja 
(mm) 

47 39 44 45 51 50 28 40 80 82 64 42 612 

 
Font: Estació Meteorològica IRTA Cabrils, 2002. 
 
 Les característiques lumíniques de la comarca són les següents: 
 
Taula 1.1.1.3. Característiques lumíniques mensuals del Maresme 

 
Durada 
(h) 

Il·luminació 
(lux) 

Radiació 
(W/m2) 

Fotosíntesi 
(µmol/m2·s) 

Gener 9.5 50000 450 900 
Febrer 10.5 70000 600 1200 
Març 12 80000 750 1500 
Abril 13.5 100000 900 1800 
Maig 14.5 110000 1000 2000 
Juny 15 110000 1000 2000 
Juliol 14.5 110000 1000 2000 
Agost 13.5 100000 900 1800 

Setembre 12.5 80000 750 1500 
Octubre 11 70000 700 1400 
Novembre 10 60000 500 1000 
Desembre 9 50000 450 900 
 
Font: Estació Meteorològica IRTA Cabrils, 2002. 
 

Es tracta d’una comarca on la humitat relativa és bastant elevada, d’entre un 75 i 
un 85 % de mitjana anual. 
 El sòl és apte pels conreus i en general no presenta problemes de salinitat, 
drenatge, etc. (Alegre et al., 1985). 
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1.1.2.- L’activitat econòmica 
 
 El Maresme té una estructura econòmica molt diversificada, amb una agricultura 
d’un pes important, una indústria que juga un paper fonamental i uns serveis que no 
paren de créixer. La màxima especialització comarcal es dóna en els sectors de la pesca, 
l’agricultura i ramaderia, el tèxtil, la indústria química i metal·lúrgica, l’hostaleria i el 
turisme. L’activitat tèxtil s’ha centrat històricament en gran nuclis urbans com Mataró i 
Arenys, i l’agrícola als extrems nord i sud. En les darreres dècades la forta pressió 
immobiliària, empresarial i demogràfica ha perjudicat l’activitat agrícola, quedant 
sotmesa a un nivell econòmic minoritari (Ventura, 1998). 
 
Gràfica 1.1.2. Població ocupada per sectors al Maresme (%) 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, 2001.          
 
 
1.1.3.- El sector agrari 
 
 Tradicionalment El Maresme s’havia dedicat majoritàriament als conreus 
hortícoles, però hi ha diversos factors que van contribuir a la introducció dels cultius de 
flor i planta ornamental:  
 

- Creixement del consum de flor 
- Entrada de noves espècies ornamentals en el país 
- Major valor afegit del producte 

 
En el sector ornamental els conreus més importants estan bastant subjectes a les 

noves tendències i al seu funcionament. 
 L’activitat agrícola és molt important degut en gran part a les seves 
característiques climàtiques: alta insolació, temperatures suaus, existència d’aqüífers, 
etc. 
 Els cultius d’hortalisses, maduixa i planta ornamental representen més de la 
meitat de la superfície agrícola de la comarca. La floricultura representa, en superfície, 
més del 50 % del total produït a Catalunya. 
 
 La classificació del tipus d’explotacions s’ha fet segons el producte final: 
 
 
 
 

60,8
25,8

10,6 2,8

Serveis

Indústria

Construcció

Agricultura
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• Explotacions de producció de flor:  
 

Pel valor afegit més alt del seu producte, normalment disposen de major 
tecnologia que les de planta, ja que la flor és un producte més delicat i molt més 
exigent, tan a nivell de plagues, fertilització, etc.  
 

• Explotacions de producció de planta: 
 

Es diferencien de les de flor per les instal·lacions sobre el sòl, doncs el terreny és 
un element que en aquest cas no s’explota, ja que s’utilitzen hivernacles amb banquetes, 
banquetes per exterior, malles “hors-sòl”, etc. Els principals tipus de cultiu referents a 
aquestes explotacions són els següents: 
 

- Cultius a l’exterior: 
 

S’hi inclouen les explotacions que disposen de zones d’ombreig. Els testos 
acostumen a ocupar tota la superfície d’una malla “hors-sòl”, que evita la sortida de 
males herbes, afavoreix el drenatge i permet l’intercanvi d’aire entre el sòl i l’exterior. 
No disposen de cap tipus de protecció total del cultiu en la direcció vertical. Una altra 
característica d’aquestes explotacions és la necessitat de moviment de la planta, que 
dependrà de molts factors: accés a les parcel·les, lloc de plantació, volum de producció, 
etc. El sistema utilitzat per la mobilitat i la venda de les plantes és mitjançant carries de 
tipus danès. De vegades també requereix disposar de sistemes de subjecció de la planta 
(safates de polipropilè). Disposen de major superfície que les de cultius protegits. 
 

- Cultius protegits: 
 

A diferència de les explotacions de cultiu a l’exterior, en les de cultiu protegit 
s’afegeix, a part de la malla del sòl, una coberta aèria de plàstic (rígid o flexible) o de 
vidre. És necessària la canalització de les aigües recollides per les cobertes aèries, que 
en molts casos s’emmagatzemen per a la seva posterior utilització conjuntament amb les 
aigües provinents de pous o mines, per així millorar la qualitat de l’aigua de reg. 
Aquestes explotacions presenten una agrupació de les parcel·les, degut a les elevades 
despeses de producció, que fan el conjunt molt més compacte. La plantació es realitza 
normalment en un lloc fix. El tipus de reg utilitzat pot ser per immersió o goteig 
(Ventura, 1998).  
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1.1.4.- Història de l’agricultura al Maresme 
 
 Les pràctiques agrícoles d'aquesta comarca són antigues com el seu poblament. 
Els pobles neolítics es caracteritzen per la introducció de tècniques innovadores 
estretament lligades a la sedenterització de l'home. 
 Els poblats ibèrics conreen els vessants de moltes muntanyes i en temps romans, 
la riquesa econòmica principal és la producció de cereals, vinya i olivera per ser 
exportats a Roma. 
 Molt semblant és la situació en temps medievals. Les invasions dels bàrbars 
entre els segles III i V motiven un canvi de localització de la població i un desplaçament 
de la gent cap a les àrees més muntanyoses, roturant noves terres i mantenint els 
mateixos conreus. 
 Les característiques d'aquesta agricultura comarcal es comencen a conèixer 
millor quan entrem al segle XVIII, gràcies a les dades obtingudes a partir dels cadastres 
manats fer per Josep de Patiño a cada localitat. Així, segons sembla, els cereals (blat, 
ordi i mestall) i la vinya eren força abundants. En canvi, no hi havia gaires oliveres. 
També se sap que el 1708 a Alella ja es conreava el moresc i que els garrofers tenien 
encara poca extensió. 
 Francisco de Zamora, al 1789 ens explica que al Maresme nord es cultivava molt 
de blat, blat de moro, mongetes, pèsols, faves, maduixes i altres conreus d'horta. De 
Mataró en destaca els productes d'horta i les formes de regar, mitjançant sínies i mines, 
tot posant en relleu l'existència de verdures primerenques que s'enviaven a Barcelona. 
 També eren importants les plantacions de tarongers, però en el segle XVIII la 
vinya era el principal conreu de la comarca i ho va ser encara més ben entrat ja el segle 
XIX, ja que hi havia comerç lliure amb Amèrica. 
 A mitjans del segle XIX començà l'època daurada de les nostres vinyes 
aprofitant la crisi de la vinya francesa afectada per l'aparició de la fil·loxera. 
 Després del desastre de la fil·loxera, que entra al Maresme al 1882, començà 
l'adaptació moderna de les terres per al regadiu: hi influí considerablement una glaçada 
extraordinària del 1891 que causà danys importants als tarongers. 
 A les verdures ordinàries s'hi afegí el conreu sistematitzat de la patata, producció 
que ha tingut molts alts i baixos, segons les conjuntures econòmiques del país i dels 
països europeus (especialment França i Anglaterra) on han estat exportades. El 1933, la 
patata primerenca de Mataró rebé denominació d'origen ("Mataró's potatoes") i s'arribà 
en aquests anys a xifres de tones exportades realment altes (Cabot et al., 1985). 
 En aquest segle XX la pressió urbanística de Barcelona, l'increment del preu del 
sòl, i la recerca d'un clima apropiat van obligar molts productors foranis a instal·lar-se a 
la comarca, principalment a Alella, Tiana, El Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar, 
deixant el cultiu tradicional de verdures i patates i iniciant-se en la flor tallada. Durant la 
Guerra Civil (1936-1939) el cultiu de flors es va substituir totalment pel de verdures en 
un moment en què la prioritat del menjar imperava. 
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 A partir del 1942 el productor milanès Beniamino Farina, anomenat "l'italià", va 
revolucionar el sector del clavell hibridant la primera varietat pròpia del Maresme, el 
clavell "Charleston", i va impulsar l'exportació del clavell a Europa. Els cultius del 
maresme i especialment els de Vilassar, van arribar a tots els mercats. 
 Fins al 1970 la floricultura del Maresme va viure la seva màxima esplendor, 
constituïnt una de les principals zones productores del món. 
 Aquests últims anys, a diferència del que succeeix amb el clavell, la planta 
ornamental ha experimentat un procés d'expansió, així com la consolidació de diversos 
productes especialitzats: roses, gladiols, gerberes, iris, etc. 
 L'any 1987 es va aprovar a Vilassar de Mar el Pla General d'Ordenació Urbana 
(PGOU), que preveia que, un cop desenvolupat en la seva totalitat (392 ha), 238 d'elles 
fossin de sòl agrícola, és a dir, el 60.7 % del total del sòl. 
 Amb la preservació del sòl agrícola, les empreses productores actuals són les que 
s'han anat consolidant i han aguantat la pressió urbanística de Barcelona, veient-se 
condicionades a una sèrie de factors externs a la pròpia explotació per les seves 
característiques peculiars, denominada d'influència urbana o zona periurbana. Un canvi 
que, per raons naturals i socials, el sector i totes les empreses s'han vist obligats a 
aguantar. 
 Vilassar de Mar ha estat i és una població en què el sector de l'agricultura, la 
floricultura i la planta ornamental tenen un pes específic. El seu nivell potencial és molt 
elevat i s'ha pogut consolidar amb la creació del Mercat de Flor i Planta Ornamental de 
Catalunya, i també amb l'existència i preservació de l'antic Sindicat de Pagesos, avui 
Cooperativa Agrícola de Vilassar de Mar (Novell i Portillo, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5.- Importància econòmica 
 
 El sector de la flor i la planta ornamental a la comarca del Maresme és el segon 
en importància en relació al número d’explotacions (225), només superat pels conreus 
d’hortalisses. Pel que fa a la superfície ocupada està situat en el quart lloc (414.5 ha, 
corresponents a un 11.86 % respecte la superfície total cultivada), per sota dels 
principals cultius de la comarca (hortalisses, cereals per a gra i conreus farratgers). 
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Taula 1.1.5. Distribució de cultius al Maresme segons el número d’explotacions i 
superfícies 
 

  
Cultiu 

Nº 
Explotacions 

Superfície 
(ha) 

Superfície 
(%) 

Cereals per a gra 116 638 18.25 
Lleguminoses per a gra 43 35 1 
Patates 138 103 2.95 
Conreus farratgers 70 452 12.93 
Hortalisses 788 1344 38.44 
Flor i planta ornamental 225 414.5 11.86 
Conreus industrials 5 12 0.34 

Herbacis 

Llavors i plàntules, guarets, hortes familiars i altres 6 16.62 0.47 
Cítrics 8 1 0.03 
Fruiters de clima temperat 88 98 2.8 
Fruiters de fruits secs 19 14 0.4 
Vinya 117 230 6.58 
Olivera 9 7 0.2 

Llenyosos 

Fruiters de clima subtropical, planters i altres 10 131 3.75 
     
 TOTAL 1642 3496.12 100 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 1999. 
 
Gràfica 1.1.5.1. Distribució de cultius al Maresme segons el percentatge de 
superfície ocupada 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 1999. 
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Conreus industrials Llavors i plàntules, guarets, hortes familiars i altres

Cítrics Fruiters de clima temperat
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Olivera Fruiters de clima subtropical, planters i altres
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 Actualment la producció de planta d’exterior del Maresme disposa de dos 
mercats de destí: 

- L’espanyol, durant tot l’any i amb les seves oscil·lacions que el caracteritzen. 
- L’exportació, molt centrada a la primavera, en la que els nostres cultius són més 

precoços gràcies a les condicions ambientals.  
 

Dins el mercat espanyol hi ha una gran heterogeneïtat de productes, tant en 
quantitat com en qualitat, i cal dir que hi ha una gran competència, fet que implica uns 
preus molt ajustats i moltes vegades per sota despeses. Davant d’aquesta problemàtica 
el productor de planta en test ha buscat nous mercats i l’exportació ha estat el que millor 
ha funcionat, principalment el francès. En termes generals, el productor del Maresme és 
molt individualista i les comercials no poden disposar, de vegades, de les produccions 
que voldrien ni de les quantitats que certs clients demanen. 

Això és degut a que a nivell d’exportació es tracta amb clients de gran escala, 
que exigeixen regularitat en el subministrament, i que no els interessa comprar al llarg 
de l’any el mateix producte a diferents comercials. Aquest fet provoca que el comercial, 
quan demana el producte, es trobi que ja s’ha venut i no pot servir el client. Per tant es 
crea un tall en el subministrament del producte, situació molt negativa a l’hora de 
vendre, ja que el client de gran escala necessita proveïdors solvents i amb produccions 
que puguin satisfer la seva demanda. Cal tenir present que l’exportació demana un perfil 
de planta concret que no admet les qualitats inferiors. És necessari estandaritzar 
produccions, homogeneïtzar-les, i fer-les en quantitats suficients. Però l’exportació no 
és l’única sortida ni la més segura, sinó que és un complement, per la qual cosa al 
mateix temps s’ha de disposar d’altres canals (Marco Lorenzi, 1997). 

  
Gràfica 1.1.5.2. Fluctuació anual de les vendes de planta ornamental al Maresme 

 
Font: Ventura, 1998. 
 
1.1.6.- Interès actual i perspectives de futur 
 
 L’agricultor maresmenc sembla tenir en la floricultura ornamental i en la 
producció hortícola intensiva una clara opció de futur, en lluita amb el procés 
urbanitzador generalitzat, que ha augmentat considerablement el preu del sòl agrícola i 
degradat l’equilibri ecològic de la comarca. 
 Les necessitats de mà d’obra, la inversió econòmica per hectàrea així com el 
propi rendiment o productivitat és extraordinàriament variable i es fa difícil estipular 
preus, quantitats i condicions vàlides per tot arreu. Però és evident que el rendiment de 
l’agricultura del Maresme és clarament inferior a la dels altres sectors productius, la 
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qual cosa explica que en èpoques d’expansió econòmica s’hagi optat per abandonar el 
sector o per paralitzar les activitats agrícoles. 
 D’altra banda, les explotacions agràries són petites, d’àmbit familiar, i 
pràcticament no hi ha assalariats estables. En tot cas s’empra un tipus de mà d’obra 
eventual i mal remunerada, d’origen africà, que es veu obligat a acceptar les 
conseqüències dels alts i baixos del sector. 
 Des de fa anys es considera que preservant l’espai agrícola i millorant factors 
com la capacitat inversora, la comercialització, ... es pot assegurar la competitivitat i la 
rendibilitat dels productes i consolidar finalment el sector agrícola maresmenc de cara al 
futur (Alegre et al., 1985).   
 Pel que fa a la producció del sector ornamental, la planta en test ha augmentat 
molt en els darrers anys i en l’actualitat encara està a l’alça. Les plantes de temporada 
acaparen una part molt important de la producció; tanmateix també s’ha incrementat la 
superfície destinada a la producció de planta d’exterior de tipus arbustiu i vivaç, 
disminuïnt la superfície de cultiu de les plantes d’interior. Les produccions de planta en 
test presenten uns períodes punta de vendes en els que els productors veuen com la 
demanda supera l’oferta. Aquesta situació s’ha anat accentuant durant els darrers anys 
degut a noves tècniques de producció i a sistemes de transport, que faciliten el fet de 
trobar qualsevol producte durant tot l’any (Ventura, 1998). 
 El canvi més o menys progressiu d’explotacions de flor tallada cap a planta 
ornamental de test, pot comportar l’aparició d’excedents de producció i una davallada 
dels preus per l’excés d’oferta, que ja es dóna en l’actualitat. S’està treballant per part 
de les comercials per introduir en els mercats planta del tipus mediterrània i crear-ne 
així una demanda. Aquest concepte pot semblar estrany, però és potser una de les 
lliçons magistrals del sistema de comercialització holandès (Marco Lorenzi, 1997), que 
treballa primer en la creació d’una demanda i paral·lelament, però més tard, va 
dimensionant el sistema productiu a mesura que creix la demanda. Sembla que a nivell 
europeu es busquen novetats, tant d’espècies com de presentacions, i la planta 
mediterrània suposa per als mercats de l’Europa central un nou aire, fugint del patró 
marcat pels holandesos, que són els primers en notar aquesta capacitat de renovació. La 
planta d’origen mediterrani, que en alguns casos es tracta de cultius molt rústics i antics, 
dóna la possibilitat de satisfer aquesta necessitat del sector destí, i alhora satisfà les 
necessitats de molts productors de trobar cultius menys exigents en inversions que els 
permetin mantenir la viabilitat de les seves explotacions (Engels, 1997).    

Les perspectives o desitjos pel futur són la consolidació de les vendes en el 
mercat espanyol i l’ampliació a nivell exterior cap a nous mercats a part del francès 
(Marco Lorenzi, 1997). 
 Existeix en els últims anys l’amenaça d’importacions de flor i planta ornamental, 
a baix preu, provinents de països sudamericans i africans (Kènia, etc).  

L’evolució del sector ornamental al Maresme indica un futur amb una clara 
tendència en la introducció d’espècies noves interessants des del punt de vista d’un alt 
valor comercial i ornamental, ben adaptades al clima mediterrani. Una de les espècies 
que s’han començat a cultivar recentment és Silene pendula, una planta amb unes 
característiques (floració vistosa, forma compacta ...) que la fan atractiva (Dolores 
López, comunicació personal, 2006). 
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1.1.7.- Realitat de l’agricultura al Maresme 
 
Factors desfavorables 
 

- Progressiva reducció de la població activa del sector agrari 
- Carència d’ordenació del territori 
- Insuficiència en els Serveis d’Investigació, divulgació i Formació Professional 
- Vies de finançament 

 
Factors favorables 
 

- Molt bones condicions naturals 
- Marcada tradició agrícola i alta capacitat d’adaptació 
- Bones comunicacions. Proximitat de centres de consum importants 
- Àmplies possibilitats de regadiu i de zones de captació d’aigües 
- Facilitat de subministrament d’equipaments i d’ajuda tecnològica 

 
(Alegre et al., 1985) 
 
1.2.- Generalitats del cultiu de Silene pendula  
  
1.2.1.- Origen, distribució i material vegetal 
 
 Silene pendula va ser descrita per primera vegada l’any 1753 per Carl von Linné 
(Talavera i Muñoz, 1989). És una espècie originària de l’Europa meridional (Itàlia, 
Sicília i segurament també d’altres zones de la regió mediterrània com Grècia, Creta, 
etc). Es va extendre a la resta de regions d’Europa a principis del segle XVIII. 
Actualment es troba en forma adventícia, silvestre o fora de cultiu en moltes altres 
regions, però a Sierra Nevada i en altres punts de la Península Ibèrica és possible trobar-
la cultivada (Mondadori, 1975; Almenar et al., 1977; Castroviejo i Álvarez, 2001). 

Majoritàriament és cultivada com a planta ornamental a Itàlia i també –tot i que 
en menor intensitat- en d’altres països (França, Portugal, Grècia, Espanya, etc). La 
varietat més usualment utilitzada per al seu cultiu és “Flore pleno” (Tutin et al. , 1993). 
 

El gènere Silene sp. pertany a la família de les cariofil·làcies, comprèn unes 450 
espècies (Chowdhuri, 1957), de les quals Silene pendula és la més cultivada. La majoria 
d’espècies d’aquest gènere estan distribuïdes preferentment per les zones temperades de 
l’hemisferi Nord, i la regió mediterrània és una de les àrees biogeogràfiques amb una 
major concentració d’espècies, aproximadament un 78 %. A la Península Ibèrica i les 
Illes Balears s’hi troben unes 78 espècies (Talavera i Muñoz, 1989). Algunes de les 
espècies silvestres més representatives d’aquest gènere són: Silene armeria, S. 
maritima, S. latifolia, S. italica, S. obtusifolia, S. sedoides, S. saxifraga, S. rupestris, S. 

vulgaris,  S. gallica, S. dioica, S. acaulis, S. diclinis, S. linicola, S. conica, etc. (Tutin et 
al., 1993; Bolós et al., 2005). 

Silene pendula, a més de planta de test, és molt utilitzada en jardineria: 
composicions d’intensa floració en l’època càlida, especialment en marges de jardins, 
mosaicultura, jardins de rocalla, bancals, murs, jardineres, etc. S’han de plantar en  
zones convenientment orientades al sol. Emprada amb aquests usos ocupa zones 
d’importància per la seva baixa altura, que li permet, amb la seva intensa i compacta 
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floració, fer una bona funció de recobriment del sòl (Mondadori, 1975; Almenar et al., 
1977).    

Entre les varietats comercials de cultiu més freqüents es poden trobar: “Alba”, 
de flor blanca i uns 20 cm d’altura; “Snowball”, blanca, d’uns 15 cm; “Double Bijou”, 
rosa-salmó, d’uns 20 cm; “Salmon Queen”, rosa salmó, d’uns 15 cm; “Triumph”, 
vermella brillant, d’uns 20 cm d’altura. Les varietats més utilitzades en rocalles són: 
“Salmon Queen”, “Snowball” i “Triumph” (Almenar et al., 1977). 
  
1.2.2.- Desripció botànica i biologia 
 
 Silene pendula és una planta herbàcia anual. Té un port generalment compacte i 
forma denses mates amb una alçada de tija que varia entre 15 i 45 cm, amb abundants 
fulles de color verd pàl·lid o broncejades i amb nombroses flors petites, compactes i 
agrupades, de color rosa intens, amb un alt valor ornamental (Almenar et al., 1977). 
 És una espècie semireptant amb tendència ascendent, gairebé erecta, amb una 
lleugera pubescència a la majoria d’òrgans (tiges, fulles, peduncles...) i viscosa. Les 
fulles són esparses, sèssils, tenen una longitud d’entre 2 i 5 cm, una amplada d’entre 2 i 
20 mm i són ovades-lanceolades. Generalment es troben 2 fulles per nus. Les 
inflorescències són molt fràgils, poc consistents, formades per cimes en monocasi. Les 
flors són solitàries i estan disposades en els brots axil·lars. Els peduncles són erectes 
amb la flor i manifestament desviats, laxes, en els fruits. El calze és tubular, mesura 
entre uns 13 i 20 mm, és ovoide en fruit, pronunciadament contret, inflat, notablement 
lliure, poc fixat i disposa de 10 veines amples paral·leles que l’envolten verticalment, 
situades alternativament entre les estretes i remarcades nerviacions, de color verd o 
morat. La corol·la consta de 5 pètals soldats i el limbe té entre uns 7 i 11 mm i és de 
color rosa brillant, rarament blanc. Té 5 estams que sobresurten per sobre els pètals i un 
pistil tricarpel·lar, situat al mateix nivell. Els sèpals (5) són curts, obtusos i amb forma 
ovada o triangular. El fruit és en càpsula, de forma ovoide-cònica i té una llargada d’uns 
9-12 mm. El carpòfor fa entre uns 3 i 6 mm. El diàmetre de les llavors varia entre 1 i 1.5 
mm, de forma esfèrica, inflada, d’un to marró-negrós, de superfície convexa o plano-
convexa formant cercles concèntrics. Les llavors estan disposades dins el carpòfor 
formant 7 o 8 fileres. La dotació cromosòmica de l’espècie és 2n = 24 (Tutin et al., 
1993). 
 
 Els principals estadis de desenvolupament de Silene pendula són: 
 
• Estadi de roseta 
• Estadi vegetatiu 
• Estadi de floració:  

- Primordi floral < 0.5 cm 
- Primordi floral < 1 cm 
- Flor tancada amb peduncle curt (0.1 – 1 cm) 
- Flor tancada amb peduncle llarg (1.1 – 2 cm) 
- Flor oberta 

 
(Dolores López, comunicació personal, 2006) 
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 L’època de floració varia en funció de si s’efectua la sembra al final de l’estació 
càlida, la qual cosa motiva l’aparició de la flor al final de l’estació freda de l’any 
següent, o bé de si es realitza en un hivernacle o en un indret protegit durant els mesos 
freds. En aquest darrer cas la floració té lloc al final de l’estació càlida del mateix any 
(Almenar et al., 1977). 
 La floració d’aquesta planta és molt primerenca i la seva duració està compresa 
entre els mesos de març i juny. En les condicions climatològiques del Maresme la flor 
es marceix de seguida a causa de les elevades temperatures.  
 Es tracta d’una espècie molt resistent al fred i pot arribar a aguantar temperatures 
de –4 ºC a –7 ºC. Necessita un cert període de fred per poder induir posteriorment la 
floració (acumular hores de llum). A partir de que el dia es va fent més llarg (a partir del 
mes de març) el seu cicle de cultiu es va escurçant (Jaume Maynou, comunicació 
personal, 2006). 
 La planta es desenvolupa correctament amb un tipus d’exposició (necessitats de 
llum) a ple sol i en semiombra (Mondadori, 1975; Almenar et al., 1977; Salmerón, 
1996). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.- Necessitats del cultiu i operacions  
 
 La multiplicació de Silene pendula es realitza exclusivament  per llavor a finals 
d’estiu o bé a finals d’hivern (Mondadori, 1975; Almenar et al., 1977). 
 Per aquesta espècie, les condicions òptimes per a obtenir una germinació 
homogènia són d’entre 17 i 18 ºC de temperatura, amb absència de llum i durant 4 o 5 
dies dins una càmara de germinació. Amb un rang d’entre 15 i 22 ºC també es produeix 
una correcta germinació, però s’allarga 6 o 7 dies. A partir de 22 ºC es desuniformitza la 
germinació, incrementant-se l’heterogeneïtat entre plàntules. 
 Per mantenir el planter un cop germinat, es manté entre un rang de temperatures 
de 10 – 27 ºC en condicions d’hivernacle. Segons l’època de l’any varia la duració 
d’aquesta estada:  

- Setembre i octubre: 4 – 5 setmanes 
- Novembre i desembre: 5 – 6 setmanes 
- Gener i febrer: 5 setmanes 
- Març: 4 setmanes 
 
Quan el procés de creixement de les plantes ha de tenir lloc durant els mesos de 

setembre o octubre, es col·loquen en hivernacle ombrejat o sota malla d’ombreig. Si la 
plantació s’ha d’efectuar entre novembre i març, es col·loca el planter en hivernacle 
sense ombreig. 
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En aquesta espècie el reg del planter ha de ser suau. La freqüència de reg durant 
el període de setembre a octubre és de 10 min/dia i un cop per setmana. Entre els mesos 
de novembre i febrer la freqüència de reg és d’entre 5 i 10 min/dia i dos cops per 
setmana.    

La fertilització recomanada consisteix en l’aplicació d’un adob simple amb la 
següent proporció de nutrients (N:P2O5:K2O), segons l’època de l’any: 1.5:0.5:2.5 a 
l’hivern i un equilibri de 1.0:0.5:2.5 a l’estiu. 

 
Les principals plagues i malalties que afecten la plàntula són:  

- Thrips tabaci, Liriomyza trifolii i Trialeurodes vaporariorum: són vectors de virus. 
Tractaments insecticides preventius (sobretot a la primavera i estiu). 

- Pythium sp. i altres espècies de fong que produeixen danys al coll i a les arrels. Els 
tractaments aplicats són a base de fungicides preventius. 

(Jordi Rodón, comunicació personal, 2006) 
 

Abans de repicar les plàntules, es poden instal·lar en condicions d’hivernacle 
fred (estiu) o a l’aire lliure (hivern) durant una setmana, per sotmetre-les a una fase 
d’enduriment per a la seva millor adaptació a la posterior entrada en cultiu. 

L’època de plantació més convenient està compresa entre els mesos d’octubre i 
febrer (zona mediterrània).  

El trasplantament de les plàntules es realitza usualment en testos de polietilè de 
10.5 o 13 cm de diàmetre (col·locant una planta per contenidor) o de 17 cm de diàmetre 
(dues plantes per test). El substrat recomanat pot estar compost per un 80 % de torba 
rossa i un 20 % de torba negra. Es poden utilitzar altres tipus de substrat amb unes 
característiques semblants. 

Els testos de diàmetre inferior es poden posar en safates de polietilè injectat per 
tal de facilitar el seu transport.  
(Jaume Maynou, comunicació personal, 2006) 
 
 Les operacions culturals que es poden realitzar durant la fase del cultiu de Silene 
pendula són les següents: 
 
- Reg i tipus de sòl:  
 

Durant el cultiu el tipus de reg és localitzat i per aspersió. En general es 
recomana regar amb poca dosi i molt sovint. La freqüència de reg durant els mesos 
d’hivern és d’un o dos cops per setmana i a partir de les 9 h del matí (per evitar 
congelacions). Durant els mesos de primavera cal regar un o dos cops al dia, a partir de 
les 6 h del matí i també al vespre, cap a les 20 h (baixa evapotranspiració). La duració 
del reg pot oscil·lar entre 10 i 15 minuts, en funció de les necessitats de la planta segons 
l’època de l’any (Jaume Maynou, comunicació personal, 2006). 

Les condicions de manteniment de la planta després del cultiu (jardineria) són 
lleugerament diferents. Silene pendula s’adapta bé a molts tipus de sòl, sempre que 
tingui un nivell acceptable de fertilitat (rics en matèria orgànica i elements minerals) i 
que sigui lleuger (argilós-arenós), permeable i amb un bon drenatge, ja que no suporta 
l’excés d’humitat en el sòl. El reg ha de ser regular, no excessiu, amb una freqüència 
d’uns dos cops a la setmana (tardor-hivern). A l’estació estival el reg ha de ser més 
abundant (Mondadori, 1975; Almenar et al., 1977; Salmerón, 1996). 
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- Fertirrigació: 
 

L’aigua de reg ha de tenir una bona conductivitat elèctrica (1.6 – 1.8 dS/m). Si la 
C.E. no és adequada, es pot incrementar amb una barreja de nutrients aplicada 
conjuntament amb el reg. En funció de la freqüència de reg la concentració de l’adob 
amb l’aigua és major o menor. És recomanable utilitzar un tipus de fertilitzant molt 
soluble en aigua i amb un equilibri de nutrients similar a la proporció N/P/K (3/1/5) + 
micronutrients. 
 
- Adobat: 
 

S’aconsella aplicar durant el cultiu un adob de fons d’alliberació lenta d’uns 3 o 
4 mesos de duració i que tingui una composició semblant a N/P/K (2/1/1) + 
micronutrients. La dosi recomanada és d’1.5 kg/m3 de substrat.  
 
- Fitoreguladors:  

 
Existeixen diversos reguladors de creixement que es poden aplicar per separat o 

conjuntament amb diferents combinacions. Es pot utilitzar el paclobutrazol per via foliar 
o barrejat en el substrat, com es veurà més endavant en aquest estudi experimental. 
També es pot aplicar una combinació de daminocida i clormecuat, o bé per separat. En 
aquest cas, s’acostuma a aplicar més concentració o volum (amb un menor nombre 
d’aplicacions) durant els mesos d’hivern o en condicions de temps desfavorable; i es 
redueix la quantitat aplicada (amb més aplicacions) durant l’estiu o en condicions més 
favorables. Un altre possible producte que es podria fer servir és la benziladenina.  

És recomanable efectuar els tractaments dues setmanes després del repicat, un 
cop les plantes han arrelat correctament i millor abans de la floració. Els objectius 
d’aquests tractaments són reduir l’altura de les plantes (més compactes) i aconseguir 
altres efectes derivats com serien una major ramificació de brots laterals i un lleuger 
avançament de la floració. 
 
- Plagues, malalties i mesures de lluita: 
 

Silene pendula és una planta molt resistent a les plagues i malalties més comunes 
en els jardins. No té enemics específics, però és aconsellable realitzar algun tractament 
polivalent, com per exemple utilitzar un substrat amb una bona porositat i drenatge, 
evitar l’excés i acumulació d’aigua de reg, etc. Per evitar la possible aparició d’algunes 
espècies de fongs de coll, com per exemple Phytophtora sp., Fusarium sp. i Pythium sp. 
També es poden aplicar fungicides per combatre aquests atacs, variant alternativament 
la matèria activa en cada aplicació. 

En algunes ocasions es poden produir atacs d’alguns insectes com Liriomyza 
trifolii (minador), Aphis gosipii (pugó), etc. Com a mesures de lluita s’apliquen 
insecticides per eliminar els individus adults.  
 
- Altres operacions: en algunes ocasions es pot dur a terme un tipus de poda senzill, 

consistent en eliminar els brots secs un cop hagi finalitzat la floració, per tal 
d'afavorir l'aparició de nous brots. 

(Jaume Maynou, comunicació personal, 2006)  
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1.2.4.-  Postcollita, transport i comercialització 

Existeixen diversos factors que poden afectar la longevitat de les plantes de test 
en postcollita. Les pràctiques pròpies del procés de producció (cultiu) han d'estar 
combinades amb unes bones pràctiques de manipulació, unes òptimes temperatures 
d'emmagatzematge i transport, i unes bones condicions ambientals per aconseguir una 
bona adaptació durant aquest període de postcollita. S'han de tenir en compte els 
requeriments específics en cada etapa per tal que el producte obtingut arribi al 
consumidor en les millors condicions.                
 Els factors més importants a considerar en postcollita són: la varietat, l'estadi de 
desenvolupament, la temperatura, la llum, el medi de cultiu, el reg, la fertilització, la 
temperatura, la intensitat de llum i la durada del transport (Nell, 1993). 

Alguns reguladors de creixement (Bonzi, Cycocel) incrementen el contingut 
en clorofil·la de les plantes d'una forma destacable, la qual augmenta la fotosíntesi i 
provoca que les plantes siguin menys sensibles a l'estrès. Les plantes que prenen una 
forma compacta degut a les aplicacions de reguladors de creixement són menys 
propenses als danys físics i toleren millor la manipulació per part dels productors i 
consumidors, en la mateixa explotació i en els punts de venda. La reducció del tamany 
de la planta provoca una disminució de la pèrdua d'aigua i un menor estrès en 
condicions desfavorables. Des del punt de vista de la postcollita, aquests efectes són 
beneficiosos per a la planta (Armitage, 1993). 

Per el cultiu de Silene pendula realitzat en el Maresme, el transport es realitza en 
camió isotèrmic i hermètic, amb unes condicions òptimes d'entre 6 i 8 ºC de temperatura 
(podent arribar fins els 12 ºC). Si es fa el transport a partir del mes de març, les plantes 
poden presentar un problema consistent en el creixement general de la planta 
(allargament del peduncle floral i de l'entrenús), la qual cosa provoca una disminució 
del seu valor ornamental, ja que interessa obtenir una planta compacta. Aquest fet es 
dóna sobretot quan la duració del transport és superior a 24 - 36 hores (fins a 12 hores la 
planta no presenta problemes).     

 
Durant els anys 80 i 90, aquesta espècie pràcticament no es cultivava a la 

comarca del Maresme. Actualment se'n produeixen i comercialitzen entre 50000 i 
60000 unitats per temporada (Horticultura Maynou, S.L.). 

 
La destinació de les vendes de Silene pendula es distribueix de la següent 

manera: 
- 70 % al mercat català (Mercat de la Flor, gardens, jardiners i altres clients) 
- 20 % al mercat espanyol 
- 10 % per exportacions (sobretot a França) 
 
(Jaume Maynou, comunicació personal, 2006)  
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1.3.- Mètodes de control del creixement  
 
 En gran part dels cultius ornamentals és necessari controlar l'alçada de la planta 
per respectar les exigències de qualitat que requereix el mercat. El principal objectiu és 
controlar la longitud dels entrenusos, així com d'altres paràmetres com la longitud del 
peduncle floral, per tal d'obtenir plantes preparades per a resistir les condicions existents 
durant la venda i el transport. 
 S'ha realitzat la següent classificació, distingint els mètodes reguladors no 
químics dels preparats amb compostos químics.    
 
1.3.1.- Mètodes no químics 
 
• Control de la temperatura (DIF) 
 

El creixement de les plantes es veu afectat per la temperatura de la següent 
manera: 
- Temperatura mitja-alta: calculada a partir de les temperatures diürnes i nocturnes, 

provoca un creixement i un desenvolupament ràpid de la planta en general. 
- Temperatura diürna major que temperatura nocturna: dóna lloc a un increment de 

l'alçada degut a un creixement de la tija i a un allargament de la distància entre 
nusos. 

- Temperatura nocturna major que la diürna: provoca la reducció de l'alçada de les 
plantes. 

 
El concepte de DIF ve definit com la diferència de temperatures durant el dia i la 

nit, i pot prendre valors positius, negatius o nuls. En el primer cas, les temperatures 
diürnes són majors que les nocturnes; en el segon cas les temperatures nocturnes són 
majors que les diürnes; i en el darrer cas no hi ha diferència entre les dues. 

En la utilització d'aquesta tècnica cal tenir en compte algunes consideracions: 
- El DIF negatiu afecta la longitud de la tija reduint la distància dels entrenusos, però 

no afecta el nombre de nusos. A nivell cel·lular, el DIF afecta la longitud de les 
cèl·lules, però no el seu nombre. 

- Per un promig de 24 hores d'aplicació d'aquesta tècnica, canviar el DIF no afecta el 
moment de floració. 

- En condicions d'un fort DIF negatiu, les fulles d'algunes espècies tendeixen a 
orientar-se cap a baix, i moltes espècies tenen problemes de clorosi a causa del seu 
baix contingut en clorofil·la. Per contrarestar aquests problemes es pot tornar a unes 
condicions de DIF positiu. 

- El DIF continua tenint efectes al final del cultiu, quan les plantes tenen tendència a 
estirar-se més ràpid. 

- Els efectes del DIF negatiu en la longitud de la tija normalment decreixen a mesura 
que augmenta el fotoperíode, és a dir, el DIF negatiu és més eficient en condicions 
de dia curt. 

- El DIF negatiu aplicat al final del cultiu normalment provoca una postcollita 
dolenta. 

 
(White & Warrington, 1984; Moe & Mortensen, 1992; Bravo, 1993) 
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• "Cool-morning" 
 

És la tècnica coneguda com a "matins frescos i nits calentes", i consisteix en 
mantenir un rang de temperatures baixes en l'hivernacle durant 2 hores a partir de la 
sortida del sol, de manera que la temperatura assolida durant aquest interval de temps 
sigui menor que la nocturna. Així s'aconsegueix que la planta prengui com a 
temperatura mitjana la del matí, i al ser menor que la nocturna, que tingui un efecte DIF 
negatiu, provocant una reducció de l'alçada final (Hendricks et al., 1992; Millán, 2002). 
 

• Estrès hídric 
 

Es tracta de sotmetre les plantes a una lleu deficiència d'aigua, la qual cosa pot 
afectar els següents paràmetres de la planta: l'alçada de la planta, la longitud dels 
entrenusos dels brots, el tamany de les fulles, l'àrea foliar, el volum de les arrels, etc. En 
espècies molt sensibles aquesta metodologia no és recomanable, ja que la qualitat final 
de les plantes pot disminuir considerablement si el contingut d'aigua del substrat arriba a 
ser molt baix (Garner & Björkman, 1996; Millán, 2002). 
 
• Reducció de l’aplicació de fertilitzants 
 

Aquest mètode implica un baix creixement general de la planta, incloent també 
la distància dels entrenusos. Cal reduir bàsicament la quantitat de nitrogen aportada, que 
és l'element que estimula el creixement, procurant no deixar la planta en un estat de 
deficiència nutricional d'aquest element. Un estrès moderat de fòsfor és molt útil per 
aconseguir plantes compactes, ja que s'escurça la longitud dels entrenusos, però la 
reducció del creixement és més lenta; l'avantatge respecte l'estrès de nitrogen és que les 
fulles prenen un color verd més intens. El control del potassi no s'utilitza gaire sovint 
com a regulador de desenvolupament, perquè hi ha un marge molt estret entre els 
símptomes inicials (clorosi a les fulles velles) i danys per deficiència (necrosis foliars). 
S'ha d'utilitzar amb molta precaució, ja que fàcilment es poden produir problemes 
relacionats amb una mala qualitat final o una postcollita dolenta (Garner & Björkman, 
1996; Styer, 1997; Bañón, 2004). 
 
• Modificació lumínica 
 

Existeixen dues maneres de regular el creixement de les plantes alterant les 
condicions de llum: 
- Augment de la quantitat de llum: una tècnica per aconseguir aquest efecte es basa en 

incrementar la distància de separació entre testos. Si es col·loquen els testos massa 
junts, la planta tendeix a estirar-se buscant la llum i per tant s'obtenen plantes més 
altes i entrenusos més llargs. Si es situen els testos més espaiats hi ha una tendència 
a un creixement més homogeni degut a una major quantitat de llum disponible per a 
cada planta (Adriansen, 1988). 

- Variació de la qualitat de llum: es basa en augmentar la intensitat de la llum o fer-la 
arribar més difusa en la planta (reduint la radiació directa), modificant les relacions 
entre la radiació ultraviolada i la radiació infraroja, augmentant l'infraroig llunyà 
(Warrington & Mitchell, 1976; Mortensen & Stromme, 1987; McMahon et al., 
1991; Dolores López, comunicació personal, 2006). 
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• Estrès mecànic 
 

Consisteix en sotmetre les plantes a vibracions, fregament o raspallat, simulant 
l’acció del vent. La primera metodologia rep el nom de sismomorfogènica, i les altres 
dues de tigmomorfogènica. Amb aquests mètodes s'obtenen en general bons resultats, 
però són molt cars. S'utilitzen en cultius ornamentals o en cultius en els quals no es 
poden emprar gran quantitat de productes químics per controlar-ne l'alçada, 
especialment en estadis primerencs com és el cas de planters o durant l’arrelament 
(Adriansen, 1988; Latimer, 1991; López et al., 1999; Millán, 2002). 
 
• Pinçament 
 

Es tracta d'un mètode relativament senzill, però poc utilitzat. Pot ser de dos 
tipus: manual i químic (aquest darrer es troba en l'apartat 1.3.2). El pinçament manual 
consisteix en eliminar un o més brots apicals per tal d'estimular la formació de brots 
laterals i disminuir l'alçada de la planta. L'ús d'aquest mètode implica disposar d'una mà 
d'obra important, que incrementa les despeses. És útil per controlar el desenvolupament 
de les plantes, però té més interès com a tècnica complementària (Woods, 1991; Bañón 
et al., 2001). 
 
• Reducció del tamany del test 
 

Amb aquest mètode el creixement de les arrels es veu molt limitat, així com 
també el desenvolupament general de la planta. En algunes espècies provoca una 
disminució en la qualitat final (Millán, 2002). 
 
1.3.2.- Mètodes químics: reguladors de creixement 
 
Introducció. Característiques generals 
 
 La utilització de productes agroquímics és una pràctica habitual en els sistemes 
actuals de producció vegetal. D'entre aquests, els fitoreguladors suposen un 3-4 % dels 
productes fitosanitaris comercialitzats arreu del món (Agrow World Crop Protection, 
2001), sent aquest percentatge major en els països que desenvolupen una tecnologia de 
producció més avançada. Això evidencia que el mercat dels productes fitosanitaris està 
dominat pels herbicides, insecticides i fungicides. Però en les darreres dècades els 
fitoreguladors han anat prenent cada cop una major importància en l'agricultura, tant en 
els cultius ornamentals com en els destinats a l'alimentació (Greene, 2002). La seva 
aplicació ha permès aconseguir objectius tan importants com la reducció de l'altura de 
moltes plantes ornamentals, la disminució de l'ajagut en la producció intensiva de 
cereals, la optimització de la collita en arbres fruiters, etc. En el camp dels 
fitoreguladors, els retardants de creixement representen la major part de les vendes 
(Rademacher & Bucci, 2002) i són els més utilitzats en la producció de planta de test, 
per manipular-ne el tamany, la forma i altres aspectes qualitatius i funcionals, sent 
actualment necessaris per els viveristes de planta ornamental. 

Els retardants del desenvolupament vegetal són productes químics dissenyats per 
obtenir determinades respostes per part de la planta, que en el cas de les espècies 
ornamentals es tracta bàsicament de la reducció del tamany i de la forma, d'afavorir la 
compacitat de les plantes, la obtenció de fulles més verdes i induir l'enduriment enfront 
estressos ambientals i biòtics. Els fitoreguladors més utilitzats són el clorur de 
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clormecuat i la daminocida. No obstant, en els darrers anys el palobutrazol està sent 
molt utilitzat en la regulació del creixement vegetal per la seva gran eficàcia, encara que 
el seu fort caràcter residual planteja molts dubtes mediambientals. En l'actualitat l'etefon 
i la prohexadiona càlcica són menys utilitzats per controlar el creixement de les plantes 
ornamentals, sobretot aquest darrer. Avui en dia, la utilització dels retardants de 
desenvolupament és necessari en els sistemes de producció de l'horticultura ornamental 
si es volen obtenir produccions de qualitat. L'èxit de la regulació química ha passat a ser 
una tècnica habitual dins el procés de producció, tot i que cal conèixer les 
característiques dels retardants, els seus principals efectes sobre el desenvolupament i 
els aspectes que determinen la seva efectivitat (Bañón, 2004). Generalment s'apliquen 
en concentracions molt baixes i per obtenir resultats satisfactoris es necessita molta 
precisió a l'hora d'escollir la dosi, la forma i el moment d'aplicació (Jiménez i Caballero, 
1990). S'han de tenir en compte els problemes derivats de la seva utilització, com són la 
fitotoxicitat i especialment la contaminació mediambiental. Un bon camí a seguir per 
reduir-los podria ser l'aplicació simultània de matèries actives i l'ús d'aquesta tècnica de 
forma complementària amb altres mètodes de regulació del desenvolupament, com són 
els ja citats anteriorment en l'apartat 1.3.1.  
(Carlson & Rowley, 1980; Bañón, 2004; Dole & Wilkins, 2005; Fishel, 2006) 
 
Tipus de fitoreguladors i efectes 
 
 Les fitohormones són importants reguladors químics del creixement tant en 
animals com en vegetals. Una hormona és una substància química produïda en 
determinats teixits de l'organisme i transportada a d'altres teixits, on provoca una 
resposta fisiològica. Són biològicament actives amb poca quantitat (Raven et al., 1992). 
  

La utilització d'aquests productes, sintetitzats al laboratori, és molt variada i cada 
dia se'n troben noves aplicacions. Les més conegudes són les següents: 
- Estimulació de l'arrelament dels esqueixos i estaques. 
- Modificació de la forma, alçada i aspecte global de la planta. 
- Cultiu "in vitro". 
- Inducció de la floració. 
- Trencament de la latència i iniciació del desenvolupament en llavors, brots, etc. 
- Allargament o disminució del període de cultiu. 
- Pinçament químic. 
- Millora de la tolerància a les situacions d'estrès (sequera, salinitat, etc.). 
- Inducció de la caiguda de flors, fruits o fulles. 
- Manipulació post-producció. 

 
No existeix una regla general per definir els efectes esperats de cada tipus de 

regulador, però si que hi ha una pauta de comportament genèric per cada matèria activa. 
Així, es poden citar les propietats més comunes dels principals productes utilitzats. 

 
(Jiménez i Caballero, 1990)  
 
• Auxines 
 

Generalment estan associades als processos d'iniciació de l'arrelament, tant en la 
multiplicació vegetativa clàssica com en la propagació "in vitro". També s'associen als 
fenòmens de dominància del borró apical sobre els axil·lars. Altres efectes, menys 



                                                                                                                                                       Introducció                                                                                                                                 

 28

aplicats en plantes ornamentals però més utilitzats en hortalisses i fruiters, són els que 
fan referència a l'expressió sexual de les flors, el quallat dels fruits o la caiguda de flors 
i fruits. 
 
• Gibberel·lines 
 

En certa manera tenen un efecte contrari al de les auxines. La seva aplicació 
pràctica més usual és la substitució, total o parcial, de l'efecte inductor del fred en la 
floració d'algunes espècies. També provoquen un allargament dels entrenusos, la qual 
cosa és útil en alguns casos. En algunes llavors, l'àcid gibberèl·lic (GA3) activa la 
germinació o causa el trencament de la dormància, però s'ha d'aplicar amb precaució, ja 
que pot produir un estirament de les plantes poc beneficiós. 
 
• Citoquinines 
 

Aquestes substàncies, fonamentals en la propagació "in vitro", tenen aplicacions 
similars en algunes plantes de test, ja que estimulen la proliferació de brots basals o 
laterals. Un altre efecte interessant és el de contrarestar alguns problemes d'abscisió de 
les fulles, sobretot durant el transport. Aplicades en poca concentració poden solucionar 
problemes de transport a llarga distància. Poden actuar coordinades amb les auxines per 
provocar la divisió cel·lular dels teixits vegetals. 
 
• Àcid abscísic 
 

És una hormona inhibidora del creixement que es troba en gemmes latents i en 
fruits. En diversos estudis de laboratori, ha mostrat efectes oposats als dels tres grups 
d'hormones estimuladores del creixement. També promou la senescència i dirigeix 
l'emmagatzematge dels components fotosintetitzats en les fulles. 
 
• Productors d'etilè 
 

L'etilè és una hormona natural implicada en els processos de maduració dels 
fruits i de senescència de la majoria de plantes. En alguns casos aquests productes 
ajuden a trencar alguns tipus de latència, com són els de les gemmes basals d'algunes 
plantes. Tot i això, poques concentracions d'etilè provoquen la caiguda de les fulles o 
les flors.  

Tanmateix existeixen els inhibidors de la producció d'etilè, que contraresten 
aquest efecte citat anteriorment. S'aplica en plantes de flor amb problemes de transport. 
 
• Retardants de creixement 
 

Aquest grup de fitoreguladors és el més desenvolupat pel que fa a aplicacions. 
Està constituït per substàncies que produeixen efectes contraris als ocasionats per 
substàncies endògenes de les plantes. Amb aquest tipus de substàncies es redueix 
l'altura de les plantes (també la longitud dels entrenusos i del peduncle floral), sovint 
donant lloc a efectes derivats, com són una major ramificació, l'aparició prematura de 
flors, etc. 
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• Altres productes 
 

Existeixen productes per aplicacions especials, com els pinçants químics, que 
requereixen un gran coneixement de les seves condicions d'utilització. Aquests 
productes destrueixen el meristem apical donant lloc a brots laterals. 

Hi ha un altre tipus de productes anomenats bioestimuladors que, amb una 
composició bastant heterogènia, ocasionen efectes sorprenents en alguns cultius. Cada 
vegada és més freqüent trobar formulats amb aminoàcids, àcids húmics, derivats 
d'algues marines, hidrolitzats de proteïnes, etc. S'ha de tenir en compte que qualsevol 
variació en les condicions climàtiques, estat fisiològic de la planta, concentració, etc. 
pot fer variar els resultats esperats. 
 
(Roberts & Hooley, 1988; Jiménez i Caballero, 1990; Raven et al., 1992; Dole & 
Wilkins, 2005) 
 

Les hormones vegetals poden produir molts efectes simultanis, és a dir, que una 
mateixa fitohormona pot produir, depenent de la concentració en què es trobi, efectes 
diferents, que poden ser beneficiosos o perjudicials pels interessos de l'agricultor. 
Aquest fet, a més d'altres factors, limita molt la utilització pràctica de les hormones 
vegetals en l'agricultura (García i Martínez, 1994). Més endavant es poden trobar amb 
detall alguns dels efectes fisiològics més importants causats per les hormones vegetals 
en les plantes (taula 1.3.2.1). 
 
Tipus de retardants de creixement i efectes 
 
 Els principals retardants utilitzats en horticultura ornamental, la comercialització 
dels quals està autoritzada a l'estat espanyol, són el clorur de clormecuat, la daminocida, 
el palobutrazol i la prohexadiona càlcica. De totes maneres, es pot incloure en aquest 
grup l'etefon, un producte alliberador d'etilè que té una clara capacitat per reduir el 
desenvolupament vegetal.  
 
• Clorur de clormecuat 
 

El primer antecedent de la utilització d'un producte químic per controlar l'altura 
de les plantes es troba en aquest regulador. Aquest descobriment va provocar l'interès 
pels retardants del creixement vegetal en floricultura. Aplicat directament al sòl és 
menys efectiu que quan s'aplica foliarment, i en dosis altes pot produir clorosis foliars i 
necrosis. Es metabolitza ràpidament a la planta, la qual cosa podria causar efectes 
estimulants del desenvolupament (Ojeda i Trione, 1994). S'ha provat el seu efecte 
estimulant del creixement a través de l'increment del nombre de fulles i brots (Talukdar 
et al., 1995), l'increment de l'àrea foliar, l'enfosquiment del color verd de les fulles 
(Henny et al., 1994) i l'increment de la longitud dels entrenusos (Henderson et al., 
1991). És efectiu en la regulació de l'alçada en gran quantitat de plantes, i també 
provoca increments del nombre de flors i precocitat de floració en algunes d'elles. És 
més efectiu a l'hivern. S'estima que la seva permanència al sòl és de 3-4 setmanes. 
Actualment la seva comercialització està prohibida en alguns països de la Unió Europea 
(Ballester-Olmos, 2002).  
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• Daminocida 
 

Es tracta d'un altre retardant del desenvolupament també molt utilitzat en 
horticultura ornamental. Només és efectiu si s'aplica en forma de pulverització, ja que 
en el sòl es degrada ràpidament. S'absorbeix lentament però es desplaça ràpidament 
dins la planta. Normalment s'aplica en diversos tractaments perquè el seu efecte dura 
poc temps (Melgares de Aguilar i Bañón, 2000). Actua reduint la translocació de 
gibberel·lines cap a les àrees actives de creixement. Es pot aplicar juntament amb clorur 
de clormecuat per aconseguir un major efecte sobre la regulació de l'alçada. Té un 
efecte favorable sobre un ampli ventall d'espècies ornamentals i generalment produeix 
una planta més llenyosa i un color verd més fosc. En altes concentracions no produeix 
fitotoxicitats. Pot donar resultats molt diferents en funció de les condicions climàtiques. 
És important mantenir la massa foliar seca durant 24 hores després del tractament i és 
més efectiu a l'hivern. És recomanable realitzar les aplicacions amb una humitat 
relativa del 60-70 % i una temperatura de 25-27 ºC, amb el substrat ben regat, fulles 
amb baixa humitat i evitant les hores de forta insolació (Ballester-Olmos, 2002).  
 
• Paclobutrazol 
 

És un retardant molt utilitzat per reduir el creixement i afavorir un 
desenvolupament més compacte en nombroses plantes (González et al., 1999; Bañón et 
al., 2002). És efectiu fins i tot a dosis baixes, provocant un fort escurçament dels 
entrenusos; a més, té una certa activitat fungicida (Benton & Cobb, 1995). Pot ser 
aplicat per via foliar o directament al substrat, sent més efectiu per aquesta darrera via, 
és a dir, absorbit a través de les arrels (Bañón et al., 2002). Té una alta persistència, 
superior a la resta de productes, amb la qual cosa els seus efectes romanen a la planta 
durant bastant temps. No obstant, aquest aspecte incrementa les possibilitats de 
contaminació mediambiental (Bañón et al., 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Uniconazol 
 

Es caracteritza per ser molt efectiu en un gran nombre d'espècies, però alhora pot 
causar un retard en la floració d'algunes plantes. Penetra a la planta a través dels òrgans 
aeris però sobretot per les arrels. Es mou de forma ascendent i es distribueix a través del 
xilema. En els meristems apicals redueix el seu creixement inhibint la biosíntesi de les 
gibberel·lines. És efectiu amb baixes concentracions. Pot causar esgrogueïment i necrosi 
de les fulles, així com també un feble creixement general (Ballester-Olmos, 2002). 
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• Prohexadiona càlcica 
 

La seva aplicació en els cultius ornamentals no està gaire estesa. Principalment 
s'utilitza en alguns fruiters per regular l'equilibri entre el desenvolupament vegetatiu i la 
producció de fruita. D'una banda és un inhibidor de la ruta de les gibberel·lines, i per 
l'altra és un inhibidor de la desactivació de gibberel·lines actives (Grindal et al., 1998). 
S'aconsella que sigui aplicat en pulverització foliar, produint-se els seus efectes entre 
dues i cinc setmanes després de la seva aplicació. És molt poc persistent o residual, la 
qual cosa exigeix realitzar diverses aplicacions (Bañón, 2004). 
 
 A la taula 1.3.2.2 es recullen els principals fitoreguladors de creixement que 
s'apliquen en plantes ornamentals, incloent-hi els retardants de creixement descrits en 
aquest apartat. 
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Taula 1.3.2.1. Principals efectes fisiològics causats per les hormones vegetals 

Efecte fisiològic Auxines Gibberel·lines Citoquinines Àcid abscísic Etilè 
Respostes tròpiques Sí Sí No Sí Sí 

Augment del tamany cel·lular en cultiu de teixits 
Sí, en alguns 

casos 
Sí, en alguns 

casos 
Sí No Sí 

Control de la diferenciació en cultiu de teixits Sí Sí Sí Sí Sí 

Estimulació de l'arrelament d'estaques Sí No 
Resposta molt 

variable 
Sí, en alguns 

casos 
Sí 

Inhibició del desenvolupament radicular Sí No Es desconeix Sí Sí 
Estimulació de la divisió del càmbium Sí Sí Sí Pot inhibir-la No 

Abscisió de fulles i fruits Sí 
No de forma 

directa 
Sí Sí Sí 

Activació del creixement dels fruits Sí Sí 
Sí, en alguns 

casos 
No No 

Efecte sobre el creixement de la tija No L'activa No L'inhibeix L'inhibeix 

Interrupció del repòs de les gemmes vegetatives No Sí Sí No, l'indueix 
Sí, en alguns 

casos 

Afavoriment de la germinació d'algunes llavors No Sí No 
No, en general 
la inhibeix 

Sí, en alguns 
casos 

Manteniment de la dominància apical Sí Sí No Es desconeix Sí 
Inhibició de la degradació de proteïnes i de 
clorofil·la en la senescència 

Sí, en alguns 
casos 

Sí 
Sí, en alguns 

casos 
No, l'accelera 

No, 
l'accelera 

Activació del pic climatèric de la respiració de 
fruits en procés de maduració 

Es desconeix No No No Sí 

                    
Font: Hill, 1984.      
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Taula 1.3.2.2. Principals reguladors de creixement aplicables en plantes ornamentals 

Tipus i abreviació Denominació tècnica Noms comercials i altres dades d'interès 
AUXINES 
- AIA 
- AIB 
 
- ANA 

 
Àcid indolacètic 
Àcid indolbutíric 
 
Àcid naftilacètic 

 
Molt inestable. Bàsicament utilitzat en cultiu "in vitro". 
Es descomposa amb la llum. Utilitzat en arrelants comercials (Seradix, Rootone, 
Exuberone, Rhizopon) 
Més estable químicament. Es formula mesclat amb AIB. 

GIBBEREL·LINES 
- GA3 
 
- GA4+7 

 
Àcid gibberèl·lic 
 
Gibberel·lines 4+7 

 
Sal potàssica. Formulat tan en forma líquida com sòlida (Pro-Gibb, Berelex, 
Clemencuaje, Acibel, etc.) 
D'aplicació foliar en combinació amb citoquinines (Promalin) 

RETARDANTS 
- CCC 
- SADH 
- A-REST 
- PP 333 
- XE 1019 
- EL-500 

 
Clormecuat 
Daminocida, B995 
Ancimidol 
Paclobutrazol 
Uniconazol 
Flurprimidol 

 
D'aplicació foliar en reg (Cycocel, Zelticel, etc.) 
D'aplicació foliar (Alar 85, B-Nine) 
D'aplicació foliar o en reg (QUEL, Reducymol) 
Molt actiu com a retardant. Aplicació foliar o en reg (Bonzi, Cultar, Piccolo) 
Molt actiu i persistent. Aplicació foliar (Sumagic) 
Recomanat per arbustos i plantes llenyoses. 

CITOQUININES 
- BA 
- PBA 

 
Benziladenina 
PBA 

 
Molt utilitzat en cultiu "in vitro". 
Aplicació foliar. Molt car (Accel, SD 8339) 

PRODUCTORS D'ETILÈ 
- Etefon 
- BOH 

 
Etefon 
BOH 

 
Àmpliament utilitzat per a inducció floral en bromeliàcies (Ethrel). 
Com en l'anterior. Aplicació foliar en el receptacle (Omaflora). 

PINÇANTS QUÍMICS 
- Dikegulac 
- OFF-SHOOT-O 

 
Dikegulac 
Esters d'àcids grassos 

 
Utilitzat pel pinçament químic d'arbustos. Aplicació foliar (Atrinal). 
 

ANTIETILÈ 
- STS 

 
Tiosulfat de plata 

 
Preparat amb nitrat de plata i tiosulfat sòdic. Aplicació foliar. 

 
Font: Jiménez i Caballero, 1990. 
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Factors que influeixen en l’efectivitat dels retardants de creixement 
 
 La resposta als retardants del desenvolupament vegetal és diferent segons l'espècie i la 
varietat. La seva eficiència també depèn de l'estat fenològic de la planta en el moment de 
l'aplicació. És habitual tractar en un moment de fort creixement o quan s'ha desenvolupat una 
àrea foliar suficient per poder absorbir el producte. També hi influeix la part de la planta on 
s'aplica el producte. 
 La dosi de matèria activa és un dels aspectes més determinants en els resultats 
obtinguts. L'aplicació d'altes dosis pot produir clorosis, necrosis, fitotoxicitats, defoliació i mort 
de plantes. En canvi, és possible que l'aplicació de baixes dosis no causi cap efecte. En 
pulverització, a igualtat de concentració, el volum aplicat determina la dosi real aplicada. 
 Per una mateixa planta, les dosis efectives poden variar segons el tipus de matèria 
activa. El clorur de clormecuat s'acostuma a aplicar foliarment unes 500-3000 ppm, i quan 
s'aplica al substrat la dosi està entre 500 i 2000 mg per test, la qual cosa fa que el tractament per 
reg sigui més car. Les concentracions d'aplicació de daminocida es situen entre 1500 i 5000 
ppm. El paclobutrazol s'aplica foliarment entre 2 i 90 ppm, i entre 0.1 i 50 mg/test quan el 
tractament es fa per reg al substrat. La concentració d'aplicació de prohexadiona càlcica per 
plantes ornamentals herbàcies està entre 200 i 1000 ppm. Per l'etefon a través de via foliar se'n 
apliquen entre 500 i 1500 ppm, i per reg la dosi es situa entre 100 i 1500 mg per test. 
 L'aplicació conjunta de dos o més retardants pot ser una tècnica eficaç per augmentar 
l'efectivitat del tractament, i també pot ajudar a evitar efectes fitotòxics i residuals. L'aplicació 
simultània de retardants pot provocar fenòmens de sinèrgia (l'acció d'una determinada 
substància es veu afavorida per la presència d'un altre). 
 Els mètodes d'aplicació de fitoreguladors més utilitzats en la producció industrial de 
planta de test són dos: la pulverització foliar i a través de l'aigua de reg. Una mateixa via pot ser 
més o menys efectiva depenent del retardant. Els equips de pulverització i altres sistemes de 
microaspersió fixes o mòbils són eines eficients a l'hora de realitzar els tractaments foliars. Els 
pulveritzadors són menys precisos que la microaspersió i no són adequats per el tractament 
amb productes molt actius a dosis baixes, com el paclobutrazol. Els dipòsits amb manguera de 
microaspersió són més precisos, ja que permeten que l'operari mulli totes les plantes de la 
mateixa manera o que es mullin més les plantes més altes. Els tractaments nanitzants foliars 
normalment no s'apliquen directament al fullatge, sinó que es dirigeixen cap amunt, fent que el 
producte caigui en forma de pluja sobre el cultiu; d'aquesta manera les plantes més altes reben 
més quantitat de producte, la qual cosa permet obtenir un producte final més homogeni i 
compacte. El volum aplicat i la uniformitat del tractament són vitals per obtenir una resposta 
adequada. Un altre aspecte important és que el producte ha d'estar un temps determinat sobre 
les fulles i les tiges fins que pugui ser absorbit. Aquest període varia segons la matèria activa. 
 Per l'aplicació al substrat (aplicacions per reg) és més recomanable utilitzar una bomba 
dosificadora amb dipòsit que no pas la injecció a través del capçal de reg, ja que la distància 
entre el capçal i les plantes acostuma a ser gran i és difícil controlar el producte. El tipus de 
substrat pot condicionar l'efectivitat del tractament. 
 Les condicions ambientals durant el tractament poden modificar la dosi necessària d'una 
matèria activa per aconseguir un determinat efecte. Sota temperatures altes la majoria de 
retardants són menys efectius. Les condicions més apropiades són un nivell baix d'il·luminació, 
una humitat ambiental alta i temperatures suaus. Per aquest motiu els moments del dia més 
apropiats per realitzar un tractament són a primera hora del matí o bé al capvespre. 
 Les condicions de cultiu també influeixen. Els retardants del desenvolupament generen 
un major efecte de reducció quan les plantes tenen un bon nivell d'aportació de nutrients i 
aigua. Així, en plantes sotmeses a baixos nivells de fertilització o a algun estrès hídric, el 
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percentatge de reducció és baix. Les plantes cultivades en climes suaus o durant l'estació més 
freda necessiten menys quantitat de retardant que les cultivades en indrets o èpoques càlides. 
 La formulació del producte podria ocasionar diferents respostes. Els productes 
comercials tenen diferents percentatges de matèries actives que poden condicionar la seva 
eficàcia, especialment quan aquest percentatge és relativament baix (Essex-Fraser & Kristie, 
1999), ja que es tracta de la incorporació d'una quantitat important de productes no coneguts i 
que poden influir notablement sobre el desenvolupament vegetal. 
 Un altre aspecte a tenir en compte és la conservació de les matèries actives. Com a 
norma general, s'han de conservar preferentment a baixes temperatures, en condicions 
d'ambient sec i en foscor, tenint una conservació superior als dos anys en qualsevol cas. 
 
(Bañón, 2004).   
 
Aspectes mediambientals 
 
 Actualment hi ha moltes inquietuds en relació a la utilització de productes químics en 
l'agricultura i la conservació del medi ambient. Aquesta pressió pública està provocant que les 
normes reguladores de desenvolupament i ús de productes fitosanitaris siguin cada vegada més 
exigents, dificultant la introducció de nous retardants del creixement vegetal (Rademacher & 
Bucci, 2002). Existeix una tendència actual cap a sistemes agrícoles sostenibles, que s'ha posat 
de manifest en els darrers anys amb el desenvolupament de tècniques culturals més 
respectuoses i menys agressives amb la natura. Dins de les pròpies limitacions l'ús agrícola dels 
retardants de creixement ha de seguir aquest camí. 
 Aquesta problemàtica mediambiental existeix especialment en productes molt residuals 
com el paclobutrazol. La incorporació de residus contaminants a l'entorn es produeix 
principalment a través de l'aigua del drenatge quan l'aplicació del producte es realitza sobre el 
substrat (Bañón et al., 2001). Aquest fet promou l'acumulació de residus en el sòl, substrat, 
banquetes, taules i altres equips de cultiu, possibilitant l'absorció del producte en cultius 
successius, en els quals pot reproduir els seus efectes. Una altra via de contaminació és l'ús del 
compost de plantes prèviament tractades amb paclobutrazol, i que posteriorment sigui utilitzat 
com a substrat en altres espècies. També poden contaminar-se els propis treballadors amb la 
manipulació d'eines i equips contaminats. La combinació dels retardants de creixement amb 
altres mètodes de control del desenvolupament (en molts casos són complementaris), l'aplicació 
de tractaments combinats de diferents retardants i l'elecció de mètodes d'aplicació menys 
contaminants, són mesures adequades per reduir el risc de deteriorament mediambiental.  
(Bañón, 2004). 
 Les prediccions de futur indiquen que és probable que els retardants de creixement es 
continuïn utilitzant conjuntament amb altres tècniques culturals per manipular el creixement de 
les plantes. Malgrat les restriccions existents, de moment no hi ha uns clars motius que facin 
pensar en una possible prohibició o disminució del seu ús. Actualment s'estan investigant nous 
mètodes d'aplicació, alguns dels quals són els següents:  
- Barrejar el nanitzant amb la solució nutritiva. 
- Incorporar el regulador amb l'aigua de reg. 
- Submergir llavors, bulbs o esqueixos en una solució preparada amb regulador. 
- Alliberament lent del producte 
- Utilització de compostos sòlids (càpsules, pastilles, etc.). 

Aquests nous mètodes, usats convenientment, podrien provocar una reducció dels riscos 
mediambientals citats anteriorment.  
(Adriansen, 1988). 
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1.3.3.- Paclobutrazol 
 
 El paclobutrazol és un fitoregulador que pertany al grup dels retardants de creixement 
que posseeixen un heterocicle amb nitrogen i que actuen com a inhibidors de la oxidació de 
ent-kaurene a àcid ent-kaurenoic. La característica estructural comuna a aquestes piridines, 
triazols, 4-pirimidines, imidazols i norbornanodiazetines és un únic parell d'electrons en el 
nivell sp2 del nitrogen hibridat del seu heterocicle, el qual està localitzat a la perifèria de la 
molècula. Els enzims d'aquests compostos són monooxigenases, que contenen el citocrom P450 
(Graebe, 1987). 
 El paclobutrazol va ser desenvolupat per l'empresa ICI Chemicals i registrat per la U.S. 
EPA (Califòrnia, Estats Units) com a un regulador de creixement per a plantes ornamentals. 
Aquest retardant disminueix el creixement de la planta a través de la inhibició de la síntesi de 
gibberel·lines (Lever et al., 1982). No s'utilitza en cultius comestibles. Les primeres 
formulacions registrades van ser Clipper i Cultar, utilitzats en forma líquida amb un 
contingut del 2.56 % de matèria activa (paclobutrazol). Posteriorment el regulador va ser 
presentat en forma de líquid concentrat amb una proporció del 0.4 % de matèria activa, podent 
ser utilitzat tan en pulverització foliar com a través de l'aplicació amb el reg. La dosi màxima 
aplicable recomanada és de 0.23g/l (Cochran et al., 1993). 
 
Composició, formulació i propietats 
 
 Paclobutrazol és la matèria activa dels productes comercials Bonzi, Cultar, Piccolo i 
Clipper. Concretament, Bonzi es presenta en forma líquida amb un contingut del 0.4 % de 
matèria activa i un 99.6 % d'ingredients inerts. 
  

La fórmula química desenvolupada és la següent:  
(αR,βR)-β-[(4-clorofenil)metil]-α(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol  (CAS) 
(2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)penta-3-ol  (IUPAC) 
  

La fórmula empírica és: C15H20ClN3O 
 
L'estructura química és la següent: 

 
Les propietats físiques, químiques i biològiques del paclobutrazol són les que s'indiquen 

a continuació. 
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Propietats físiques: 
- Color: blanc 
- Aspecte: llet líquida 
- Olor: no determinada 
 
Estabilitat i reactivitat: 
- Estabilitat: estable en condicions normals d'utilització i emmagatzematge (lloc fresc i sec) 
- Polimerització: baix risc 
- Condicions a evitar: llum directa i altes temperatures (es descomposa formant gasos tòxics) 
- Materials a evitar: agents oxidants 
 
Propietats químiques: 
- Pes molecular: 293.5 
- Puresa: 94 % com a mínim 
- Acidesa (en H2SO4): 0.3 % com a màxim  
- Punt de fusió: 165-166 ºC 
- Punt d'ebullició: 62-63 ºC 
- Pressió de vapor: 7.5·10-9 mm Hg (20 ºC) 
- Solubilitat (en aigua): 26 mg/l (20 ºC) 
- Coeficient de partició de l'aigua: 1600 
- Densitat: 1.09 g/ml 
- pH: 7.7 
- Pèrdues per drenatge: 1 % com a màxim 
 
Propietats biològiques:  
- Té efecte fungicida 
 
(Cochran et al., 1993).    
 
Generalitats: mètodes d'aplicació i efectes 
 
 El paclobutrazol s'absorbeix per les arrels, per les tiges i pels pecíols, i per tant es poden 
fer aplicacions foliars o bé en forma de reg. És molt important el volum que s'aplica d'aquesta 
matèria activa, tan en les aplicacions pulveritzades com en les regades. Però especialment en 
forma pulveritzada cal prendre especial precaució, ja que com que només s'absorbeix per les 
tiges i els pecíols de les fulles, és difícil controlar la quantitat de regulador que s'absorbeix, 
sobretot en les darreres fases del cultiu, degut a que l'àrea foliar és molt gran i pot arribar a 
impedir el pas del producte cap a les zones d'absorció. Es caracteritza per ser un producte 
d'absorció ràpida, la qual cosa és important a l'hora de fer les aplicacions foliars. També es 
tracta d'un producte altament residual i és per aquest motiu que les dosis en forma de reg són 
habitualment més baixes que les foliars (Ballester-Olmos, 2002). Hi ha alguns cultius que 
reaccionen millor al producte en una de les dues formes d'aplicació; així en una gran quantitat 
de plantes herbàcies actua millor l'aplicació a través del reg. Aquest fet és degut a que quan el 
paclobutrazol s'aplica al sòl en forma de reg, inhibeix la síntesi de gibberel·lines absorbint el 
regulador directament de les arrels i es transloca cap els teixits de creixement a través del 
xilema. En canvi, quan s'aplica en forma pulveritzada el producte arriba majoritàriament a les 
fulles i ha de viatjar pel floema d'aquest teixit per tal d'arribar al xilema del teixit dels pecíols, 
de manera que el seu efecte va perdent eficàcia (Cramer & Bridgen, 1998).  
 El paclobutrazol actua com a inhibidor del creixement vertical d'un gran nombre 
d'espècies de plantes, promovent el desenvolupament de brots laterals, però també actua com a 
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promotor de la iniciació de gemmes florals i estimulador de la inducció floral. També s'utilitza 
en la regulació de l'alçada de plàntules; s'ha estudiat que en algunes herbàcies s'obtenen 
resultats favorables en aquesta regulació si es remullen les llavors durant 6-16 hores en una 
solució de paclobutrazol. També s'han obtingut resultats favorables de la seva aplicació amb 
bulbàcies (Wulster, 2000).  
 Existeix un ampli ventall de bibliografia que informa de les concentracions i dosis que 
es poden aplicar en diferents cultius. Així, en plantes perennes aquestes quantitats han de ser 
molt altes, i per aquest motiu el seu ús no està massa estès. A més, unes dosis tan altes causen 
efectes com són retards en la floració, un menor nombre de flors per planta, una disminució del 
tamany de les flors, fulles arrugades, etc. També s'ha estudiat que les dosis a aplicar de 
paclobutrazol depenen molt del tipus de substrat en el que es troba la planta. En el cas de 
substrats com per exemple l'escorça de pi aquesta dosi hauria de ser major, ja que aquest tipus 
de substrats tendeixen a absorbir gran part de la matèria activa (Cramer & Bridgen, 1998; 
Kamoutsis et al., 1999). Tot i això, les dosis que se solen aplicar foliarment són d'entre 2 i 90 
ppm, mentre que les aplicades en el substrat van de 0.1 a 50 mg per test. 
 Normalment, aquest regulador produeix fulles més petites, amb una major amplada, una 
menor longitud i més gruixudes, però l'escurçament de la seva longitud és l'efecte més clar 
d'aquest producte en les fulles (Bañón, 2004). 
 Un altre efecte destacable del paclobutrazol és la seva acció fungicida: redueix el 
nombre d'espores i l'esporulació de Botrytis cinerea en les fulles de les plàntules d'algunes 
espècies (Krämer, 1986; Zhang et al., 1994). 

Hi ha matèries actives d'efectes semblants al paclobutrazol, com són l'ancimidol i la 
daminocida. L'ancimidol i el paclobutrazol, controlen l'alçada de la planta perquè inhibeixen la 
biosíntesi d'àcid gibberèl·lic, mentre que la daminocida redueix el transport de gibberel·lines 
cap a àrees de creixement actives (Rademacher, 1995). Aquests dos reguladors aplicats 
conjuntament produeixen efectes sinèrgics en diferents espècies. Mitjançant l'aplicació de la 
mescla d'etefon i paclobutrazol (per aquest ordre) s'aconsegueix augmentar la brotació lateral i 
reduir l'altura, a més d'incrementar l'efectivitat del tractament per separat i evitar fitotoxicitats 
(Bañón, 2004). 
 
Acció en el medi ambient 
 
 La vida mitjana del paclobutrazol en el sòl varia entre 84 i 140 dies en condicions 
aeròbies, depenent de la quantitat de matèria orgànica del sòl. A continuació es descriuen 
alguns processos que influeixen sobre aquest fet a partir de diferents estudis experimentals 
realitzats. 
 
• Hidròlisi 
 

La hidròlisi del paclobutrazol va ser estudiada en una solució d'aigua destil·lada en 
condicions de foscor (Woods & Leahey, 1983). Es va experimentar utilitzant una concentració 
de 10 µg/ml, a un pH de 4, 7 i 9 i a una temperatura de 25 ºC. Durant els 30 dies posteriors a la 
incubació, l'anàlisi de les solucions no va indicar diferències destacables. 
 
• Fotodegradació 
 

Es va sotmetre el paclobutrazol en una solució aquosa de pH = 7 a una concentració de 
10 µg/ml, la qual va ser irradiada durant 10 dies amb una làmpara de xenó a través de vidre 
borosilicat per simular la llum del sol (Woods & Leahey, 1983). En aquestes condicions no hi 
va haver una degradació del regulador estadísticament significativa. 
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• Metabolisme del sòl 
 

El paclobutrazol va ser aplicat a dos tipus de sòl diferents: el primer, un sòl llimós-
sorrenc amb granulometria gruixuda, i el segon, un sòl calcari de textura llimós-argilosa. Es va 
aplicar a una concentració de 0.5 kg/ha i la solució va ser incubada a 25 ºC i amb un 40 % 
d'humitat (Harvey et al., 1982). El regulador va ser degradat en el segon sòl, obtenint una vida 
mitjana inferior a 84 dies. En l'altre tipus de sòl només es va degradar un 30 % del producte en 
140 dies. Aquests resultats semblen indicar que una quantitat considerable de paclobutrazol és 
transportada cap el sòl i per tant això va indicar que la seva degradació en el sòl és lenta. 
 
• Mobilitat en el sòl 
 

La mobilitat del paclobutrazol es va determinar per cromatografia utilitzant quatre tipus 
de sòls diferents: 

1. Sorra gruixuda amb un 0.7 % de matèria orgànica. 
2. Llimós-argilós amb un 2.2 % de matèria orgànica. 
3. Llimós-sorrenc amb un 5.2 % de matèria orgànica. 
4. Llimós amb sediments i un 12.1 % de matèria orgànica. 

 
 A 30 cm de profunditat es van realitzar dos tractaments de paclobutrazol: 0.125 kg/ha i 
1.25 kg/ha. Després del procés de lixiviació, la concentració final obtinguda va ser inferior a 
0.006 µg/ml per els quatre tipus de sòl i les dues concentracions aplicades, excepte en el cas de 
l'aplicació d'1.25 kg/ha en el sòl amb sorra gruixuda, que va donar un resultat de 0.5 µg/ml 
(Hill & Prashad, 1982). Aquests resultats porten a la conclusió de que la mobilitat d'aquest 
producte en el sòl és baixa. 
 
(Cochran et al., 1993)  
 
Informació toxicològica del paclobutrazol 
 
• Toxicitat aguda i irritació 
 
- Ingestió: pràcticament no tòxic. Via oral (LD50 en rata): 5.346 mg/kg 
- Contacte dèrmic: probablement no és absorbit a través de la pell humana. 
- Inhalació: no es coneixen efectes tòxics en humans. 
- Contacte amb els ulls: no irritant (en conill). 
- Contacte amb la pell: no irritant (en conill). 
- Sensibilitat de la pell: no s'han mostrat efectes negatius (diversos tests amb animals).  
 
• Efectes en la reproducció i el desenvolupament 
 

En estudis amb rates es van produir defectes esquelètics i toxicitat en els fetus (defectes 
urogenitals). Durant 2 generacions de rates no hi van haver efectes adversos sobre els 
paràmetres i els òrgans reproductius. Es van evidenciar efectes amb la dosi més elevada tan en 
els mascles com en femelles de rata i en les seves cries. 
 
• Toxicitat crònica 
 

El producte va causar una toxicitat evident aplicant dosis repetides a alts nivells en 
rosegadors (1250 ppm durant 90 dies). En conill no es van donar efectes.  
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En estudis a curt termini, tan en "in vitro" com en "in vivo" no es van produir efectes 
genotòxics. No hi ha evidències que el paclobutrazol interfereixi en el sistema endocrí. 
 
• Efectes dels ingredients inerts 
 

El glicol de propilè pot afectar el sistema nerviós central, la pell, els ulls, els ronyons i 
el fetge. 
 
Informació ecològica del paclobutrazol 
 
 Pràcticament no té efectes tòxics sobre les abelles i els ocells. És lleugerament tòxic en 
peixos i invertebrats. 
 
• Toxicitat aguda 
 
- Abelles: LC50/EC50 > 50 µg/abella  
- Invertebrats (puça d'aigua): LC50/EC50 = 33.2 ppm 
- Peixos (truita): LC50/EC50 = 27.8 ppm 
- Peixos (altres): LC50/EC50 = 23.6 ppm 
- Ocells (ànec, durant 8 dies): LC50/EC50 > 20 ppm 
 
• Toxicitat crònica 
 

No disponible. 
 
Font: Syngenta Crop Protection, Inc., 2003. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                     Introducció                                                                                                                                                                                                                    
   

 

 



                                                                                                                                                                 Objectius 

 42 

2. OBJECTIUS 
 
 
 El cultiu de Silene pendula és relativament nou a la comarca del Maresme, i està 
impulsat per l'interès creixent en introduir noves espècies d'alt valor ornamental. Per aquest 
motiu pràcticament no existeixen estudis realitzats amb aquesta planta, sobretot en relació 
al control del seu desenvolupament. Des de fa molts anys es vénen utilit zant els 
fitoreguladors amb resultats prou satisfactoris a l'hora de regular el creixement vegetal. Fins 
fa poc temps el retardant de creixement més utilit zat havia estat el clormecuat, el qual es 
troba actualment prohibit a la Unió Europea, i per tant s'ha vist la necessitat de trobar un 
producte que el pugui substituir d'una manera eficaç. 
 
 En aquest Treball de Final de Carrera s'ha considerat el paclobutrazol com a una 
possible solució a alguns problemes relacionats amb el creixement de Silene pendula, i per 
tant s'ha volgut determinar l'efectivitat d'aquest retardant de creixement tenint en compte 
diferents factors. 
  
 Així, els objectius d'aquest assaig experimental són els següents: 
 
- Controlar el creixement de la planta durant el cultiu, intentant aconseguir un format de 

planta compacta (reducció de l'alçada total i de la longitud dels entrenusos) i mantenir 
una bona qualitat comercial del producte final.  

 
- Controlar l'allargament del peduncle floral durant el transport i al mateix temps 

mantenir la bona qualitat de la planta. 
 
- Determinar quina és la millor època d'aplicació del paclobutrazol (condicions de 

temperatura suau o condicions de temperatura alta) per aconseguir aquest control en la 
planta. 

 
- D’entre tots els tractaments, determinar quina és la millor concentració i/o combinació 

de concentracions de paclobutrazol aplicada per aconseguir un bon control. Així 
mateix, decidir quin és el volum de solució més efectiu. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 
 
3.1.- Caracterització de l'assaig 
 
 El treball experimental es va dur a terme en el viver Domènech de l'empresa 

Horticultura Maynou, S.L. (Cabrera de Mar) durant la primavera del 2006.   

 

 Les principals feines que es van realitzar van consistir bàsicament en: 

 

- Distribuir i etiquetar les plantes a la parcel·la considerant els diferents assaigs i 

tractaments. 

- Marcar els brots a mesurar de les plantes. 

- Mesurar els paràmetres establerts per a cada assaig. 

- Tractar les plantes amb paclobutrazol a diferents concentracions. 

- Simular el transport en un magatzem.    

- Controlar i mantenir un bon desenvolupament i estat sanitari de la planta.    

 

3.1.1.- Situació i descripció de la finca 
 

El viver Domènech pertany a la finca Els Vinyals, situada en el terme municipal de 

Cabrera de Mar, al sud-est de la comarca del Maresme (Catalunya), a una altitud de 68 m 

sobre el nivell del mar i una latitud de 41º31'12,11'' N i 2º23'38,48" E.  

A l'annex 4 es troben les característiques climàtiques de la comarca i a l'annex 1 els 

mapes de situació (figures d’1 a 7). 

 
La finca té una superfície de 3 ha, de les quals 1.3 ha són de cultius distribuïts entre 

35 parcel·les a l’aire lliure (1 ha) i 6 parcel·les de cultiu protegit (0.3 ha). La resta pertany a 

instal·lacions i bosc. Es troba delimitada al nord pel camí de Berdina, a l'est pel torrent Mas 

Terrillo, al sud per una finca agrícola veïna, i a l'oest per un bosc que limita amb el terme 

municipal de Cabrils. El punt més alt de la finca té una alçada de 85 m i el més baix de 60 

m (veure figures 5, 6 i 7 de l’annex 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els diversos cultius que comercialitza l’empresa varien en funció de l’època de 

l’any i la màxima producció i venda estan concentrades en el període de març a juny.  

La major part de la producció és planta ornamental de temporada, com per exemple 

Petunia hybrida, Begonia semperflorens, Impatiens walleriana, Silene pendula, Dianthus 

chinensis, Chrysanthemum peludosum i Alyssum maritimum, entre d’altres, però també es 
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treballa, a menor escala de producció, amb cultius arbustius (Parthenocissus quinquefolia, 

Jasminum sp., Rosa sp., ...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’annex 5 s’enumeren els principals cultius que es realitzen i el seu respectiu 

calendari de producció (taules 1 i 2). 

La superfície ocupada per cada cultiu varia segons la programació de cada 

temporada, de la mateixa manera que els rendiments poden ser diferents depenent de l’any. 

 

La destinació de les vendes es distribueix de la següent manera: 

 

- Primavera:  40 % al mercat català 

30 % al mercat espanyol 

30 % per exportacions (França, Alemanya i Bèlgica) 

 

- Resta de l’any:  60 % al mercat català 

20 % al mercat espanyol 

20 % per exportacions (França, Alemanya i Bèlgica) 

 

 De tots els cultius que es produeixen els que representen unes vendes més elevades 

són Petunia hybrida, Begonia semperflorens i Impatiens walleriana, amb unes 100000 

unitats venudes de cada espècie per temporada.  

 L’organigrama de l’empresa té la següent estructura en relació a la mà d’obra: el 

propietari i tècnic de l’empresa, una tècnica, una administrativa i 6 peons agrícoles amb 

contracte fix, un dels quals s’encarrega del transport. Puntualment, en èpoques de molta 

feina, es compta amb la contractació temporal d’algun peó de suport. 

 

 Pel que fa a les instal·lacions l’empresa disposa de: 

 

- Hivernacle gran dividit en quatre naus i hivernacle petit dividit en dues naus, tots dos 

amb ventilació cenital i lateral, estructura de ferro galvanitzat i coberta semicircular de 

plàstic multieva. 

- Hivernacle túnel amb ventilació lateral, estructura de ferro galvanitzat i coberta 

semicircular de plàstic multieva. 

- Túnel petit amb coberta de material agrotèxtil enretirable. 

- Hivernacle de sol i ombra, amb estructura de fusta i coberta de malla d'ombreig. 
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- Malla negra tipus "hors-sòl" de 130 g de teixit sintètic porós per m
2
. Es troba cobrint les 

parcel·les de cultiu i té la funció d'evitar la propagació de males herbes i facilitar 

l'absorció de l'aigua de reg millorant el drenatge. 

- La instal·lació de reg està formada per una bassa de reg amb una capacitat de 120 m
3
, 

un dipòsit de recepció d'aigua d'1 m
3
, una bomba petita Prisma de succió (Pressió = 2.5 

- 3 bar, Q = 3 - 9.9 m
3
/h, H = 50 - 15 m i P = 1 - 1.8 kW) connectada a un acumulador 

hidropneumàtic de membrana (Pressió màxima = 10 bar, Càrrega d'aire = 4 bar i 

Temperatura màxima = 40 ºC). Al mateix temps hi ha una connexió amb el dipòsit de 

barreja d'adob i a través de tres injectors pren la concentració corresponent de cada 

producte (N, P2O5 i K2O) des dels dipòsits corresponents d'1 m
3
. Aquest darrer procés 

es realitza a través de dues bombes grans Ebara d'impulsió (Pressió = 3 - 3.5 bar, Q = 

12 - 42 m
3
/h, H = 38 - 25 m i P = 4 kW). Tot aquest mecanisme està informatitzat a 

través del sistema de reg MCU.  

A partir d'aquestes bombes, el disseny de reg consta d'una canonada principal de PVC 

de 63 mm de diàmetre nominal, canonades secundàries de PE (∅n = 32 mm) i 

canonades terciàries de PE (∅n = 20 mm) distribuïdes per les diferents parcel·les. Els 

tubs porta-aspersor són de PE i els microaspersors estan col·locats a un marc de 2 x 4 m 

(coeficient d'uniformitat del 86 %) o de 2 x 2 m (coeficient d'uniformitat del 98 %) 

(veure annex 6). 

- Altres instal·lacions: magatzem d'entrada i sortida de mercaderies, porxo per a 

trasplantament, caseta d'oficines, caseta de reg, magatzem de productes fitosanitaris, 

magatzem d'eines i maquinària, cobert  de material divers, vestidor, sanitaris, abocador i 

cribes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tot seguit es fa una relació dels elements de transport i maquinària disponible a 

l'empresa: 

 

- Camió Volvo de 12000 kg P.M.A. i capacitat de 17 carries. 
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- Camió Mercedes de 3500 kg P.M.A. i capacitat de 10 carries.  

- Tractor John Deere 1140 de 4000 kg P.M.A. i 60 CV de potència. 

- Màquina de tractaments fitosanitaris Tifone (Pressió màxima del circuit = 50 bar i Q = 

0.15 - 4.06 l/min amb un error de ±10 %). 

- Màquina de tractaments fitosanitaris Honda 2.5 G (Potència motor = 1.8 kW, Pressió 

màxima = 25 bar, V = 100 l i Q = 23 - 25 l/min). 

- Màquina Javo-Plus per omplir testos amb substrat: regulable per testos de 8 a 23 cm de 

diàmetre i rendiment de 4500 testos/hora. 

- Toro elevador Ausa CE-16 (Càrrega màxima en horitzontal = 1.6 tn). 

- Toro elevador Ausa CE-20 (Càrrega màxima en horitzontal = 2 tn). 

- Dumper Ausa (Potència motor = 10 kW, P.M.A. = 3.1 tn). 

- Carros manuals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.- Descripció de la parcel·la de treball  
 
 Els assaigs es van portar a terme a la parcel·la nº 15, situada al sud-est de la finca. 

Té una superfície d'uns 235 m
2
 (23 m x 10.2 m) i està delimitada al nord per la plana nº 14, 

a l'est pel torrent Mas Terrillo, al sud per la plana nº 16, i a l'oest pel caminet d'accés a les 

planes (veure annex 2). 

 La superfície utilitzada per a fer l'estudi va ser de 18 m
2
 (2 m x 9 m) i la resta de la 

parcel·la estava ocupada per un cultiu de Dianthus chinensis i un altre de Silene pendula. 
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3.2.- Material vegetal 
 
 En aquest estudi es van utilitzar plantes de Silene pendula procedents de llavors 

prèviament seleccionades i extretes del material més compacte i homogeni.  

La germinació va ser realitzada a l'empresa Planters i verdures Barrau, S.C.P. 

(Cabrera de Mar). El procés de sembra es va fer en safates negres de polietilè de 112 

alvèols a raó de 2 llavors per alvèol, amb un substrat compost per un 70 % de torba rossa i 

un 30 % de torba negra.  

 

Les característiques de la llavor són les següents:  

- percentatge de germinació: 90 %  

- pes de 1000 llavors: 2.2 - 2.5 g 

- color: marró - negre 

- diàmetre aproximat: 1 mm 

- forma: circular cargolada 

 

La sembra es va executar amb una màquina d'aspiració "Conic system" mitjançant 

el sistema "de cop": consta d'una placa d'aspiració amb forats de 0.6 mm i d'una pinta 

separadora de 0.8 mm, amb un 2 - 3 % d'errors. La llavor es va cobrir amb una capa de 

vermiculita de granulometria fina per evitar un excés de llum i es van introduir les safates 

en una càmara de germinació, amb una temperatura de 17 - 18 ºC, sense llum i durant 4 o 5 

dies (condicions òptimes per obtenir una germinació homogènia).  

A continuació el planter es va traslladar a un hivernacle de plàstic multieva sense 

ombrejar i amb calefacció, en banquetes mòbils de ferro galvanitzat amb malla de 4 mm i 

en unes condicions de 10 - 27 ºC, durant 4 - 5 setmanes. La freqüència de reg va ser de 2 

cops per setmana durant 5 - 10 minuts/dia. Cada aspersor dóna un cabal de 90 l/h i cobreix 

una superfície d'entre 4 - 5 m
2
. Com a fertilitzant es va aplicar un adob simple amb la 

següent proporció de nutrients: 1.5(N) : 0.5(P2O5) : 2.5(K2O). 

 

Les principals plagues i malalties que poden afectar la plàntula són:  

- Pythium sp. i altres espècies de fong que produeixen danys al coll i a les arrels. Els 

tractaments aplicats són a base de Previcur

, Ridomil


 i Bravo


. 

- Thrips tabaci, Liriomyza trifolii i Trialeurodes vaporariorum: són vectors que poden 

causar possibles infeccions de virus. Tractaments insecticides preventius. 

 

Un cop acabada aquesta fase d’hivernacle el planter va ser traslladat a Horticultura 

Maynou, S.L. Abans del repicat les plàntules van ser sotmeses a una fase d’enduriment per 

a la seva millor adaptació a la posterior entrada en cultiu: es van instal·lar en condicions 

d’hivernacle fred en un túnel cobert durant una setmana. 

El trasplantament de les plàntules va ser efectuat en testos de polietilè termoformat 

negre a l'interior i marró a l'exterior, de 10.5 cm de diàmetre, 9.1 cm d’alçada i 0.52 l de 

volum. Es va col·locar una planta per contenidor, omplint els testos amb substrat 

Gramoflor
®
 compost per un 75 % de torba rossa gruixuda, un 15 % de torba negra mitja - 

fibrosa, un 8 % de fibra de coco i un 2 % d’argila (v:v). 
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Els testos es van posar en safates Mara de polietilè injectat amb 15 compartiments 

cadascuna (3 x 5). Les dimensions de la safata són de 56 cm de llargada, 31.5 cm d'amplada 

i 8.3 cm d'alçada (veure annex 7). 

 

Per els diferents assaigs i tractaments es van emprar plantes obtingudes de 3 dates 

diferents de sembra: 

• Material vegetal A:  

- Data de sembra: 27/12/2005  

- Data de trasplantament: 28/1/2006 

- Nº de plantes utilitzades: 75 

• Material vegetal B:  

- Data de sembra: 24/1/2006 

- Data de trasplantament: 25/2/2006 

- Nº de plantes utilitzades: 210 

• Material vegetal C: 

- Data de sembra: 1/2/2006 

- Data de trasplantament: 5/3/2006 

- Nº de plantes utilitzades: 105 

 
3.3.- Operacions de cultiu 
 

 Durant tota la fase del cultiu de Silene pendula es van realitzar les següents 

tècniques culturals de manteniment: 

 

• Fitoreguladors:  

 

Es va aplicar per via foliar una barreja d’1.5 g de daminocida (Alar 85
®
) i 1.5 cm

3
 

de clormecuat (Cycocel
®
) per litre de dissolució. El tractament es va fer a totes les plantes 

per igual i dues setmanes després del repicat, un cop ben arrelades. Els objectius d’aquest 

tractament eren reduir l’altura de les plantes i aconseguir altres efectes derivats com serien 

una major ramificació de brots laterals i un lleuger avançament de la floració. 

 

• Reg: 

 

El tipus de reg efectuat va ser localitzat i per aspersió. La freqüència durant el mes 

de febrer va ser d’un o dos cops per setmana i a partir de les 9 h del matí. Els mesos de 

març i abril es regava un o dos cops al dia, a primera hora del matí (des de les 7 h) i cap al 

vespre (a les 20 h). La duració del reg solia ser d’entre 10 i 15 minuts, en funció de les 

necessitats de cada moment.   
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• Fertirrigació: 

 

L’aigua de la bassa de la finca té una conductivitat elèctrica de 1.2 – 1.4 dS/m, que 

s’incrementa fins a 1.6 – 1.8 dS/m amb la barreja de nutrients aplicada conjuntament amb 

el reg. En funció de la freqüència de reg la concentració de l’adob amb l’aigua és major o 

menor. Es va utilitzar fertilitzant Universol
®
, molt soluble en aigua i amb el següent 

equilibri de nutrients: 16 % de N, 5 % de P2O5, 25 % de K2O, 3.4 % de MgO i 0.131 % de 

micronutrients (veure annex 7).  

 

 

 

• Adobat: 
 

Per a realitzar l’adobat de fons es va emprar adob Osmocote
®
 Pro d’alliberació lenta 

(3 – 4 mesos de duració) amb la següent composició: 18 % N, 10 % P2O5, 11 % K2O, 2 % 

MgO i 0.279 % de micronutrients. La quantitat aplicada per m
3
 de substrat va ser de 1.5 kg 

(veure annex 7). 

 

• Tractaments fitosanitaris: 

 

Com a mesures de lluita es va aplicar insecticida per eliminar l’adult de Liriomyza 

trifolii (minador), Aphis gosipii i altres espècies de pugó. Per combatre l’aparició de fongs 

de coll com Phytophtora sp., Fusarium sp. i Pythium sp. es van realitzar algunes mesures 

preventives: substrat amb bona porositat i drenatge, evitar l’excés de reg, ... També es van 

aplicar fungicides, variant la matèria activa a cada tractament, per evitar els anteriors fongs 

i altres com el mildiu, el rovell i l’oïdi.  
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3.4.- Material utilitzat 
 
 Durant l'estudi es va fer servir el següent material: 

 

3.4.1.- Material d'etiquetatge, marcatge i mesura   
 

- Etiquetes de plàstic de 3 colors (blanc, groc i vermell) i etiquetes adhesives 

- Filferro plastificat verd 

- Fil de 3 colors (blau, rosa i taronja) 

- Peu de rei 

- Regles (16 cm i 30 cm) i tisores 
 
3.4.2.- Material per els tractaments 
 

- Paclobutrazol (Bonzi

) 

- 2 pipetejadors de plàstic 

- 2 pipetes de 10 ml 

- 3 vasos de precipitats de plàstic de 1000 ml 

- Matràs d'Erlenmeyer de vidre de 1000 ml 

- Embut de plàstic 

- 3 recipients de plàstic de 500 ml 

- 2 xeringues de plàstic de 20 ml 

- Paper absorbent de laboratori 
 
3.4.3.- Material per el simulacre de transport (emmagatzematge) 
 

- Carry CC homologat de transport 

- 2 termohigròmetres de màxima i mínima 

- 1 termòmetre de màxima i mínima 

- Cartró per tapar la llum 

 

3.5.- Disseny de l'assaig 
 

3.5.1.- Instal·lació a la parcel·la 
 

 Es van agafar les safates necessàries del cultiu de Silene pendula implantat a la 

mateixa finca i es van distribuir a la parcel·la de treball en funció dels diferents assaigs i 

tractaments, tal com es mostra a l’esquema de l’annex 3. Es va intentar seleccionar safates 

el més homogènies possible (plantes amb el mateix estadi de desenvolupament) per tal 

d'evitar variacions importants en els resultats.  
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 Per diferenciar els diferents tractaments es van posar etiquetes de 3 colors diferents 

a les plantes (al test nº 1 de cada safata) per identificar els assaigs i les concentracions 

aplicades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les característiques dels assaigs són les següents: 

  

• Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de 
temperatura suau.   

 

Objectiu: control del tamany de la planta durant el cultiu (planta compacta). 

Plantes material vegetal B.  

Duració: 3/3/06 - 10/4/06 

 

Tractaments paclobutrazol (Bonzi

): 2 aplicacions. 

 

Assaig 1.a: aplicació 3 setmanes abans del transport.  

- Concentració A: 0.5 cm
3
/l  

 (etiqueta blanca). Nº plantes: 30. 

- Concentració B: 1 cm
3
/l  

(etiqueta groga). Nº plantes: 30. 

- Concentració C: 1.5 cm
3
/l  

(etiqueta vermella). Nº plantes: 30. 

 

Assaig 1.b: aplicació 3 setmanes abans del transport i 1 setmana abans del transport. 

- Concentracions A1, B1 i C1: 0.5 cm
3
/l  

(etiquetes blanca, groga i vermella respectivament). Nº plantes: 45. 

- Concentracions A2, B2 i C2: 1 cm
3
/l  

(etiquetes blanca, groga i vermella respectivament). Nº plantes: 45. 

- Control: plantes sense tractament. 

(etiqueta blanca). Nº plantes: 30. 

 

Nº total de plantes: 15 x 14 safates = 210. 

 

Paràmetres mesurats: 

- Diàmetre de la tija principal 

- Altura total de la planta 

- Nº de nusos de 3 brots 

- Longitud de l’últim entrenús de 3 brots 
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- Longitud de l'entrenús mig de 3 brots 

- Superfície d’ocupació de la planta en el test 

- Esgrogueïment de la planta 

 

Nº de mesures realitzades: 6. 

 

• Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en 
condicions de temperatura suau. 

 

Objectiu: disminuir la longitud del peduncle floral en el transport. 

Plantes material vegetal A. 

Duració: 3/3/06 - 27/3/06 

 

Tractaments paclobutrazol (Bonzi

): 1 sola aplicació, una setmana abans del transport. 

 

- Concentració A: 0.5 cm
3
/l 

(etiqueta blanca). Nº plantes: 30. 

- Concentració B: 1 cm
3
/l 

(etiqueta groga). Nº plantes: 30. 

- Control: plantes sense tractament. 

(etiqueta vermella). Nº plantes: 15. 

 

Nº total de plantes: 15 x 5 safates = 75. 

 

Paràmetres mesurats: 

- Brots amb estadi de borró floral inferior a 1 cm 

- Longitud de 3 brots 

- Longitud mitja de 3 brots 

- Longitud de l’últim entrenús de 3 brots 

- Longitud de l'entrenús mig de 3 brots 

- Longitud del peduncle floral de 3 brots  

- Longitud del peduncle floral mig de 3 brots 

- Longitud del borró floral de 3 brots  

- Superfície d’ocupació de la planta en el test 

 

Nº de mesures realitzades: 4. 

 

• Assaig 2 R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en 
condicions de temperatura alta. 

 

Objectiu: disminuir la longitud del peduncle floral en el transport. 

Plantes material vegetal C.  

Duració: 23/3/06 - 18/4/06  
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Tractaments paclobutrazol (Bonzi

): 1 sola aplicació, 1 setmana abans del transport. 

 

- Concentració A: 0.5 cm
3
/l 

(etiqueta blanca). Nº plantes: 15. 

- Concentració B: 1 cm
3
/l 

(etiqueta groga). Nº plantes: 15. 

- Control: plantes sense tractament.  

(etiqueta vermella). Nº plantes: 15. 

 

Nº total de plantes: 15 x 3 safates = 45. 

Paràmetres mesurats: els mateixos que en l'assaig 2. 

Nº de mesures realitzades: 5. 

 

 

• Assaig 1 R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de 
temperatura alta. 

 

Objectiu: control del tamany de la planta durant el cultiu (planta compacta). 

Plantes material vegetal C. 

Duració: 29/3/06 - 24/4/06 

 

Tractaments paclobutrazol (Bonzi

): 1 sola aplicació, 1 setmana abans del transport. 

 

- Concentració A: 0.5 cm
3
/l 

(etiqueta blanca). Nº plantes: 15. 

- Concentració B: 1 cm
3
/l 

(etiqueta groga). Nº plantes: 15. 

- Concentració C: 1.5 cm
3
/l 

(etiqueta vermella). Nº plantes: 15.  

- Control: plantes sense tractament. 

(etiqueta blanca). Nº plantes: 15. 

 

Nº total de plantes: 15 x 4 = 60. 

Paràmetres mesurats: els mateixos que en l'assaig 1. 

Nº de mesures realitzades: 5. 

  

3.5.2.- Marcatge i mesura de les plantes 
 
 Per a cada tractament (concentració) es van escollir i marcar 10 plantes de cada 

safata, enumerant de l'1 al 10 els testos de les plantes a mesurar. En els assaigs 1 i 2 es va 

deixar una safata de reserva sense marcar ni mesurar per a cada concentració. Les plantes 

escollides van ser les més joves, amb un estadi de desenvolupament de la majoria de 

borrons florals menor d'1 cm (assaigs 1 i 2) o menor de 0.5 cm (assaigs 1R i 2R), sense 

haver iniciat la floració.  

El marcatge va consistir en escollir 3 brots de cada planta (i en alguns casos només 

2 o 1 per absència de més brots) i marcar amb filferro i fils de 3 colors diferents l’últim 
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entrenús de cadascun: blau (corresponent a la tija principal), rosa i taronja (B, R i T, 

respectivament). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per a cada assaig es van fer mesures en diferents moments del cultiu: 

 

- Un dia abans del tractament per veure l’estat inicial de les plantes. 

- Un cop per setmana per poder observar millor l’evolució dels diferents paràmetres. 

- Just abans i després del simulacre de transport per analitzar la resposta de les plantes a 

aquestes condicions. 

- Entre una i dues setmanes després del transport per saber com es comportarien les 

plantes havent-les rebut el client. 

 

3.5.3.- Descripció dels paràmetres 
 
 Els paràmetres mesurats són els següents:   

 

• Diàmetre de la tija principal (mm): 

 

Amb el peu de rei es va mesurar el diàmetre de la tija més vigorosa (marcada 

amb el fil blau), prenent com a referència la base de la tija a nivell del substrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Altura total de la planta (cm): 

 

Es va mesurar la longitud de la planta des del nivell del substrat (coll de la 

planta) fins a l’extrem superior del borró floral més alt, col·locant el regle 

paral·lelament a la planta. 
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• Nº de nusos de 3 brots: 

 

De cada brot, marcat amb el fil del color corresponent, es van comptar els 

nusos que tenia, sense tenir en compte els brots nous que sortien posteriorment. 

 

• Longitud de 3 brots (cm): 
 

Es va mesurar la longitud de cada brot senyalat des del nivell del substrat (coll 

de la planta) fins a l’extrem superior del borró floral més alt, col·locant el regle 

paral·lelament al brot. 

 

• Longitud mitja de 3 brots (cm): 

 

Es va calcular la mitjana de la longitud dels 3 brots mesurats en el paràmetre 

anterior. 

 

• Longitud de l’últim entrenús de 3 brots (cm): 
 

Dels mateixos brots escollits se’n va mesurar la llargada de l’entrenús més jove 

(l’últim de cada brot, senyalitzat prèviament amb els fils de colors). Correspon a la 

distància des de la part superior del nus inferior fins a la part inferior del nus superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Longitud de l'entrenús mig de 3 brots (cm): 

 

Es va calcular la mitjana de la longitud dels 3 entrenusos mesurats en el 

paràmetre anterior. 

  

• Longitud del peduncle floral de 3 brots (cm): 
 

Dels brots marcats (B, R i T) se’n va mesurar la longitud del peduncle floral 

(distància entre la part superior de l’últim entrenús fins a la base del calze del borró 

apical). 
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• Longitud del peduncle floral mig de 3 brots (cm): 
 

Es va calcular la mitjana de la longitud dels 3 peduncles florals mesurats en el 

paràmetre anterior. 

 

• Longitud del borró floral de 3 brots (cm): 
 

En aquest paràmetre, seguint la mateixa metodologia que en els anteriors, es va 

mesurar la distància entre la base del calze i l’extrem superior del borró principal 

(central) dels 3 brots senyalats.    

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brots amb estadi de borró floral inferior a 1 cm (%): 

 

Es va calcular el percentatge (C) de brots d’una planta que tenien la majoria de 

borrons florals amb una longitud inferior a 1 cm, a partir de: 

- Nº de brots amb estadi de borró floral inferior a 1 cm (assaig 2) o 0.5 cm 

(assaig 2R) (A) 

- Nº de brots totals de la planta (B) 

- Efectuant el quocient entre els paràmetres A i B, i multiplicant-lo per 100, es 

va obtenir el percentatge C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Superfície d’ocupació de la planta en el test (%): 

 

Es va mesurar el percentatge de superfície del substrat coberta per material 

vegetal observant la planta des de dalt. El 100 % correspon a 86,6 cm
2
 coberts. 

 

• Esgrogueïment de la planta (1 – 5): 

 

Es va avaluar el nivell general de color groc dels brots i fulles de la planta 

utilitzant una escala de valors de l’1 al 5: 

- Nivell 1: entre un 0 i un 20 % de material vegetal esgrogueït. 
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- Nivell 2: entre un 21 i un 40 % de material vegetal esgrogueït. 

- Nivell 3: entre un 41 i un 60 % de material vegetal esgrogueït. 

- Nivell 4: entre un 61 i un 80 % de material vegetal esgrogueït. 

- Nivell 5: entre un 81 i un 100 % de material vegetal esgrogueït. 

 

• Observacions: 

 

Es citen detalls de l’aspecte general de la planta (forma més o menys 

equilibrada), homogeneïtat (si hi ha algun brot que sobresurt més que els altres), 

taques, contorn marró de les fulles, fulles arrugades, brots trencats, plantes mortes i 

observacions de tot tipus que es considerin importants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l'annex 8 es poden trobar les taules amb totes les dades que es van recollir durant 

l'estudi. 

 
3.5.4.- Tractaments  
 
 Els tractaments del treball es van basar en tres variables: la concentració aplicada, el 

moment d'aplicació i el volum de dissolució. 

 El regulador de creixement utilitzat per tots els tractaments va ser Bonzi

, amb una 

composició de 16 ml de paclobutrazol (matèria activa) per litre de dissolució. Amb aquest 

producte es van preparar tres dissolucions diferents: 

 

- Concentració A: 0.5 cm
3
/l 

- Concentració B: 1 cm
3
/l 

- Concentració C: 1.5 cm
3
/l 

 

 Per obtenir el volum (ml) de Bonzi

 a diluir amb aigua, es va utilitzar una pipeta de 

10 ml i un pipetejador per extreure el producte i es va introduir dins un matràs 

d'Erlenmeyer de 1000 ml. A continuació es va enrasar amb aigua fins aconseguir 1 l de 

dissolució i es va agitar perquè la mescla fos homogènia. Aquest procés es va a dur a terme 

per a les tres concentracions i les dissolucions obtingudes es van posar en vasos de 

precipitats de 1000 ml. 

 Finalment, es va procedir a aplicar les solucions repartint uniformement el volum 

sobre la superfície del substrat amb l'ajuda d'una xeringa de 20 ml.  
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Les concentracions i volums aplicats es troben a la taula 3.5.4, tenint en compte que 

les safates corresponents al control no es van tractar. 



                                                                                                                                                 Materials i mètodes 

 60

Taula 3.5.4. Concentracions i volums de Bonzi per a cada assaig.    

 
Assaig 

 
Codi 

Concentració 
moment 1 
(cm3/l)  

Volum 
moment 1 
(ml/planta) 

Concentració 
moment 2 
(cm3/l) 

Volum 
moment 2 
(ml/planta) 

Nº plantes 

A 0.5 30 

B 1 30 

 
1.a 

C 1.5 

 

5 

 

- 

 

- 

30 

A1 0.5 0.5 15 

B1 1 0.5 15 

C1 1.5 0.5 15 

A2 0.5 1 15 

B2 1 1 15 

1.b 

C2 1.5 

5 

1 

20 

15 

 
 
 
 
 
1 

 Control - - - - 30 

A 0.5 30 

B 1 
5 

30 

 
2 

Control - - 

 

- 

 

- 

15 

A 0.5 15 

B 1 
20 

15 

 
2 R 

Control - - 

 

- 

 

- 

15 

A 0.5 15 

B 1 15 

C 1.5 

 

25 

15 
1 R 

Control - - 

- - 

15 

 
Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura suau. 

Assaig 1R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura alta. 

Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura suau. 
Assaig 2R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura alta. 

 

Tots els tractaments es van dur a terme a mig matí, poques hores després del darrer 

reg.  

En els assaigs 1 i 2 es va aplicar un volum de 5 ml/planta degut a que les condicions 

climàtiques de l'època en la que es va realitzar (principis de març) eren més favorables a 

l'absorció del producte per part del substrat (temperatura mitja més baixa, pluviometria més 

alta i per tant una menor evaporació). En canvi, el volum aplicat en els assaigs 2R i 1R i en 

el segon tractament de l'assaig 1.b va ser més elevat (20 - 25 ml/planta) a causa d'una 

temperatura més alta (abril), que provoca unes majors necessitats de les plantes per obtenir 

l'efecte desitjat. 

El moment de tractament va venir determinat per l'estadi de desenvolupament del 

borró floral. En el cas dels assaigs 1 i 2 es va tenir en compte que la majoria dels borrons de 

la planta fossin inferiors a 1 cm, mentre que per els assaigs 1R i 2R es va intentar que 

aquesta longitud fos menor de 0.5 cm. En tots els casos es va procurar que no hi hagués cap 

planta amb flor oberta en el moment de tractar.   
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3.5.5.- Simulacre de transport 
 
 El transport és un factor molt important a tenir en compte a l’hora de controlar 

l’evolució del creixement i la qualitat de les plantes després d’haver fet els tractaments amb 

paclobutrazol. Per aquest motiu es va simular el transport substituint la caixa del camió per 

un magatzem de material divers. Per evitar l’entrada de llum es van tapar les finestres amb 

cartrons. Les safates es van col·locar distribuïdes pels diferents nivells d’un carry CC 

homologat dels que s’utilitzen habitualment a l’empresa. Abans de tancar el magatzem es 

van deixar dos termohigròmetres i un termòmetre - tots tres de màxima i mínima - al costat 

del carry per un correcte control de les condicions d’emmagatzematge. Com que els 

simulacres es van realitzar en diferents èpoques, les condicions tèrmiques obtingudes van 

variar, prenent uns valors de temperatura d’entre 10 i 16 ºC el mes de març i d’entre 13 i 20 

ºC el mes d’abril. Pel que fa a la humitat relativa del magatzem va oscil·lar al voltant d’un 

82 % ± 1. Les plantes van estar tancades durant unes 60 hores sense interrupcions (de 

divendres vespre a dilluns matí) i sense ventilació. 
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 En el quadre següent hi ha una relació detallada dels simulacres dels diferents 

assaigs: 

 

Taula 3.5.5. Dates i condicions dels simulacres de transport dels assaigs. 

Assaig 
Dia i hora 
d’entrada 

Dia i hora  
de sortida 

Interval de 
temperatura 

(ºC) 

Humitat relativa 
(%) 

2 17/3/06 – 18:00 h 20/3/06 – 9:45 h 10 - 16 81 

1 (1.a i 1.b) 31/3/06 – 18:15 h 3/4/06 – 8:40 h 13 - 20 82 

2 R 31/3/06 – 18:15 h 3/4/06 – 8:40 h 13 - 20 82 

1 R 7/4/06 – 17:30 h 10/4/06 – 8:45 h 13 - 20 83 

 
Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura suau. 

Assaig 1.a: aplicació 3 setmanes abans del transport. 

Assaig 1.b: aplicació 3 setmanes abans del transport i 1 setmana abans del transport. 

Assaig 1R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura alta. 

Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura suau. 
Assaig 2R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura alta. 
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3.5.6.- Calendari resum de l’estudi 
 

 En el següent quadre es detallen les dates de totes les feines que es van dur a terme 

durant el treball experimental per els diferents assaigs: 

 

Taula 3.5.6. Resum de dates i feines del disseny experimental. 

Transport Data Sembra Repicat Instal·lació Marcatge i 
etiquetatge 

Mesura Tractament 
Bonzi Entrada Sortida 

27-12-05 2        

24-1-06 1        

28-1-06  2       

1-2-06 1R i 2R        

25-2-06  1       

3-3-06   1 i 2      

5-3-06  1R i 2R       

9-3-06    1 i 2 1 i 2    

10-3-06      1 i 2   

16-3-06     1    

17-3-06     2  2  

20-3-06     2   2 

23-3-06   2R 2R 1 i 2R    

24-3-06      1.b i 2R   

27-3-06     2    

29-3-06   1R      

30-3-06    1R 1R 1R   

31-3-06     1 i 2R  1 i 2R  

3-4-06     1 i 2R   1 i 2R 

7-4-06     1R  1R  

10-4-06     1, 1R i 2R   1R 

18-4-06     1R i 2R    

24-4-06     1R    

 
Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura suau. 

Assaig 1.a: aplicació 3 setmanes abans del transport. 

Assaig 1.b: aplicació 3 setmanes abans del transport i 1 setmana abans del transport. 

Assaig 1R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en condicions de temperatura alta. 

Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura suau. 
Assaig 2R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle floral en condicions de temperatura alta.   
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3.6.-Tractament estadístic de les dades 
 

Els resultats s'han analitzat amb els programes estadístics Microsoft Excel i Minitab.  

Abans de començar els estudis comparatius dels assaigs, s'ha fet una anàlisi prèvia 

de les dades obtingudes en la primera mesura de cada assaig, amb l'objectiu d'estudiar-ne la 

dispersió, identificar dades atípiques i eliminar valors extrems per aconseguir una major 

homogeneïtat. També s’han descartat algunes dades degut a la presència de brots trencats i 

plantes malaltes o mortes al final del cultiu. Per aquest estudi previ s'han utilitzat estadístics 

descriptius de tendència central i de dispersió, així com diagrames de tiges i fulles i 

gràfiques de dispersió (veure annex 9). 
Dins de cada assaig s'han estudiat tots els paràmetres indicats abans; a més en 

alguns casos i per determinar més clarament els efectes del producte, s'estudien els 

increments parcials entre mesures successives i els increments totals. En tots ells s'ha 

realitzat una anàlisi de la variància (test ANOVA) i una separació de mitjanes mitjançant el 

test de Tukey (nivell de significació p = 0.05). Les comparacions s’han fet amb els resultats 

obtinguts entre les diferents concentracions i el control, fent aquesta valoració per a 

cadascun dels assaigs i entre diferents èpoques d'aplicació (veure annex 10). 
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4. RESULT ATS 
 
 A continuació es presenten els resultats que s’han obtingut després de realitzar 
l’anàlisi estadística. El procés que s’ha seguit per aquest estudi s’ha basat en dos punts de 
vista: per una banda dins de cada assaig (comparant l’efecte de les diferents concentracions 
amb el control) i per l’altra comparant els assaigs entre ells segons l'època d’aplicació (1 
amb 1R i 2 amb 2R).   
  En aquest apartat s'ha treballat amb els resultats relacionats amb els increments per 
a poder fer-ne una millor valoració, ja que les mesures preses a l'inici de cada assaig (abans 
d'aplicar cap tractament) eren en general significativament diferents entre les plantes de 
diferents safates. A l'annex 10 es pot trobar l'estudi estadístic de les mesures recolli des 
durant el cultiu. 
 
 
4.1.- Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en 
condicions de temperatura suau 
 
 S'exposen els resultats dels paràmetres indicatius de l'estructura de la planta, tenint 
en compte que els intervals de dates en relació als increments són els següents: 
 

Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 

 
4.1.1.- Assaig 1.a: aplicació 3 setmanes abans del transport. 
 

• Alçada total de la planta 
 
Taula 4.1.1.1. Increments parcials d’alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº 
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 8 2.9 b 5.3 a 5.8 a 3.0 a 2.1 a 
1 9 3.3 ab 4.1 ab 5.8 a 3.4 a 1.9 a 

1.5 10 4.4 a 4.5 ab 5.2 a 3.2 a 2.4 a 
Control 8 4.1 ab 3.6 b 5.7 a 2.6 a 2.2 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
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Gràfica 4.1.1.1. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement d’alçada. 

 
 Durant la setmana posterior a l'aplicació del producte es van observar diferències 
significatives mínimes entre els tractaments de 0.5 i 1.5 cc/l, sent el primer el que ha 
obtingut un menor increment d'alçada.  

A la segona setmana d'assaig el major creixement es va produir en les plantes 
tractades amb 0.5 cc/l de Bonzi, mentre que el control va mostrar un increment més petit.   

A partir d'aquesta etapa les plantes de tots els tractaments i el control van continuar 
incrementant la seva alçada sense presentar diferències significatives durant la resta del 
cultiu. El creixement més elevat es va produir a la tercera setmana (increment 3-4); durant 
el transport i fins el final de l'assaig els increments van ser inferiors, encara que prou 
importants.    
 
Taula 4.1.1.2. Increments totals d'alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 8 19.1 a 
1 9 18.4 a 

1.5 10 19.6 a 
Control 8 18.0 a 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.2. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total d'alçada. 
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 L'increment total d'alçada va resultar ser considerablement elevat tan en les plantes 
de les tres concentracions aplicades com en les del control. No obstant, no hi va haver 
diferències significatives entre tractaments.   
 

• Diàmetre de la tija pr incipal 
 
Taula 4.1.1.3. Increments parcials de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 9 1.06 a 0.72 a 0.28 a 0.28 a 0.00 a 
1 9 0.83 a 0.28 a 0.44 a 0.11 a 0.00 a 

1.5 10 1.00 a 0.70 a 0.30 a 0.15 a 0.00 a 
Control 10 0.80 a 0.40 a 0.40 a 0.35 a 0.00 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.3. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement del diàmetre 
de la tija. 
 

 
 
 El major increment del diàmetre de la tija va tenir lloc durant la primera setmana de 
l'estudi. Al cap d'una setmana de l'aplicació del regulador els augments d'aquest paràmetre 
es van anar reduint progressivament fins a obtenir increments nuls al final del cultiu. 
 Tot i que no hi va haver diferències estadísticament significatives entre els 
tractaments i el control, cal destacar que les concentracions de 0.5 i 1.5 cc/l van presentar 
uns increments més elevats que la resta en les dues primeres setmanes. Durant el simulacre 
de transport les plantes del control van mostrar un major increment.   
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Taula 4.1.1.4. Increments totals de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 9 2,33 a 
1 9 1,67 a 

1.5 10 2,15 a 
Control 10 1,95 a 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.4. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total del diàmetre de la tija. 

 
 A nivell general l'estudi estadístic no va indicar diferències significatives en 
l'increment del diàmetre de la tija, però la concentració d'1 cc/l va resultar ser la més 
efectiva obtenint una major reducció de l'increment del paràmetre.  
 

• Longitud de l' últim entrenús d'un brot 
 
Taula 4.1.1.5. Increments parcials de longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 9 1.42 a 0.22 a 0.03 a 0.00 a 0.00 b 
1 6 0.90 a 0.22 a 0.00 a 0.00 a 0.02 b 

1.5 9 1.24 a 0.16 a 0.03 a 0.00 a 0.18 a 
Control 9 0.97 a 0.32 a 0.00 a 0.00 a 0.10 ab 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
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Gràfica 4.1.1.5. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
de l’entrenús d’un brot. 
 

 
 L'increment de longitud dels entrenusos va ser molt pronunciat durant la setmana 
següent a l'aplicació del producte, resultant la concentració de 0.5 cc/l la que va obtenir un 
resultat més elevat i la d'1 cc/l una major reducció, però sense produir-se diferències 
significatives entre els tractaments i el control.  

A partir de la segona mesura l'allargament es va reduir de forma destacable fins a 
esdevenir inexistent en el transport, havent-hi un lleuger però poc important augment al 
final del cultiu. 
 
Taula 4.1.1.6. Increments totals de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 9 1,68 a 
1 6 1,13 a 

1.5 9 1,61 a 
Control 9 1,39 a 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.6. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 
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 L'anàlisi estadística va indicar que el tractament amb una major efectivitat va ser el 
d'1 cc/l de Bonzi, mentre que les concentracions de 0.5 i 1.5 cc/l van obtenir increments 
de longitud més elevats. Tot i això, aquestes diferències no van resultar ser 
significativament importants entre tractaments i respecte el control. 
 

• Longitud de l’entrenús mig de 3 brots 
 
Taula 4.1.1.7. Increments parcials de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 10 1.03 a 0.52 a 0.02 a 0.00 a 0.01 b 
1 10 1.00 a 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.01 b 

1.5 10 1.04 a 0.41 a 0.06 a 0.00 a 0.16 a 
Control 9 0.88 a 0.25 a 0.01 a 0.00 a 0.12 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.7. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
de l’entrenús mig de 3 brots. 

 
 Es va observar que cap dels tractaments va tenir efecte regulador durant la següent 
setmana després de l'aplicació del producte, ja que les tres concentracions van donar 
resultats semblants al control.  

A la segona setmana el creixement no va ser tan elevat i l'increment més gran el van 
mostrar les plantes tractades amb la concentració de 0.5 cc/l. 

A partir de la tercera setmana la reducció de la l'allargament dels entrenusos va ser 
molt important. Durant el simulacre de transport no es va produir cap increment. Al final 
del cultiu hi va haver diferències significatives però poc importants entre els tractaments de 
0.5 i 1 cc/l i els d'1.5 cc/l i control. 
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Taula 4.1.1.8. Increments totals de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 10 1.58 a 
1 10 1.26 a 

1.5 10 1.66 a 
Control 9 1.27 a 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.1.8. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
 Cap de les concentracions aplicades va alterar amb significació estadística la 
longitud mitjana dels entrenusos mesurats, tot i que es va observar un lleuger increment del 
paràmetre amb els tractaments de 0.5 i 1.5 cc/l respecte el tractament d'1 cc/l i el control.  
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4.1.2.- Assaig 1.b: aplicació 3 setmanes abans del transport i 1 setmana abans del 
transport. 
 

• Alçada total de la planta 
 
Taula 4.1.2.1. Increments parcials d'alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 + 0.5  10 3.7 ab 2.8 b 3.7 a 1.7 ab 3.0 a 
1 + 0.5  10 4.1 a 4.5 a 5.2 a 1.2 ab 2.4 a 

1.5 + 0.5  10 4.0 a 4.6 a 5.1 a 0.7 b 2.8 a 
0.5 + 1  9 2.3 b 5.2 a 5.5 a 0.7 b 3.7 a 
1 + 1  10 4.3 a 4.7 a 5.6 a 1.6 ab 3.5 a 

1.5 + 1  10 3.4 ab 4.2 a 5.5 a 2.3 ab 2.3 a 
Control 8 4.1 a 3.6 ab 5.7 a 2.6 a 2.2 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 

Gràfica 4.1.2.1. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement d'alçada. 

 
 Durant la setmana posterior a la primera aplicació del regulador es va observar el 
menor increment d'alçada en les plantes tractades amb la combinació 0.5+1 cc/l, mostrant 
diferències significatives respecte les altres.  
 A partir de la segona setmana d'assaig fins a la segona aplicació es van produir els 
majors increments de creixement, sent la combinació de concentracions 0.5+0.5 cc/l l 'única 
que va presentar un creixement significativament menor i diferent a la resta. 
 En el simulacre de transport, les plantes sense tractar (control) van obtenir 
l'increment d'altura més gran, amb diferències significatives respecte les plantes tractades 
amb les combinacions d'1.5+0.5 i 0.5+1 cc/l (creixements menors). 
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 Tot i que les plantes van continuar creixent, en l'última mesura no es van observar 
diferències estadístiques diferents.  
  
Taula 4.1.2.2. Increments totals d'alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 + 0.5  10 15.0 b 
1 + 0.5  10 17.4 ab 

1.5 + 0.5  10 17.2 ab 
0.5 + 1  9 17.5 ab 
1 + 1  10 19.7 a 

1.5 + 1  10 17.6 ab 
Control 8 18.0 ab 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.2. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total d'alçada. 

 
 
 L'anàlisi estadística va indicar que l'alçada de les plantes que es van tractar amb la 
combinació de 0.5+0.5 cc/l va ser significativament menor que en les tractades amb la 
combinació de concentracions d'1+1 cc/l, mentre que la resta de tractaments no van mostrar 
diferències i van presentar uns increments globals compresos dins l'interval d'alçada que 
formen les dues combinacions citades anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0.5 + 0.5 cc/l 1 + 0.5 cc/l 1.5 + 0.5 cc/l 0.5 + 1 cc/l 1 + 1 cc/l 1.5 + 1 cc/l Control

In
cr

em
en

t d
'a

ltu
ra

 (
cm

)



                                                                                                                                                                  Resultats 

 75 

• Diàmetre de la tija pr incipal 
 
Taula 4.1.2.3. Increments parcials de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 + 0.5  9 0.89 a 0.44 a 0.17 a 0.22 a 0.17 a 
1 + 0.5  10 0.90 a 0.55 a 0.15 a 0.25 a 0.00 a 

1.5 + 0.5  10 0.80 a 0.65 a 0.45 a 0.15 a 0.10 a 
0.5 + 1  8 0.38 a 0.38 a 0.19 a 0.13 a 0.19 a 
1 + 1  9 0.89 a 0.39 a 0.33 a 0.00 a 0.11 a 

1.5 + 1  10 0.40 a 0.55 a 0.50 a 0.05 a 0.00 a 
Control 10 0.80 a 0.40 a 0.40 a 0.35 a 0.00 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.3. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement del diàmetre 
de la tija. 

 
 El creixement més gran del diàmetre es va veure durant la primera setmana de 
l'estudi experimental, obtenint les combinacions de 0.5+1 i 1.5+1 cc/l els increments de 
diàmetre més petits. 
 En la segona mesura no hi va haver diferències importants entre els diversos 
tractaments i el control; a més, el creixement general del paràmetre va ser inferior, 
disminuint progressivament fins el final del cultiu. 
 Després de la segona aplicació les combinacions de 0.5+0.5, 1+0.5 i 0.5+1 cc/l van 
resultar ser les més efectives. Durant el transport el control va ser el que va presentar un 
increment de diàmetre més elevat, sent les plantes dels tractaments d'1+1 i 1.5+1 cc/l les 
que van reduir més el paràmetre.  
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Taula 4.1.2.4. Increments totals de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 + 0.5  9 1.89 ab 
1 + 0.5  10 1.85 ab 

1.5 + 0.5  10 2.15 a 
0.5 + 1  8 1.25 b 
1 + 1  9 1.72 ab 

1.5 + 1  10 1.50 ab 
Control 10 1.95 ab 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.4. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total del diàmetre de la tija. 

 
 
 A partir de l’estudi de l’ increment total del diàmetre es van trobar diferències 
significatives entre les combinacions de concentracions d’1.5+0.5 cc/l (increment més 
elevat) i de 0.5+1 cc/l (menor increment). Entre la resta de combinacions no es van 
observar diferències estadístiques significatives. 
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• Longitud de l' últim entrenús d'un brot 
 
Taula 4.1.2.5. Increments parcials de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº  
plantes 

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 + 0.5  8 0.80 a 0.19 a 0.10 ab 0.16 a 0.18 ab 
1 + 0.5  10 0.81 a 0.18 a 0.11 ab 0.16 a 0.21 a 

1.5 + 0.5  8 0.81 a 0.18 a 0.19 a 0.05 a 0.33 a 
0.5 + 1  8 1.18 a 0.38 a 0.14 a 0.13 a 0.01 b 
1 + 1  8 1.50 a 0.55 a 0.06 ab 0.09 a 0.01 b 

1.5 + 1  8 1.26 a 0.30 a 0.00 b 0.05 a 0.00 b 
Control 9 0.97 a 0.32 a 0.00 b 0.00 a 0.10 ab 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.5. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
de l’entrenús d’un brot. 

 
 Durant les dues setmanes posteriors a la primera aplicació del producte nanitzant, 
l’efecte regulador es va veure reflectit sobretot en els tractaments de 0.5+0.5, 1+0.5 i 
1.5+0.5 cc/l, mentre que el tractament d’1+1 cc/l va obtenir el major allargament dels 
entrenusos.  
 A partir de la segona aplicació de Bonzi® els increments del paràmetre es van reduir 
considerablement fins el final de l’assaig, però tot i que en alguns casos hi va haver 
diferències estadístiques significatives entre les diverses combinacions, aquestes variacions 
van ser poc importants. 
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Taula 4.1.2.6. Increments totals de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 + 0.5  8 1.43 ab 
1 + 0.5  10 1.47 ab 

1.5 + 0.5  8 1.55 ab 
0.5 + 1  8 1.83 ab 
1 + 1  8 2.21 a 

1.5 + 1  8 1.61ab 
Control 9 1.39 b 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.6. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 
 

 
 Observant els resultats generals obtinguts per aquest paràmetre, la combinació de 
concentracions d’1+1 cc/l va mostrar el major increment de longitud al ll arg de tot l’estudi 
experimental. Les diferències entre la resta de combinacions i el control no van ser 
destacables estadísticament. 
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• Longitud de l' entrenús mig de 3 brots 
 
Taula 4.1.2.7. Increments parcials de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº 
plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 Increment 5-6 

0.5 + 0.5  9 0.65 b 0.21 b 0.08 ab 0.18 a 0.12 b 
1 + 0.5  10 0.95 ab 0.34 b 0.14 a 0.18 a 0.16 ab 

1.5 + 0.5  10 0.91 ab 0.28 b 0.18 a 0.10 ab 0.24 a 
0.5 + 1  9 1.29 a 0.35 b 0.07 ab 0.13 ab 0.01 c 
1 + 1  10 1.37 a 0.94 a 0.08 ab 0.07 ab 0.01 c 

1.5 + 1  10 1.27 a 0.47 ab 0.03 b 0.02 b 0.01 c 
Control 9 0.88 ab 0.25 b 0.01 b 0.00 b 0.12 b 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 16/3/06 (setmana després del primer tractament) 
Increment 2-3: 16/3/06 - 23/3/06  
Increment 3-4: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del segon tractament) 
Increment 4-5: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 5-6: 3/4/06 - 10/4/06 
 

Gràfica 4.1.2.7. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
de l’entrenús mig de 3 brots. 
 

 
 
 La combinació de 0.5+0.5 cc/l va resultar ser la més efectiva per controlar la 
longitud dels entrenusos durant la primera setmana de l’assaig, presentant diferències 
significatives respecte els tractament combinats de 0.5+1, 1+1 i 1.5+1 cc/l, els tres amb uns 
increments més grans. 
 Dues setmanes després de la primera aplicació del regulador, l’ increment del 
paràmetre va disminuir de forma important en tots els tractaments, mantenint la combinació 
d’1+1 cc/l l ’ increment més alt. 
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 A partir de la segona aplicació, durant el simulacre de transport i fins el final del 
cultiu, l’allargament dels entrenusos no va ser destacable i en cap cas superior a 0.25 cm 
per increment. 
 
Taula 4.1.2.8. Increments totals de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-6 

0.5 + 0.5 9 1.24 b 
1 + 0.5 10 1.76 b 

1.5 + 0.5 10 1.70 b 
0.5 + 1 9 1.85 ab 
1 + 1 10 2.50 a 

1.5 + 1 10 1.78 b 
Control 9 1.27 b 

 
Increment 1-6: 9/3/06 - 10/4/06 
 
Gràfica 4.1.2.8. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
  
 Les plantes que van rebre la combinació de concentracions d’1+1 cc/l van tenir un 
major increment total de longitud dels entrenusos obtenint uns resultats significativament 
diferents a la resta de tractaments i el control, que van presentar resultats bastant semblants 
entre ells. 
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4.2.- Assaig 1R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en 
condicions de temperatura elevada 
 
 S'exposen els resultats dels paràmetres indicatius de l'estructura de la planta, tenint 
en compte que els intervals de dates en relació als increments són els següents: 
 

Increment 1-2: 30/3/06 - 7/4/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 7/4/06 - 10/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06  
Increment 4-5: 18/4/06 - 24/4/06 
 
Increment 1-5: 30/3/06 - 24/4/06 

 

• Alçada total de la planta 
 
Taula 4.2.1. Increments parcials d'alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0.5 9 7.1 a 1.1 a 3.8 a 3.1 a 
1 8 6.9 ab 1.1 a 4.0 a 2.5 ab 

1.5 10 5.3 b 1.2 a 2.3 b 1.4 b 
Control 9 8.4 a 1.3 a 1.6 b 0.9 b 

 
Increment 1-2: 30/3/06 - 7/4/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 7/4/06 - 10/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06  
Increment 4-5: 18/4/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.1. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement d'alçada. 

 
  
 Durant la primera setmana després d'haver tractat es va observar el creixement més 
elevat de tot el cultiu, sent el control major que els tres tractaments. Mentre que l'increment 
d'alçada del tractament d'1.5 cc/l va resultar ser significativament menor a la resta, no van 
aparèixer diferències significatives entre els tractaments de 0.5 i 1 cc/l. 
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 En el període de simulacre de transport (increment 2-3) no hi va haver diferències 
importants entre els tractaments. 
 A partir de la segona setmana l'augment d'alçada va ser menor en tots els casos, els 
tractaments de 0.5 i 1 cc/l van ser semblants entre ells i significativament diferents del 
tractament d'1.5 cc/l i el control, que van mantenir un menor creixement fins el final del 
cultiu. 
 
Taula 4.2.2. Increments totals d'alçada (cm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0.5 9 15 a 
1 8 14.5 a 

1.5 10 10.2 b 
Control 9 12.2 ab 

 
Increment 1-5: 30/3/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.2. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total d'alçada. 

 
   

Observant els increments d’alçada totals al ll arg de l’assaig, les concentracions de 
0.5 i 1 cc/l de Bonzi van resultar tenir el major creixement sense mostrar diferències 
significatives entre elles. Mentre en el control es van obtenir resultats bastant semblants als 
de les tres concentracions, el tractament d’1.5 cc/l va provocar l’ increment d’alçada més 
petit, sent significativament diferent als tractaments de 0.5 i 1 cc/l.  
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• Diàmetre de la tija pr incipal 
 
Taula 4.2.3. Increments parcials de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0.5 9 0.67 a 0.11 a 0.06 a 0.06 a 
1 8 0.81 a 0.06 a 0.25 a 0.19 a 

1.5 7 0.21 a 0.21 a 0.00 a 0.36 a 
Control 9 0.78 a 0.11 a 0.00 a 0.06 a 

 
Increment 1-2: 30/3/06 - 7/4/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 7/4/06 - 10/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06  
Increment 4-5: 18/4/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.3. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement del diàmetre de 
la tija. 

  
Al ll arg del cultiu no es van observar diferències estadísticament significatives entre 

tractaments per aquest paràmetre (taula 4.2.3.), però analitzant la gràfica 4.2.3. es pot 
comprovar que l’aplicació de paclobutrazol va causar una reducció important del diàmetre 
de la tija durant la primera setmana en les plantes tractades amb la concentració d’1.5 cc/l. 
En canvi, en els altres tractaments i en el control aquesta disminució no va ser tan gran i 
visualment van tenir resultats molt semblants. 
 Durant el transport i en les setmanes posteriors els increments de diàmetre no van 
ser tan elevats com al principi, però es van produir augments en els tractaments d’1 i 1.5 
cc/l; no obstant les plantes del control i  les tractades amb 0.5 cc/l de Bonzi pràcticament 
van mantenir el seu diàmetre. 
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Taula 4.2.4. Increments totals de diàmetre (mm). Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0.5 9 0.89 a 
1 8 1.31 a 

1.5 7 0.79 a 
Control 9 0.94 a 

 
 

Increment 1-5: 30/3/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.4. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total del diàmetre de la tija. 

 
 
 Els tractaments de paclobutrazol no van provocar uns efectes amb resultats 
significatius sobre el diàmetre de la tija durant tot l’assaig entre els diferents tractaments i 
el control, però en el cas de la concentració d’1 cc/l es va produir un increment del 
paràmetre lleugerament per sobre de les altres, sent la de 1.5 cc/l la més baixa, tot i que 
amb poca diferència.   
 

• Longitud de l' últim entrenús d'un brot 
 
Taula 4.2.5. Increments parcials de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0.5 10 1.30 b 0.07 b 0.07 a 0.00 a 
1 6 1.50 b 0.05 b 0.12 a 0.07 a 

1.5 9 1.08 b 0.19 ab 0.02 a 0.17 a 
Control 7 3.50 a 0.24 a 0.06 a 0.14 a 

 
Increment 1-2: 30/3/06 - 7/4/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 7/4/06 - 10/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06  
Increment 4-5: 18/4/06 - 24/4/06 
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Gràfica 4.2.5. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 

 
L'aplicació del producte va tenir un efecte molt important sobre les plantes tractades 

amb les tres concentracions respecte el control, i encara que no es van produir diferències 
significatives entre els tres tractaments, sembla ser que la concentració d'1.5 cc/l va resultar 
ser la més efectiva durant els dies següents a l'aplicació. A les darreres setmanes de l'assaig 
no es van observar resultats significativament diferents, tot i que els entrenusos es van 
incrementar molt ll eugerament (sobretot durant el simulacre de transport) en el tractament 
d'1.5 cc/l i en el control. 
 
Taula 4.2.6. Increments totals de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0.5 10 1.44 b 
1 6 1.73 b 

1.5 9 1.46 b 
Control 7 3.94 a 

 
Increment 1-5: 30/3/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.6. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 
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 Tenint en compte l'increment total, la disminució de longitud dels entrenusos va ser 
molt important amb els tres tractaments realitzats, mostrant unes diferències molt 
significatives comparant-los amb el control (una reducció de més de 2 cm). Es van obtenir 
uns resultats estadístics molt semblants entre les plantes de les tres concentracions 
aplicades.  
 

• Longitud de l' entrenús mig de 3 brots 
 
Taula 4.2.7. Increments parcials de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0.5 10 1.67 b 0.22 b 0.09 ab 0.01 a 
1 10 1.93 b 0.84 a 0.19 a 0.14 a 

1.5 10 1.20 b 0.23 b 0.02 b 0.14 a 
Control 9 2.80 a 0.16 b 0.04 b 0.12 a 

 
Increment 1-2: 30/3/06 - 7/4/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 7/4/06 - 10/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06  
Increment 4-5: 18/4/06 - 24/4/06 
 
Gràfica 4.2.7. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
 
 En l'anàlisi estadística dels resultats no es van obtenir diferències significatives entre 
les tres concentracions, encara que la d'1.5 cc/l va reduir la longitud dels entrenusos de 
forma més notable. Es va observar clarament que entre els tractaments i el control van 
existir diferències prou significatives, sent aquest últim el que va obtenir un major 
allargament dels entrenusos.  

Com en els paràmetres anteriors, en la fase de creixement de la planta corresponent 
a la primera setmana després del tractament, l'increment va ser més gran que en les 
setmanes posteriors al transport. Durant el simulacre de transport es va produir un augment 
significatiu de la llargada dels entrenusos de les plantes tractades amb 1 cc/l de producte, 
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mentre que la resta de concentracions i el control van mantenir valors poc destacables fins 
el final del cultiu.  
 
Taula 4.2.8. Increments totals de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0.5 10 2.00 b 
1 10 3.10 a 

1.5 10 1.58 b 
Control 9 3.13 a 

 
Increment 1-5: 30/3/06 - 24/4/06     
  
Gràfica 4.2.8. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
 
 A nivell general es va veure una resposta similar a l'aplicació del producte entre el 
tractament de 1 cc/l i el control (major increment) i entre els tractaments de 0.5 i 1.5 cc/l 
(reduccions d'1 i 1.5 cm respectivament en comparació amb els altres). 
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4.3.- Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle 
floral en condicions de temperatura suau 
 
 S'exposen els resultats dels paràmetres indicatius de l'estructura de la planta, tenint 
en compte que els intervals de dates en relació als increments són els següents: 
 

Increment 1-2: 9/3/06 - 17/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 3-4: 20/3/06 - 27/3/06  
 
Increment 1-4: 9/3/06 - 27/3/06 
 
En el cas del paràmetre del peduncle floral es va a començar a mesurar a partir del 

segon increment, tal com s'indica a continuació: 
 
Increment 1-2: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 2-3: 20/3/06 - 27/3/06  
 
Increment 1-3: 17/3/06 - 27/3/06 

 

• Longitud d'un brot 
 
Taula 4.3.1. Increments parcials de la longitud d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0.5 10 3.41 a 1.38 a 3.27 a 
1 10 3.76 a 0.93 a 3.84 a 

Control 10 3.76 a 1.00 a 3.41 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 17/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 3-4: 20/3/06 - 27/3/06  
 
Gràfica 4.3.1. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
d’un brot. 
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 L'anàlisi estadística no va indicar diferències significatives entre els resultats 
obtinguts per aquest paràmetre durant tota la durada de l'assaig. Durant la primera setmana 
després del tractament i en l'última del cultiu es va obtenir el major creixement de les 
plantes, tant per les dues concentracions com pel control. En el simulacre de transport es va 
produir el menor increment. 
 
Taula 4.3.2. Increments totals de la longitud d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 10 8.06 a 
1 10 8.53 a 

Control 10 8.17 a 
 
Increment 1-4: 9/3/06 - 27/3/06 
 
Gràfica 4.3.2. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud d’un brot. 
 

  
Cap de les dues concentracions aplicades va resultar efectiva per reduir el paràmetre 

respecte el control, ja que no hi va haver diferències significatives entre els increments 
de longitud del brot. 

 

• Longitud mitj a de 3 brots 
 
Taula 4.3.3. Increments parcials de la longitud mitj a de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0.5 10 3.31 a 1.12 a 3.57 a 
1 10 3.47 a 1.21 a 4.17 a 

Control 10 3.76 a 1.32 a 3.81 a 
 
Increment 1-2: 9/3/06 - 17/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 3-4: 20/3/06 - 27/3/06  
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Gràfica 4.3.3. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
mitj a de 3 brots. 

  
Els resultats obtinguts a partir de la mitjana de les longituds dels tres brots mesurats 

de cada planta tampoc van ser significativament diferents entre les concentracions de 0.5 i 1 
cc/l i el control. Com en el cas anterior, els increments del paràmetre van ser menors durant 
el transport. 
 
Taula 4.3.4. Increments totals de la longitud mitj a de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 10 8.00 a 
1 10 8.85 a 

Control 10 8.89 a 
 
Increment 1-4: 9/3/06 - 27/3/06 

 
Gràfica 4.3.4. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud mitj a de 3 
brots. 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4

In
cr

em
en

t d
e 

lo
ng

itu
d 

(c
m

) 

0.5 cc/l

1 cc/l

Control

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0.5 cc/l 1 cc/l Control

In
cr

em
en

t d
e 

lo
ng

itu
d 

(c
m

)



                                                                                                                                                                  Resultats 

 91 

 A nivell general, la resposta de les plantes a les diferents concentracions de Bonzi 
va ser inapreciable i totes van presentar un increment total de longitud similar. 
 

• Longitud de l' últim entrenús d'un brot 
 
Taula 4.3.5. Increments parcials de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0.5 9 0.53 b 0.04 a 0.04 a 
1 8 0.74 b 0.14 a 0.10 a 

Control 9 1.99 a 0.13 a 0.12 a 
 
Increment 1-2: 9/3/06 - 17/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 3-4: 20/3/06 - 27/3/06  
 
Gràfica 4.3.5. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 

 
 Es va observar una eficàcia important del paclobutrazol sobre el creixement de 
l'entrenús durant la primera setmana després del tractament, obtenint les plantes del control 
un creixement significativament més elevat que les tractades amb les concentracions de 0.5 
i 1 cc/l. En el transport i fins el final del cultiu els increments van ser molt petits i no hi va 
haver diferències significatives. 
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Taula 4.3.6. Increments totals de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 9 0.62 b 
1 8 0.98 b 

Control 9 2.24 a 
 
Increment 1-4: 9/3/06 - 27/3/06 
 
Gràfica 4.3.6. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 

  
 Les plantes que no havien estat tractades van mostrar un major allargament dels 
entrenusos (2.24 cm) respecte les plantes que havien rebut tractament (0.62 i 0.98 cm). 
Entre les concentracions de 0.5 i 1 cc/l no hi va haver diferències significatives, però sí que 
es van produir respecte el control. 
 

• Longitud de l' entrenús mig de 3 brots 
 
Taula 4.3.7. Increments parcials de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0.5 10 0.61 b 0.05 a 0.04 a 
1 10 0.74 b 0.11 a 0.14 a 

Control 10 1.88 a 0.17 a 0.13 a 

 
Increment 1-2: 9/3/06 - 17/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 3-4: 20/3/06 - 27/3/06  
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Gràfica 4.3.7. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
L'efecte del producte va ser important sobretot durant la primera setmana de l'assaig 

-coincidint amb el major creixement de tot el cultiu- i produint-se diferències significatives 
entre les plantes tractades i les no tractades (testimoni). A partir del transport el creixement 
dels entrenusos es va reduir molt (sense arribar a 0.20 cm) i les diferències entre els 
increments no van ser significativament importants. 
 
Taula 4.3.8. Increments totals de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 10 0.71 b 
1 10 1.00 b 

Control 10 2.18 a 
 
Increment 1-4: 9/3/06 - 27/3/06 
 
Gràfica 4.3.8. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4

In
cr

em
en

t d
e 

lo
ng

itu
d 

(c
m

)
0.5 cc/l

1 cc/l

Control

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.5 cc/l 1 cc/l Control

In
cr

em
en

t d
e 

lo
ng

itu
d 

(c
m

)



                                                                                                                                                                  Resultats 

 94 

 Els resultats estadístics van mostrar una clara reducció del creixement de l'entrenús 
en les plantes tractades amb les concentracions de 0.5 i 1 cc/l, sense existir diferències 
significatives entre elles. Les plantes del control van obtenir un creixement del paràmetre 
significativament més elevat que les plantes tractades. 
 

• Longitud del peduncle floral d'un brot 
 
Taula 4.3.9. Increments parcials de la longitud del peduncle floral d’un brot (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 

0.5 10 0.13 a 0.07 a 
1 9 0.14 a 0.10 a 

Control 10 0.23 a 0.15 a 
 
Increment 1-2: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 2-3: 20/3/06 - 27/3/06  
 
Gràfica 4.3.9. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
del peduncle floral d’un brot. 

 
 Durant el simulacre de transport es va produir una resposta favorable al 
paclobutrazol de les plantes tractades respecte a les del control, obtenint aquestes últimes 
un major allargament del peduncle floral. En l'última setmana del cultiu aquest efecte es va 
repetir, tot i que de forma menys acusada. Durant tot l'assaig les diferències no van ser 
significatives per aquest paràmetre. 
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Taula 4.3.10. Increments totals de la longitud del peduncle floral d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
 Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-3 

0.5 10 0.20 a 
1 9 0.24 a 

Control 10 0.38 a 
 
Increment 1-3: 17/3/06 - 27/3/06 
 
Gràfica 4.3.10. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud del 
peduncle floral d’un brot. 

 
 En aquest cas tampoc es van observar diferències significatives entre els tractaments 
i el control, però en aquest últim el creixement del peduncle floral va ser més pronunciat. 
Per tant el regulador va demostrar ser eficaç per controlar aquest paràmetre, tan en la 
concentració de 0.5 cc/l com en la d'1 cc/l. 
 

• Longitud del peduncle floral mig de 3 brots 
 
Taula 4.3.11. Increments parcials de la longitud del peduncle floral mig de 3 brots  
(cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 

0.5 10 0.20 a 0.18 a 
1 10 0.38 a 0.33 a 

Control 10 0.31 a 0.17 a 
 
Increment 1-2: 17/3/06 - 20/3/06 (transport) 
Increment 2-3: 20/3/06 - 27/3/06  
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Gràfica 4.3.11. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
del peduncle floral mig de 3 brots. 

 
 Els resultats estadístics dels diferents tractaments i del control van donar valors 
similars entre ells al fer la mitjana de les longituds del peduncle floral de tres brots, encara 
que la concentració d'1 cc/l va presentar un major increment del paràmetre durant tot 
l'assaig. En el transport la concentració de 0.5 cc/l va obtenir el mill or resultat (creixement 
menor). 
 
Taula 4.3.12. Increments totals de la longitud del peduncle floral mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-3 

0.5 10 0.38 a 
1 10 0.70 a 

Control 10 0.48 a 
 
Increment 1-3: 17/3/06 - 27/3/06 
 
Gràfica 4.3.12. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud del 
peduncle floral mig de 3 brots. 
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 Les diferències no van ser significatives en cap cas. Les plantes tractades amb la 
concentració de 0.5 cc/l van mostrar un allargament més petit del peduncle floral, tot i que 
amb unes diferències mínimes respecte el control i la concentració d'1 cc/l.    
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4.4.- Assaig 2R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle 
floral en condicions de temperatura alta 
 
 S'exposen els resultats dels paràmetres indicatius de l'estructura de la planta, tenint 
en compte que els intervals de dates en relació als increments són els següents: 
 

Increment 1-2: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 4-5: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Increment 1-5: 23/3/06 - 18/4/06 
 
En el cas del paràmetre del peduncle floral es va a començar a mesurar a partir del 

segon increment, tal com s'indica a continuació: 
 
Increment 1-2: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 2-3: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Increment 1-4: 31/3/06 - 18/4/06 

 

• Longitud d'un brot 
 
Taula 4.4.1. Increments parcials de la longitud d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 

Bonzi (cc/l) 
Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0,5 10 6.61 ab 2.21 b 3.24 a 5.00 ab 
1 9 5.71 b 1.81 b 2.74 a 3.69 b 

Control 10 7.06 a 4.70 a 3.46 a 6.17 a 
 
Increment 1-2: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 4-5: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.1. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
d’un brot. 
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 Durant la primera setmana es va produir el major creixement del paràmetre en les 
plantes no tractades, i es van observar diferències significatives entre aquestes i les 
tractades amb la concentració d’1 cc/l. La concentració de 0.5 cc/l va tenir un efecte 
lleugerament inferior a la d’1 cc/l, però sense ser significativament diferents entre elles. 
 En el simulacre de transport l’anàlisi estadística va mostrar unes clares diferències 
significatives entre el control i les concentracions de 0.5 i 1 cc/l, presentant aquestes dues 
una bona efectivitat per reduir el creixement de la longitud del brot. 
 La setmana següent al transport no hi va haver diferències estadístiques importants i 
al final del cultiu les plantes del control van seguir presentant un increment 
significativament superior al de les plantes tractades amb 1 cc/l. 
 
Taula 4.4.2. Increments totals de la longitud d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0,5 10 17.06 b 
1 9 13.96 c 

Control 10 21.40 a 
 
Increment 1-5: 23/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.2. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud d’un brot. 

 

 El producte va tenir una molt bona efectivitat a l’hora de reduir l’ increment total de 
la longitud del brot. Els resultats van ser força favorables, mostrant diferències 
significatives entre la concentració d’1 cc/l (major reducció) i la de 0.5 cc/l (menor 
reducció), i també entre les dues concentracions i el control, que va obtenir el major 
creixement del paràmetre durant tot l’assaig. 
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• Longitud mitj a de 3 brots 
 
Taula 4.4.3. Increments parcials de la longitud mitj a de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 

Bonzi (cc/l) 
Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0,5 10 6.48 a 2.14 b 3.49 ab 5.08 a 
1 10 5.40 b 2.02 b 2.81 b 3.87 b 

Control 10 6.91 a 4.53 a 3.89 a 6.21 a 
 
Increment 1-2: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 4-5: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.3. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
mitj a de 3 brots. 
 

 
 La longitud mitjana dels brots es va reduir significativament amb la concentració 
d’1 cc/l respecte la de 0.5 cc/l i el control en la setmana següent al tractament.  
 Durant el transport (increment 2-3) el paclobutrazol també va ser molt efectiu en la 
disminució del creixement del paràmetre amb les dues concentracions aplicades, presentant 
resultats significativament inferiors als del control (unes reduccions de més del 50 %). 
 A la tercera setmana de l’assaig es va veure una lleugera diferència entre 
l’ increment de longitud obtingut amb el control i el de la concentració d’1 cc/l. 

Al final del cultiu les plantes del control i les tractades amb 0.5 cc/l de Bonzi® van 
continuar incrementant el seu creixement de forma més evident que les tractades amb la 
concentració d’1 cc/l. 
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Taula 4.4.4. Increments totals de la longitud mitj a de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0,5 10 17.18 b 
1 10 14.10 c 

Control 10 21.53 a 
 
Increment 1-5: 23/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.4. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud mitj a de 3 
brots. 

 
 
 L’anàlisi de la variància va constatar que durant tot l’assaig els majors increments 
de longitud es van produir en les plantes que no van rebre cap tractament (control), i que la 
concentració més efectiva va ser sempre la d’1 cc/l. El tractament de 0.5 cc/l també va 
mostrar eficàcia per reduir el creixement del paràmetre, però amb menys intensitat que el 
d’1 cc/l. En tot cas aquestes diferències van ser significatives, comparant estadísticament 
les dues concentracions  entre elles i comparant-les amb el control. 
 

• Longitud de l' últim entrenús d'un brot 
 
Taula 4.4.5. Increments parcials de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 

Bonzi (cc/l) 
Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0,5 10 2.07 b 0.32 a 0.18 a 0.06 a 
1 9 1.71 b 0.18 ab 0.19 a 0.00 a 

Control 10 2.55 a 0.05 b 0.06 a 0.10 a 
 
Increment 1-2: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 4-5: 10/4/06 - 18/4/06 
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Gràfica 4.4.5. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 

  
Les dues concentracions aplicades van alterar amb significació estadística la 

longitud de l’entrenús respecte el control a l’ inici de l’assaig, resultant ser la concentració 
d’1 cc/l la més efectiva (menor creixement del paràmetre), sense tenir diferències 
significatives respecte la de 0.5 cc/l.  
 A partir del simulacre de transport i fins el final del cultiu, es van reduir 
considerablement tan els increments de longitud del control com els de les dues 
concentracions aplicades, sense mostrar diferències significatives. 
 
 Taula 4.4.6. Increments totals de la longitud de l’entrenús d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0,5 10 2.63 a 
1 9 2.08 b 

Control 10 2.76 a 
 
Increment 1-5: 23/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.6. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús d’un brot. 
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 El paclobutrazol va resultar efectiu per disminuir significativament la longitud de 
l’entrenús amb la concentració d’1 cc/l de Bonzi® (reducció d’un 21 % respecte la 
concentració de 0.5 cc/l i d’un 24.6 % respecte el control). 
 

• Longitud de l' entrenús mig de 3 brots 
 
Taula 4.4.7. Increments parcials de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 Increment 4-5 

0,5 10 2.03 b 0.58 a 0.18 a 0.08 a 
1 10 1.63 c 0.32 b 0.17 ab 0.06 a 

Control 10 2.59 a 0.20 b 0.07 b 0.10 a 
 
Increment 1-2: 23/3/06 - 31/3/06 (setmana després del tractament) 
Increment 2-3: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 3-4: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 4-5: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.7. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 
 

 
 Les plantes tractades amb la concentració més alta (1 cc/l) van obtenir el menor 
creixement del paràmetre durant els primers dies després d’haver efectuat el tractament, 
mostrant diferències significatives respecte les plantes del control i les que havien estat 
tractades amb 0.5 cc/l de Bonzi®. En canvi, el control va presentar uns resultats 
significativament superiors als dels obtinguts amb els dos tractaments. 
 A partir del segon increment mesurat (transport) l’allargament de l’entrenús va ser 
molt més baix per a totes les plantes, i les diferències van ser estadísticament significatives 
però poc importants gràficament. 
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Taula 4.4.8. Increments totals de la longitud de l’entrenús mig de 3 brots (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-5 

0,5 10 2.87 a 
1 10 2.17 b 

Control 10 2.96 a 
 
Increment 1-5: 23/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.8. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud de 
l’entrenús mig de 3 brots. 

 
 
 Respecte l’ increment total del paràmetre es va observar el menor creixement amb la 
concentració d’1 cc/l, sent aquests resultats significativament diferents als obtinguts amb 
les plantes testimoni i les tractades amb 0.5 cc/l. 
 

• Longitud del peduncle floral d'un brot 
 
Taula 4.4.9. Increments parcials de la longitud del peduncle floral d’un brot (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració 
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0,5 10 0.16 a  0.17 a 0.04 a 
1 10 0.12 a 0.14 a 0.08 a 

Control 10 0.16 a  0.12 a 0.06 a 
 
Increment 1-2: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 2-3: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06 
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Gràfica 4.4.9. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
del peduncle floral d’un brot. 

 
 
 El creixement del peduncle floral va resultar ser molt petit al ll arg de tot l'assaig, i al 
final del cultiu l'allargament del paràmetre va ser mínim, sense haver-hi diferències 
significatives entre les concentracions de 0.5 i 1 cc/l i el control. 
 Durant el transport les plantes tractades amb 1 cc/l van tenir un increment menor 
respecte les altres, però sense importància.  
 
Taula 4.4.10. Increments totals de la longitud del peduncle floral d’un brot (cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 10 0.37 a 
1 10 0.34 a 

Control 10 0.34 a 
 
Increment 1-4: 31/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.10. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud del 
peduncle floral d’un brot. 
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 No es van observar resultats significativament diferents entre les dues 
concentracions estudiades i tampoc amb el control. La màxima diferència de valors entre 
increments va ser pràcticament inapreciable (0.03 cm). 
 

• Longitud del peduncle floral mig de 3 brots 
 
Taula 4.4.11. Increments parcials de la longitud del peduncle floral mig de 3 brots 
(cm).  
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-2 Increment 2-3 Increment 3-4 

0.5 10 0.29 a 0.18 a 0.05 a 
1 10 0.17 a 0.16 ab 0.05 a 

Control 10 0.23 a 0.12 b 0.07 a 
 
Increment 1-2: 31/3/06 - 3/4/06 (transport) 
Increment 2-3: 3/4/06 - 10/4/06  
Increment 3-4: 10/4/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.11. Efecte del paclobutrazol sobre l' evolució de l'i ncrement de la longitud 
del peduncle floral mig de 3 brots. 

 
 
 Durant el simulacre de transport (increment 1-2) no es van apreciar creixements 
significativament diferents, sent la concentració d'1 cc/l la que va semblar tenir un major 
efecte sobre la reducció del paràmetre i la de 0.5 cc/l la de menys efecte. 
 En la tercera setmana després de l'aplicació del regulador (increment 2-3) les plantes 
tractades amb la concentració de 0.5 cc/l van diferir significativament respecte les no 
tractades. 
 A l'última setmana de l'assaig el creixement del peduncle floral va ser menor i els 
tractaments tampoc van tenir un clar efecte sobre el paràmetre. 
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Taula 4.4.12. Increments totals de la longitud del peduncle floral mig de 3 brots (cm). 
Nivell de significació αα = 0.05 

Concentració  
Bonzi (cc/l) 

Nº plantes Increment 1-4 

0.5 10 0.51 a 
1 10 0.39 a 

Control 10 0.42 a 
 
Increment 1-4: 31/3/06 - 18/4/06 
 
Gràfica 4.4.12. Efecte del paclobutrazol sobre l'i ncrement total de la longitud del 
peduncle floral mig de 3 brots. 

 
 El paclobutrazol no va mostrar un efecte regulador prou evident per controlar 
l'allargament del peduncle floral mig, ja que no es van donar diferències significatives entre 
els tractaments aplicats i el control. La major distància entre increments va ser de 0.12 cm 
(entre la concentració de 0.5 cc/l i la d'1 cc/l).   
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5. DISCUSSIÓ 
 
 Els reguladors de creixement i per tant el paclobutrazol, afecten el creixement 
cel· lular en longitud (Raven et al., 1992; Hamaker et al., 2002; Dole & Wilkins, 2005). 
Per aquest motiu és d’esperar que després de la seva aplicació es produeixi una reducció 
general de l’altura de la planta, de la longitud dels brots, dels entrenusos, etc, i per tant, 
un aspecte més compacte de la planta (McDaniel, 1983; Barrett & Nell , 1989; Latimer 
et al., 1994; Cramer & Bridgen, 1998). No obstant, aquest efecte varia depenent d’una 
sèrie de factors, com són per exemple l’estadi de desenvolupament de la planta, les 
condicions ambientals a les que està sotmesa i les condicions d’aplicació (forma, 
concentració, volum, pH de la solució, etc.). Per tot això, considerem adequat discutir 
els resultats de cada assaig per separat. 

 
5.1.- Assaig 1: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta en 
condicions de temperatura suau 
 
5.1.1.- Assaig 1.a: aplicació 3 setmanes abans del transport. 
 

• Alçada total de la planta 
 

La manca de creixement de les plantes sense cap tractament (testimoni) respecte 
les plantes tractades amb les diferents concentracions es pot atribuir a un possible estrès 
hídric (McKee, 1981; Adriansen, 1988; Garner & Björkman, 1996) degut a unes 
condicions de reg irregulars en aquest assaig.  

El fet de que no es van produir diferències significatives entre tractaments i 
control podria ser degut a l'aplicació insuficient de volum de les concentracions de 
Bonzi (5 ml/planta), ja que diversos autors han demostrat que el paclobutrazol és més 
efectiu quan s'absorbeix per via radicular i que la seva mobilit at a través del floema està 
limitada (Barrett & Bartuska, 1982; McDaniel, 1983).  

El producte va disminuir la seva eficàcia durant la tercera setmana de l'assaig 
(major increment d'altura) un cop lixiviat a través del substrat mitjançant l'aigua de reg. 
 

• Diàmetre de la tija pr incipal 
 

Com també s'ha vist en altres estudis (Wang & Hsu, 1994), cap de les 
concentracions de paclobutrazol va disminuir significativament el diàmetre de la tija, 
probablement perquè es tracta d'un paràmetre amb variacions poc importants, amb uns 
increments més elevats al principi i amb creixements cada cop més petits a mesura que 
avança el cultiu. 

Tot i no haver-hi diferències significatives entre els diferents tractaments i el 
control, la concentració d'1 cc/l va semblar ser lleugerament més efectiva que les altres, 
probablement degut a una major acumulació del producte en el substrat. Aquesta 
persistència del paclobutrazol ha estat descrita en diversos assaigs experimentals, tals 
com Willi ams, 1982; Shearing & Goulston, 1985; LeCain et al., 1986; Latimer et al., 
1994; Gent, 1997.   
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• Longitud de l' últim entrenús 
 

Els resultats obtinguts suggereixen que no es va produir un moviment 
suficientment eficaç del producte cap a les diferents parts de la planta i per tant no es va 
distribuir correctament pel xilema (Shearing & Batch, 1980; Willi ams, 1982; Quinlan & 
Richardson, 1986; Intrieri et al., 1987).     

Per motius molt semblants a l'anterior paràmetre, l'allargament dels entrenusos 
va ser molt elevat a l'inici de l'assaig i a partir de la segona setmana l'increment de 
longitud es va reduir considerablement. 

En el cas del paràmetre de l'entrenús mig, els resultats van indicar uns efectes del 
regulador similars als obtinguts per un sol entrenús. Cal tenir en compte que les tres 
mesures de cada planta utilit zades per calcular la mitjana eren en alguns casos bastant 
heterogènies i això podria haver causat la inexistència de diferències significatives entre 
tractaments. Tot i això, la persistència de les aplicacions a baixes concentracions durant 
la darrera setmana de l’assaig, va demostrar que el producte pot ser eficaç per el control 
d’aquest paràmetre.  

 
5.1.2.- Assaig 1.b: aplicació 3 setmanes abans del transport i 1 setmana abans del 
transport. 
 

• Alçada total de la planta 
 

L'eficàcia de les combinacions de concentracions de Bonzi no va ser l'esperada, 
ja que els resultats no van indicar una clara reducció de l'alçada (veure taules i gràfiques 
4.1.2.1 a 4.1.2.2 de l'apartat de resultats). Aquest fet es pot atribuir a l'escàs volum de 
concentració aplicat en el primer tractament (5 ml/planta), tal com suggereixen diversos 
autors com Shearing & Goulston, 1985; Roberts & Eaton, 1988; Latimer, 2001. D'altra 
banda, tot i que el volum utilit zat en la segona aplicació (20 ml/planta) va ser més 
apropiat per condicions de temperatura elevada (Latimer, 2001), el cultiu es trobava en 
un estadi de desenvolupament massa avançat, amb la major part de plantes en floració. 
L'interval de temps entre aplicacions pot afectar l'alçada de la planta (Cramer & 
Bridgen, 1998). És per aquest motiu que l'efecte hauria estat segurament més favorable 
si s'hagués efectuat la segona aplicació una setmana abans (Miranda & Carlson, 1980; 
Gilbertz, 1992; Gent, 1997; Carreño et al., 2002; Ecke, 2003). 
 

• Diàmetre de la tija pr incipal 
 

En cap de les combinacions de tractaments, el paclobutrazol va tenir un efecte 
clar sobre la reducció del diàmetre. La baixa efectivitat per aquest paràmetre va ser 
citada en alguns estudis (Whipker et al., 1994; Wang & Hsu, 1994). Cal considerar que 
el diàmetre de la tija és difícil de valorar per Silene pendula, ja que és una espècie amb 
un rang de valors reduït per aquest paràmetre, a diferència d'altres espècies (Tutin et al., 
1993; Castroviejo i Álvarez, 2001). No obstant, cal destacar que l’ordre d’aplicació de 
les concentracions és important: així, la major reducció es va obtenir amb la combinació 
de 0.5+1 cc/l de Bonzi, mentre que la de 1.5+0.5 cc/l va proporcionar plantes amb un 
major increment de diàmetre, indicant que el creixement d’aquest paràmetre va ser 
continu fins el final del període d’estudi. 
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• Longitud de l' últim entrenús 
 

Existeixen diversos estudis en els que es demostra l'efecte regulador del 
paclobutrazol sobre la longitud dels entrenusos (Hunter & Proctor, 1992; Sharma & 
Webster, 1992; Arnold & Davis, 1994; Vu et al., 1995). En aquest estudi experimental 
no es va veure una reducció efectiva del paràmetre en cap de les concentracions 
aplicades. Això es podria explicar no només pels motius ja exposats per el paràmetre de 
l'alçada total, sinó també per una pobra absorció i una baixa translocació cap els teixits 
de creixement, obtenint una resposta limitada del producte (Morel, 1995; Cramer & 
Bridgen, 1998; Dasoju et al., 1998).     
     L'estudi realitzat amb els valors de l'entrenús mig obtinguts a partir de la mitjana 
de tres entrenusos va presentar uns resultats molt similars als de la longitud d'un sol 
entrenús, ja que tampoc es va demostrar que es produís una reducció important dels 
entrenusos amb els tractaments efectuats.  
 
 
5.2.- Assaig 1R: efecte del paclobutrazol sobre el tamany de la planta 
en condicions de temperatura elevada 
 

• Alçada total de la planta 
 

El paclobutrazol va resultar ser més efectiu durant la setmana següent a 
l’aplicació, reduint l’altura de la planta amb les tres concentracions i obtenint resultats 
significatius respecte el control sobretot amb la concentració més alta (1.5 cc/l), tal com 
ho suggereixen alguns autors (González et al., 1999; Bañón et al., 2001; Hamaker et al., 
2002) i tenint en compte que en aquest període del cultiu és quan el creixement és més 
ràpid i pronunciat. A les darreres setmanes de l’assaig, l’efecte del producte no va ser 
tan destacable, probablement degut a la li xiviació del paclobutrazol en el substrat per 
l’acció del drenatge de l’aigua de reg, que és la via principal de pèrdua del producte 
(Bañón et al., 2002). Per aquest motiu, els tractaments de 0.5 i 1 cc/l van incrementar el 
seu creixement al final del cultiu, mentre que les plantes tractades amb 1.5 cc/l es van 
mantenir amb un increment menor d’alçada (veure gràfiques i taules 4.2.1 i 4.2.2 de 
l'apartat de resultats).   
 

• Diàmetre de la tija pr incipal 
 

Hi ha diferents assaigs que proven l’eficàcia del paclobutrazol per a la reducció 
del diàmetre de la tija de les plantes (Bañón et al., 2001), però cal tenir en compte que 
es tracta d’un paràmetre amb un rang de valors molt reduït per aquesta espècie (Bolós et 
al., 2005) i les diferències entre increments van ésser poc significatives. 

Malgrat la semblança estadística que es va produir entre els resultats d’aquest 
paràmetre, hi va haver certes variacions entre concentracions. Els efectes del 
paclobutrazol es van veure palesos sobretot durant els primers dies després de 
l’aplicació, obtenint el mill or resultat amb el tractament d’1.5 cc/l, el qual va aconseguir 
la reducció més gran del diàmetre.  

A les últimes etapes del cultiu el producte va perdre eficàcia segurament degut al 
seu rentat a través de l’aigua de reg (Bañón et al., 2002). 
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• Longitud de l' últim entrenús 
 

Per aconseguir un ús efectiu del paclobutrazol cal que sigui aplicat abans o 
durant la primera fase de creixement vegetatiu i abans de la floració; així s'aconsegueix 
una inhibició de l'allargament dels entrenusos (Barrett & Bartuska, 1982; McDaniel, 
1983; Dole & Wilkins, 2005). En aquest estudi es va actuar en base a aquesta afirmació, 
aplicant el producte en el moment adequat i obtenint així l'efecte de reducció desitjat. 

S'atribueix la semblança entre els resultats dels tres tractaments a la poca 
diferència entre les concentracions aplicades - 0.5, 1 i 1.5 cc/l - (Carreño et al., 2002).  

Al fer la valoració de l'entrenús mig de tres brots es va veure que el tractament 
més efectiu va ser el d'1.5 cc/l (concentració més elevada), en el que es va obtenir una 
major reducció dels entrenusos. En el cas de les plantes tractades amb 1 cc/l de producte 
l'efecte va ser poc notable, havent-hi un increment més elevat dels entrenusos durant el 
transport, degut a que en la primera mesura (un dia abans del tractament) les plantes es 
trobaven en un estadi vegetatiu lleugerament menys avançat (Jiménez & Caballero, 
1990; Ecke, 2003) i la mitjana de valors era significativament inferior respecte les 
plantes mesurades dels altres tractaments (veure annex 10). 
 
 
5.3.- Assaig 2: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle 
floral en condicions de temperatura suau 

   
• Longitud del brot 

 
S'atribueix la inexistència de diferències significatives entre les dues 

concentracions i el control a la baixa eficàcia del regulador, que va ser deguda a una 
ràpida evaporació de gran part del producte (Menhenett, 1984), tenint en compte que el 
volum aplicat va ser escàs (5 ml/planta) al realitzar els tractaments (Roberts & Eaton, 
1988; Armitage, 1994; Latimer, 2001; Dole & Wilkins, 2005). 

En fer la mitjana dels tres brots mesurats (longitud del brot mig) no van variar   
els resultats obtinguts per un sol brot i per tant es confirmen els motius exposats en 
aquest apartat. 
 

• Longitud de l' últim entrenús 
 

En aquest assaig el regulador de creixement va resultar eficient per controlar 
l'allargament dels entrenusos amb les dues concentracions aplicades. El paclobutrazol 
aplicat en el substrat a través del drenatge és absorbit per les arrels, transportat 
activament cap els teixits de creixement de la planta a través del xilema i distribuït 
correctament per les diferents parts (Barrett & Nell , 1989; Morel, 1995; Whipker & 
Hammer, 1997; Milli on et al., 1998; Cramer, 1998). Els resultats obtinguts amb les dues 
concentracions són similars degut a la poca diferència existent entre la concentració de 
0.5 cc/l i la d'1 cc/l (Bañón et al., 2002). 

Aquest mateix efecte del Bonzi també es va produir clarament sobre la longitud 
de l'entrenús mig, obtenint un creixement significativament inferior en les plantes 
tractades respecte el control. 
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• Longitud del peduncle floral 
 
El paclobutrazol va restringir l'allargament del peduncle floral i va ser efectiu 

amb les dues concentracions (0.5 i 1 cc/l) pràcticament amb la mateixa intensitat. 
Alguns estudis han demostrat aquesta resposta al regulador (Latimer, 1991; Wang & 
Hsu, 1994). Aquest efecte va ser més evident durant el transport (veure gràfica 4.3.9, 
increment 1-2, de l'apartat de resultats), període en el qual el creixement del paràmetre 
és major, degut a les condicions d'absència de llum a què van ser sotmeses les plantes 
(Azcón-Bieto i Talón, 2001). 

En aquest assaig el creixement general del paràmetre no va ser tan elevat com en 
l'assaig 2R (condicions més altes de temperatura), degut a que l'època de l'any té una 
influència en el creixement de les plantes (Wainwright & Irwin, 1987; Pearcy et al., 
1989; Raven et al., 1992; Pérez et al., 1994; Gil , 1995). 

En el cas de l'estudi fet a partir de la mitjana del peduncle floral, el producte no 
va tenir gaire eficàcia a causa de la diferència entre els tres valors mesurats per a cada 
planta.       
 
 
5.4.- Assaig 2R: efecte del paclobutrazol sobre la longitud del peduncle 
floral en condicions de temperatura alta 
 

• Longitud del brot 
 

L'efectivitat del paclobutrazol durant tot l'assaig i sobretot en el transport va 
quedar clarament demostrada, aconseguint una evident reducció de la longitud del brot, 
tan en l'estudi d'un sol brot com en el del brot mig. Molts estudis experimentals han 
demostrat aquest efecte regulador en nombrosos cultius ornamentals de test (Shanks, 
1981; Wil fret, 1981; Freeborg & Daniel, 1981; Barrett, 1982; McDaniel, 1983; 
Wainwright & Bithell , 1986; Intrieri et al., 1987; Sanderson et al., 1990; Gent, 2004).  

En aquest assaig, el volum de producte aplicat (20 ml/planta) va ser més elevat 
que en altres assaigs i aquest factor va donar més bons resultats al ll arg de tot l’estudi 
experimental, a causa de l'alta persistència del paclobutrazol en el substrat (Willi ams, 
1982; Shearing & Goulston, 1985; LeCain et al., 1986; Davis & Andersen, 1989; 
Latimer et al., 1994). 
 

• Longitud de l' últim entrenús 
 

Tal com s'ha demostrat en diversos assaigs (Barrett & Bartuska, 1982; 
Menhenett, 1984; Hunter & Proctor, 1992; Sharma & Webster, 1992; Arnold & Davis, 
1994), les plantes tractades amb Bonzi van mostrar una resposta important per reduir 
la longitud dels entrenusos respecte les plantes no tractades (veure taules i gràfiques 
4.4.5 a 4.4.8 de l'apartat de resultats). 

El paclobutrazol és més efectiu quan s'absorbeix per les arrels i és posteriorment 
transportat pel xilema (Quinlan & Richardson, 1986; Tjia, 1987; Barrett et al., 1994; 
Morel, 1995; Whipker & Hammer, 1997; Styer, 1997; Cramer, 1998; Milli on et al., 
1998). El volum aplicat es va considerar correcte, ja que va afavorir aquest moviment. 

En el cas de l'estudi de l'entrenús mig els resultats obtinguts van ser molt 
semblants als de la mesura d'un únic entrenús i per tant l'efecte també va ser el desitjat. 
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• Longitud del peduncle floral 
 
Les condicions de temperatura més alta que van caracteritzar aquest assaig van 

induir a un major creixement del peduncle i per aquest motiu el regulador no va fer tant 
d'efecte i els resultats obtinguts no van ser tan bons com en l'assaig 2, en el que les 
condicions de temperatura van ser més suaus. Diversos autors han suggerit que el 
creixement cel· lular de les plantes s'incrementa com més alta és la temperatura (Hess, 
1980; Roberts & Hooley, 1988; Raven et al., 1992; Pessarakli , 2002).     

El fet que no s'hagi produït un efecte clar sobre la longitud del peduncle floral 
també podria ser degut a la reduïda mobilit at de les molècules de paclobutrazol en el 
teixit de les plantes, que va disminuir la capacitat de restringir l'allargament del 
paràmetre (Barrett & Bartuska, 1982; Wang, 1991; Dole & Wilkins, 2005). 

El control de l'allargament del peduncle mig tampoc va resultar gaire 
satisfactori, probablement degut als mateixos motius exposats en la discussió per un sol 
peduncle analitzat. 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
 De les diferents concentracions de Bonzi aplicades, la que va resultar més efectiva 
per controlar el creixement de Silene pendula durant el cultiu, reduint l'alçada de la planta, 
l'allargament de la longitud dels entrenusos i el diàmetre de la tija, va ser la d'1.5 cc/l. En 
relació a aquest factor també es va comprovar que el volum aplicat de 25 ml de solució per 
planta conjuntament amb unes condicions de temperatura alta (abril ) van afavorir l'obtenció 
de plantes compactes i visualment més equili brades. 
  

Durant el transport, mitjançant l'aplicació d'un volum de 20 ml/planta i en l'època 
d'aplicació corresponent a condicions d'alta temperatura, es va aconseguir un bon control de 
la longitud dels brots i una reducció destacable de la longitud dels entrenusos. Pel que fa al 
peduncle floral, la major efectivitat per a la reducció del paràmetre es va obtenir en 
condicions de temperatura suau (març) i amb un volum aplicat de 5 ml/planta. Per aquests 
tres paràmetres les dues concentracions aplicades (0.5 i 1 cc/l) pràcticament van mostrar la 
mateixa efectivitat. 
 

En general la qualitat del producte final va ser acceptable en tots els assaigs, 
obtenint una planta d'un valor ornamental correcte, amb un bon aspecte, absència de 
fitotoxicitats i sense símptomes importants causats per plagues o malalties.        

 
Després d'haver finalitzat l'estudi experimental, es plantegen diverses 

consideracions que es poden utilit zar com a suggeriments per a possibles futures repeticions 
o ampliacions dels assaigs realitzats: 
- Intentar que totes les plantes utilit zades siguin el més homogènies possible (amb el 

mateix estadi de desenvolupament i un bon estat sanitari).  
- Incloure nous paràmetres que també permetin avaluar correctament els efectes del 

paclobutrazol (amplada de la planta, àrea i pes sec de les fulles, etc.). 
- Incrementar la concentració màxima utilit zada en les aplicacions (per exemple: 2 cc/l) i 

augmentar la separació entre els valors de les concentracions per observar d'una manera 
més clara les diferències entre els resultats (0.5, 1.5 i 2 cc/l).  

- Utilit zar un volum d'aplicació del producte superior a 20 ml per planta (possible millor 
eficàcia). 

- En el cas d'aplicar combinacions de dues concentracions, realitzar la segona aplicació 
en un estadi de desenvolupament de la planta menys avançat, és a dir, disminuir 
l'interval de temps comprès entre les dues aplicacions. 

- Mantenir un òptim control de les condicions ambientals (temperatura, humitat relativa) 
durant el simulacre de transport. 

 
Finalment, en aquest Treball de Final de Carrera s'ha pogut comprovar d'una forma 

evident que el paclobutrazol utilit zat com a fitoregulador del desenvolupament de plantes 
ornamentals, i concretament de Silene pendula, ha resultat ser una bona alternativa a altres 
retardants de creixement (clormecuat, etc.) prohibits pel seu risc mediambiental. 
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