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Resum 

 

 El cultiu de la vinya en quan a rendiment, qualitat del vi ja elaborat i duració 

dels diferents estats fenològics depen molt de les condicions meteorològiques 

característiques per cada zona. 

Es van realitzar bàsicament quatre investigacions: la primera a partir de la 

duració dels estats fenològics per tres varietats Xarel·lo, Chardonnay i Merlot en la 

comarca de l’Alt Penedès. Una segunda tenint en compte dues variables 

meteorològiques: la temperatura i la precipitació en funció del rendiment per tres 

comarques: l’Alt Penedès (D.O. Penedès), el Bages (D.O. Pla de Bages), i el Maresme 

(D.O. Alella). En la tercera s’avalua les variables meteorològiques observades 

anteriorment però comparant amb la qualitat del vi obtinguda per cada D.O. Una darrera 

on es compara la integral tèrmica activa i el règim de precipitacions durant el cicle 

productiu del cultiu a Vilafranca del Penedès. 

Els resultats obtinguts van ser evidents en alguns casos estudiats de que la 

meteorologia influeix en el desenvolupament del cultiu de la vinya tant en el rendiment i 

qualitat, com en la duració dels estats fenològics. Sobre tot depenent en quina època de 

l’any es produeixen les precipitacions ja que al mateix temps varia la temperatura 

provocant una variació dels factors indicats anteriorment. 
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Resumen 

 

 El cultivo de la viña en cuanto a rendimiento, calidad del vino ya elaborado y 

duración de los distintos estados fenológicos depende mucho de las condiciones 

meteorológicas características para cada zona. 

Se realizaron básicamente cuatro investigaciones: la primera a partir de la 

duración de los estados fenológicos para tres variedades Charelo, Chardonnay y Merlot 

en la comarca del Alto Penedés. Una segunda teniendo en cuenta dos variables 

meteorológicas: la temperatura y la precipitación en función del rendimiento para tres 

comarcas: el Alto Penedés (D.O. Penedés), el Bages (D.O. Pla de Bages) y el Maresme 

(D.O. Alella). En la tercera se evalúa las variables meteorológicas observadas 

anteriormente pero comparando con la calidad del vino obtenida por cada D.O. Una 

última donde se compara la integral térmica activa y el régimen de precipitaciones 

durante el ciclo productivo del cultivo en Vilafranca del Penedés. 

Los resultados obtenidos fueron evidentes en algunos de los casos estudiados de 

que la meteorología influye en el desarrollo del cultivo de la viña tanto en el 

rendimiento y calidad, como en la duración de los estados fenológicos. Sobre todo 

dependiendo en que época del año se produzcan las precipitaciones ya que al mismo 

tiempo varia la temperatura provocando una variación de los factores indicados 

anteriormente. 
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Abstract 

 

 The culture of the vine, as for as output, quality of the wine already elaborated, 

and duration of the different fenologic states, depends on, to a great extent, of the 

characteristic meteorological conditions of each zone. 

In the present work it has been developed, basically, four lines of investigation. 

First, it has studied the duration of the fenologic states for each one of three varieties of 

vine which are cultivated in the region of Alt Penedès: Charelo, Chardonnay and 

Merlot. 

One second line, it has related two meteorological variables, the temperature and 

the precipitation, with the output of the cultures in three different regions: Alt Penedès 

(D.O. Penedès), Bages (D.O. Pla de Bages) and Maresme (D.O. Alella).  

The third line of investigation has compared the quality of the wine obtained by 

each D.O based on the studied meteorological variables in the previous section. 

And, finally, the fourth line of investigation has compared the active thermic integral, 

and the precipitation regime during the productive cycle of the culture in Vilafranca del 

Penedès. 

In some of the studied cases, the obtained results have demonstrated the clear 

influence of meteorology in the development of the vine culture, either in their output 

and quality or in the duration of the fenologic states. The time of the year in which the 

precipitations take place constitutes a critical factor, because it determines the 

environmental temperature and, therefore, it is directly related to the variations of the 

previously indicated factors. 

 

 Keywords: hydric regime, thermic integral, output, fenologic state, and vine. 
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I.- INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1.- El cultiu de la vinya a Catalunya 

 

1.1.1.- Taxonomia i morfologia 

 

La vinya és una planta angiosperma, de la classe de les dicotiledònies i de la 

subclasse amb flors més simple (choripetalae), però es troba dins del grup de les que 

tenen calze i corol·la (Dyalypetalae). És tracta d’una planta llenyosa, de l’ordre de les 

Rhamnales. Té un període juvenil de entre 3 i 5 anys, durant el qual no produeix flors. 

En el mes de març, quan arriben les temperatures més altes, comença a funcionar la 

saba i es produeix l’anomenat “plor” de la vinya expressat en el mateix fruit de la 

planta. Inicialment, aquest últim, degut a que es troba saturat de clorofil·la, és de color 

verd, però passa de verd a groc, en el cas de que la varietat de vinya sigui blanca, o de 

verd a vermell en el cas de la varietat negre. 

 

El fruit el podem dividir en dos parts importants. La primera és la part llenyosa, 

que s’encarrega de l’aport d’àcids i altres substàncies, i la segona i més important és el 

gra de raïm, del qual es poden diferenciar tres parts: la pell, la polpa i les llavors. La pell 

conté la major part dels components colorants i aromàtics dels vins. A la polpa trobem 

l’aigua i els sucres que, posteriorment, degut a la fermentació es transformaran en el vi. 

Finalment, les llavors proporcionen els tanins. 

 

1.1.2.- Necessitats d’abonat de fons 

 

Degut a que posteriorment a la plantació de les vinyes no es possible fer noves 

labors de fons al sòl, es convenient enriquir-lo prèviament mitjançant l’aportació de 

fòsfor entre uns 500-600 kg/ha, potassi entre 200-2000kg/ha i matèries orgàniques 

segons el tipus de terreny. 
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1.1.3.- Necessitats d’abonat en vinya 

 

Durant l’hivern es important l’aplicació de fem i de quantitats determinades de 

potassi a finals de l’hivern i després de la floració. Amb l’arribada de la primavera ,es 

procedeix a fer un aport amb adobs nitrogenats. A l’estiu es perjudicial continuar 

aportant nitrogen, ja que es prolonga la vegetació i s’enriqueix el contingut en 

nitrogen dels raïms. 

 

Per últim, cal dir que l’abonat en fòsfor és menys necessari en vinya i que, 

normalment, es considera necessari l’abonat del terreny, encara que també l’abonat 

foliar ajuda quan les arrels no es troben en condicions d’absorció òptimes. 

 

 1.1.4.- Plagues i malalties 

 

Les plagues i malalties més característiques són les causades per Peronospora, 

Oidï, Botrytis Cinerea, Aranya vermella, Aranya Gall, Tortrix, cigarrer i cigarra, 

mildiu. També per fongs, com els del gènere Penicillium i Cladosporium, i per 

nemàtodes, com el Xiphynema Index. (Alquèzar Ariño, Llucià et al.) 

(www.infoagro.com) 

 

 

1.2.- El clima mediterrani 

 

El clima mediterrani es caracteritza per la suavitat dels seus hiverns i per uns 

estius força càlids. Aquest domini climàtic correspon bàsicament a tota la conca del mar 

Mediterrani i és, per tant, un clima definit a Europa, encara que existeixen altres zones 

al món amb un clima semblant. 

 

 1.2.1.- Delimitació i característiques de l’àrea del mediterrani 

 

El clima mediterrani o subtropical es troba caracteritzat i delimitat a les costes 

del Sud de l’Europa Occidental i està modificat per les terres interiors. La regió 

mediterrània constitueix una extensió molt gran de oest a est, situada a les costes del 
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mar Mediterrani i a les planures obertes o a les zones muntanyoses que s’allarguen en 

aquest mar interior. 

 

L’àrea del mediterrani es troba dominada per l’efecte dels vents de l’oest, amb 

les pertorbacions del front polar en superfície i la corrent abundant en alçada. 

 

Durant l’estiu, les pertorbacions del front polar es traslladen a les latituds més 

altes i permeten situar-se sobre les costes mediterrànies a les cèl·lules anticiclòniques 

(altes pressions subtropicals), generant un temps sec, és a dir, amb mancança de 

precipitacions. A aquesta falta de pluges s’afegeixen les altes temperatures pròpies de 

l’estació càlida, fet que incideix en la forta sequera estival que es sol patir en aquestes 

zones. 

 

A l’hivern, es retiren els anticiclons subtropicals predominant la circulació del 

oest, característica de la zona més suau, que ocasiona un temps inestable i plujós. 

Aquest mecanisme s’inicia a principis de la tardor i es manté fins a finals de la 

primavera, moment en el qual el front polar torna a ser desplaçat pels anticiclons 

subtropicals. 

  

 1.2.2.- Les precipitacions i els vents 

 

La major part de les precipitacions es produeixen en les estacions intermitges, 

primavera i tardor, encara que és produeixen, però de menor importància, durant 

l’hivern, ja que és freqüent que un apèndix de l’anticicló continental es situï en aquestes 

zones, donant lloc a un temps asserenat però fred. 

 

Els totals anuals de precipitacions varien, entre 400 i 1.000 mil·límetres o L/m2, 

en funció de la latitud i de l’exposició. Durant l’hivern, les precipitacions acostumen a 

ser de caràcter ciclònic, pel predomini durant aquesta època dels vents de l’oest. En 

general, són precipitacions de forta intensitat i és produeixen en pocs dies. D’aquí que el 

temps atmosfèric no sigui molt núvol, amb predomini de cels blaus i asserenats, 

característics del món mediterrani i amb una forta insolació. Les pluges equinoccials es 
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presenten en forma de xàfecs forts; generalment curtes i molt violentes, cosa que 

condueix a fortes inundacions, amb pèrdues humanes i econòmiques. 

 

Una altre característica d’aquest tipus de clima és la importància dels vents, que 

van de terra cap al mar, concretament durant l’hivern en zones característiques com 

l’Empordà i la Vall de l’Ebre. 

   

1.2.3.- Les temperatures 

 

La suavitat dels hiverns es una de les característiques més importants del clima 

mediterrani, on el mes més fred registra una temperatura mitja superior a 6ºC. D’aquí 

que es digui que en el món mediterrani no existeix l’hivern. Aquesta suavitat contrasta 

amb els estius secs i calorosos. De totes maneres, no existeix una calor regular i sense 

contrastos, ja que es poden donar onades de fred durant l’hivern com a conseqüència 

dels descensos d’aire fred del Nord d’Europa. 

 

1.2.4.- Les divisions internes 

 

A l’interior de l’àmbit mediterrani, es distingeixen dues províncies climàtiques a 

partir d’una línia que, d’oest a est, des de Lisboa fins Atenes, seguint poc més o menys 

la isoterma 9,5ºC al gener. Al sud de la isoterma de 9,5ºC, l’hivern és temperat i les 

estacions intermitges caloroses (18ºC de mitja) . Les precipitacions es concentren en un 

reduït nombre de pertorbacions hivernals, des de desembre a principis de març. Al Nord 

de la línia Lisboa - Atenes, les pluges són més abundants en les estacions intermitges i 

la estació seca, per tant, és molt més breu. 

 

A l’interior de la zona mediterrània nord es distingeixen quatre variants, en una 

de les quals es troba la que correspon a Catalunya. La primera variant es troba a 

Portugal, que presenta la variant més oceànica del clima mediterrani. En segon lloc, la 

zona central d’Espanya presenta la variant de clima continental i la tercera variant que 

correspon a Catalunya, on l’estació seca es molt curta (dos mesos) i els hiverns es veuen 

interromputs per onades de fred. El mes de gener registra una mitja de 5,5 ºC a 7 ºC, 
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mentre que al mes de juliol la mitja és de 22,2 ºC a 23,5 ºC. Finalment, la quarta variant 

es presenta a Grècia, amb pluges a l’estiu e hiverns freds. 

 

1.2.5.- Tipus de sòls i vegetació de la regió mediterrània 

 

Parlar de vegetació natural o vegetació primitiva no té molt sentit al referir-se a 

Europa Occidental, ja que gairebé tot l’espai ocupat per la vegetació ha estat transformat 

per l’acció humana i el resultat actual és la existència d’uns paisatges antropitzats. De 

tota manera, existeixen àrees al interior continental on es possible trobar espais 

marginals amb diverses formacions vegetals que, sens dubte, responen al concepte de 

vegetació natural. Aquestes formacions “naturals” son degudes a la diversitat climàtica 

existent a l’Europa Occidental. 

 

D’acord amb les característiques climàtiques, la vegetació europea es distribueix 

en zones disposades en la direcció dels paral·lels, molt modificada per l’efecte de la 

continentalitat. Segons la classificació botànica, l’Europa Occidental es troba dins del 

regne holàrtic, amb tres regions: la regió de l’àrtic, l’eurosiberiana i la mediterrània. 

(Geografia Universal, 1989) 

 

 

1.3.- Condicions reglamentàries de producció 

  

1.3.1.- Definició de Denominació d’Origen 

 

Una Denominació d'Origen (en endavant D.O.) és el nom que designa un 

producte alimentari d'un àmbit territorial, la qualitat o les característiques del qual 

s'aconsegueixen gràcies al medi geogràfic amb els seus factors naturals i humans. El 

Consell Regulador garanteix l'origen geogràfic i la qualitat de les D.O. 

(http://ca.wikipedia.org) 

 

El distintiu de “Denominació d’Origen Qualificada” se li assigna a aquells vins 

d’una elevada qualitat. En el cas de Catalunya, aquesta definició només li ha estat 

atribuïda al Priorat entre totes les denominacions d’origen, ja que ha demostrat durant 
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un bon nombre d’anyades consecutives el seu altíssim nivell. (Guia de Vins i Caves de 

Catalunya, 2006) 

 

1.3.1.1.- Creació de les D.O. 

 

Les Denominacions d'Origen apareixen en la història de manera 

espontània, a partir del moment en que el consumidor o el negociant comença a 

diferenciar els productes d'una zona geogràfica, en els quals, reconeix unes 

característiques pròpies atribuïdes a unes condicions particulars de l'ecosistema 

on es cultiven i a la influència de l'home en la producció i elaboració.  

 

No és fins al segle XX que apareix la necessitat, en els països europeus, 

de regular de manera oficial les denominacions d'origen. El concepte D.O. 

difereix de la "indicació de procedència", ja que aquesta última informa només 

del lloc de producció sense donar cap més dada ni referir-se a la qualitat. 

 

Pel que fa a la reglamentació de les D.O., podem dir que una D.O. és el 

reconeixement d'un nom geogràfic aplicat a un producte que ha assolit un cert 

renom en el mercat. Per tant, una definició possible per una D.O seria el nom 

geogràfic de la regió, comarca, lloc o localitat, utilitzat per designar un producte 

procedent d'aquesta zona que tingui qualitats i caràcter diferencials, deguts 

principalment al medi natural i als sistemes d'elaboració. 

 

Segons l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les 

Denominacions d'Origen garanteixen no només l'origen geogràfic, sinó també la 

qualitat d'un producte i que aquests han estat elaborats a partir d'unes 

determinades varietats i amb unes pràctiques determinades establertes 

prèviament. Per poder qualificar-se amb el nom de la Denominació d'Origen, el 

vi té de passar per estrictes controls analítics per part d'experts que en 

garanteixen la seva qualitat. (www.gencat.net/darp/c/incavi) 
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El pertànyer a una D.O. comporta alhora una sèrie d'avantatges que fan 

possible el manteniment de la qualitat esperada, però també significa haver de 

suportar els costos que això representa. 

 

Les D.O. permeten, entre d’altres objectius: 

• Garantir i conservar la qualitat del producte  

• Preservar el patrimoni de la comarca i la regió  

• Delimitar la zona de producció i, per tant, el volum de producció 

• Regular els preus del producte en funció dels costos de producció, 

de la qualitat i de la demanda 

• Poder suportar els costos que implica l'exigència de qualitat, 

mitjançant uns preus més elevats 

• Evitar que els mateixos tipus de productes de fora de la zona de la 

D.O. es comercialitzin i venguin amb el seu nom 

• Ajudar a elevar el nivell de vida de la població rural, gràcies a 

una millor valoració dels productes agraris 

• Estimular la instal·lació d'indústries subsidiàries 

• Garantir el mateix marc jurídic i de competència entre totes les 

empreses i estimular la inversió i la promoció de la marca 

 

1.3.1.2.- Reglamentacions 

 

Cada D.O. té la seva reglamentació particular però, en el cas de les D.O. 

vinculades a la producció de vi, es pot afirmar que la majoria pretenen controlar 

els següents aspectes: (“Cupatges”, 2006) 

 

• Delimitar la zona de producció, els municipis i finques que la 

composen i que formen una unitat productiva homogènia 

• Establir les varietats tradicionals de la zona 

• Reglamentar els sistemes de cultiu i determinar el rendiment 

màxim per hectàrea 
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• Els Consells Reguladors poden donar d'alta noves parcel·les i 

registrar-les si consideren que compleixen les condicions 

establertes 

• Determinar el percentatge màxim d'obtenció de most per quilo de 

raïm i regular les pràctiques enològiques, en el cas de la vinya 

• Determinar les varietats autoritzades i les proporcions en la 

composició de la mescla 

• Determinar una graduació alcohòlica mínima o màxima pel que fa 

al vi 

• Determinar l'àrea de vinyes que poden ser destinades a la criança i 

fixar les condicions mínimes de criança dels vins de la zona 

• Definir els sistemes de control que ha de portar a terme el Consell 

Regulador i realitzar els anàlisis corresponents 

• Registrar i portar un control tècnic i administratiu de les vinyes 

destinades a la producció de vins de la D.O., enregistrar els 

Cellers que elaboren, crien i comercialitzen els diferents vins 

• Determinar sistemes de control particular sobre la producció de 

cada parcel·la, el volum d'elaboració, la circulació de vins a 

l'interior de la zona, i el seu volum d'expedició. 

 

1.3.2.- El Consell Regulador 

 

Els Consells Reguladors són organismes formats per viticultors i cellers 

elaboradors de la pròpia zona, escollits per votació entre tot els cens de professionals 

d'un o l'altre sector d'una D.O. La seva missió es vetllar pel compliment de la 

reglamentació i controlar, fomentar la qualitat i garantir l'origen dels vins. Els Consells 

Reguladors s'han de considerar com organismes interprofessionals estretament vinculats 

a l'Administració Autonòmica.  

 

La política en matèria de D.O. i foment de la qualitat ve determinada per la 

Direcció General de Política alimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació i, concretament, per la Sots direcció General de l' Institut Nacional de 
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Denominacions D'Origen (INDO). Juntament amb aquest últim, coordinen les seves 

activitats els organismes competents de les Comunitats Autonòmiques i els Consells 

Reguladors. (www.xtec.cat) 

 

Els Consells Reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic, a 

les quals s’atribueix la gestió de la denominació d’origen. A més a més, tenen 

personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat 

d’obrar per al compliment de llurs funcions. Pel que fa al règim jurídic, els Consells 

Reguladors estan subjectes, amb caràcter general, al dret privat, excepte en les 

actuacions que comportin l’exercici. (www.acenologia.com) 

 

 

1.4.- Fenologia de la vinya 

 

Els estats fenològics de la vinya són:  

 

   Parada hivernal                      Inflat de gemma 

 

   Gemma amb punta verda       Obertura de les gemmes 

 

   2 – 3 fulles expandides          Inflorescències visibles 
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   Inflorescències separades. Botons florals aglomerats 

 

   Botons florals separats       Plena floració 

 

   Baia tamany perdigó          Baia tamany pèsol 

 

   Compactació del raïm        Inici del verolat 

 

   Maduració                          Caiguda de fulles 

 

www.infoagro.com

 

 

1.5.- Requeriments climàtics del cultiu 

 

Les condicions geoclimàtiques com llum, temperatura i humitat són molt 

importants, ja que el clima de les zones es determinant per la vinya e imposa certs 

límits, com la latitud i com, per exemple, l’alçada en zones muntanyoses. La vinya 
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s’adapta fàcilment a molts terrenys, però s’adapta molt millor als sòls rics en matèria 

orgànica. 

 

Pel que fa a la variable temperatura, cal dir que la vinya no aguanta temperatures 

per sota dels -20ºC, ja que això provocaria greus danys com, per exemple, la mort de les 

gemmes. També, un cop iniciada la brotació, temperatures inferiors als -2ºC podrien fer 

malbé tota la collita. Per altra banda, temperatures superiors als 30-34ºC, junt amb vents 

secs i calents, poden cremar les fulles. No cal dir que la calamarsa és la variable 

meteorològica que provoca més dany en planta. 

 

Per tot això, es pot definir un rang òptim de temperatures i de precipitació en els 

diferents estats de desenvolupament de la vinya: 

    Temperatura (ºC) Precipitació (mm) 

 Brotació    9 - 10    14 - 15  

 Floració    18 - 22   10  

De floració a canvi de color 22 - 26   40 - 115   

De canvi de color a maduració 20 - 24   80 - 100  

Verema    18 - 22   0 - 40  

 

Per a cada espècie, inclòs les varietats dins de cada espècie, existeix un valor, 

corresponent a la suma de les temperatures mitges diàries, necessari per finalitzar 

qualsevol dels cicles biològics de la planta. Aquest sumatori es coneix com a “constant 

tèrmica o integral tèrmica”.  

 

La integral tèrmica no té de ser inferior a un límit, el qual és variable segons les 

varietats i les condicions del medi. Per que els seus fruits esdevinguin madurs, la vinya 

necessita un integral tèrmica de entre 2.800 i 4.000 graus. De tota manera, es considera 

com a valor acceptable el de 3100 ºC des de l’abril fins al setembre. (A. Dominé, 2000) 

 

Per la floració, temperatures al voltant dels 21 graus, amb temps sec, es 

consideren condicions favorables, mentre que les temperatures inferiors als 15-16 graus, 

acompanyades de pluja, retarden aquest període. En el període de maduració la 

 11



   
                                                                                                                                              INTRODUCCIÓ 
 

temperatura màxima ideal és la de 24 ºC graus, ja que temperatures més altes podrien 

arribar a ser perjudicials per la planta. 

 

Una precipitació anual entre els 350 i 600 mm es pot considerar òptima pel 

cultiu de la vinya al llarg de tota la duració del seu cicle vegetatiu. Concretament, en el 

període de maduració, la precipitació òptima té de ser d’uns 250 a 350 mm.  

 

En l’hemisferi nord les plantacions de vinya productives es localitzen entre el 

paral·lels 33 fins els 55 graus. (http: tdcat.cesca.es) 

 

 

1.6.- La producció i la qualitat del vi respecte el temps meteorològic 

 

Prèviament a estudiar de quina manera influeixen les variables meteorològiques 

en la producció i qualitat del vi, cal remarcar que, segons el relleu del terreny on estigui 

situada la plantació, aquestes variables poden modificar-se notablement. 

 

Una orientació meridional de les vinyes té com a conseqüència una correcta 

energia tèrmica i, per tant, una millor recepció de radiació de llum tant per la massa 

foliar de la planta com pel propi terreny, Això comporta una millora en la qualitat de la 

producció de raïm. 

 

1.6.1.- Temperatura 

 

La variable temperatura resulta un factor clau en la fisiologia de la vinya 

ja que, depenen de la temperatura, es fa possible que es portin a terme funcions 

com la respiració, transpiració o la fotosíntesis. El cicle biològic es sensible tan a 

les fluctuacions de temperatura entre el dia i la nit com als canvis de temperatura 

degut a les diferents estacions de l’any. Si no es produeix aquesta fluctuació 

tèrmica, la fase de floració de la planta pot no produir-se. 

 

Quan la variable temperatura és manté elevada s’acceleren els processos 

biològics de maduració i, d’aquesta manera, s’obtenen vins de graduacions 
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elevades, dolços, com a conseqüència de una complerta maduració del raïm. Pel 

contrari, en zones on les temperatures són més baixes, la maduració no es 

produeix tan fàcilment i, per tant, s’obtenen vins més fluixos i marcadament 

àcids. Per tal d’obtenir una bona collita és necessari que, en el període de 

maduració, hagi un determinat nombre de dies en els quals faci una forta calor, 

per sobre els 30 ºC durant 15 dies. 

 

El règim de temperatures anuals de la vinya determina, juntament amb 

altres factors, la collita de raïm i sobre tot la seva qualitat i és un factor 

especialment important a la última fase de maduració del raïm. 

 

Durant el període herbaci, les temperatures elevades desfavoreixen la 

multiplicació cel·lular, per lo que el seu valor òptim es situa entre els 20 i 25 

graus. En el període de maduració, on es produeixen importants migracions i un 

augment de la grandària de les cèl·lules, la temperatura ideal és de 25 graus. Si la 

temperatura és massa elevada, per sobre els 40 graus per exemple, es pot 

afavorir l’acumulació de sucres en altres parts de la planta diferents del fruit i, 

pel contrari, per sota els 10 graus el desenvolupament del raïm és molt difícil. 

Les temperatures superiors als 30 ºC tendeixen a eliminar per combustió 

quantitats notables d’àcid màlic, podent  també aturar la fotosíntesi de la planta. 

 

1.6.2.- Insolació 

 

La quantitat de llum solar que rep la planta generalment la trobem 

expressada en hores de sol a l’any. Aquesta variable té una gran influència sobre 

la qualitat dels fruits obtinguts. 

 

S’ha demostrat que per obtenir una bona producció de vinya són 

necessàries entre 2000 i 3000 hores de sol a l’any. Malgrat la diferència que 

suposen ambdós valors, es poden trobar vins de bona qualitat amb valors tan 

diferents de hores de insolació directa anual. Un valor per sobre les 3000 hores 

de sol/any és pràcticament impossible a Catalunya.  
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 1.6.3.- Precipitació 

 

Es tracta de la variable meteorològica més important en el 

desenvolupament de la vinya. Però, un cop la planta ha cobert totes les seves 

necessitats bàsiques, un excés d’aigua és considera negatiu degut a que pot 

afavorir l’aparició de diverses malalties. 

 

Al hivern, quan la planta es manté en repòs, la pluja afavoreix la qualitat 

de la verema i si, junt amb aquest fet, es produeix un estiu sec i calorós, això 

normalment dona lloc a les millors anyades. 

 

La vinya és una planta resistent a la sequera, podent vegetar amb menys 

de 300 mm de pluviometria anual. Però, és sensible a l’excés d’humitat, sobre 

tot en terrenys anegats i per asfíxia radicular. Es conegut que les millors qualitats 

s’aconsegueixen quan la pluviometria es troba entre els 350 i 600 mm anuals. 

 

La humitat és indispensable per la vida de la planta. Per una part, dissol 

els compostos minerals que conté el terreny i permet que siguin absorbits per les 

arrels. Per altra banda, permet un correcte desenvolupament dels complexos 

mecanismes fisiològics de la vinya durant el seu període vegetatiu o d’activitat. 

Durant el període herbaci de creixement del gra, la planta ha de tenir suficient 

aigua per no patir sequera, circulant sobre tot en aquesta fase la sabia xilèmica o 

bruta. Qualsevol falta d’aigua es tradueix en un anormal desenvolupament del 

raïm. A partir de l’enverolat, la planta té de disposar de la quantitat suficient 

d’aigua per ajustar la pressió osmòtica dels teixits vegetals i permetre la 

fotosíntesi, transport i acumulació dels compostos formats al gra de raïm. En 

aquesta fase augmenta la circulació de la sabia elaborada, que alimenta els 

raïms, raó per la qual la dependència de la disponibilitat d’aigua és menor que la 

del sol. En certs moments de l’últim període de maduració l’aigua es convenient 

per aconseguir collites de qualitat. 

 

L’excés d’humitat retarda la maduració, forma en els raïms una menor 

quantitat de sucres, els fa més rígid i amb menor quantitat de polífens, afavorint 
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l’aparició de malalties criptògames i, en alguns casos, es poden arribar a explotar 

els grans de raïm pel seu excessiu augment del volum. 

 

 1.6.4.- Gelades 

 

La vinya pot aguantar temperatures extremadament baixes, però no 

inferiors als -20ºC. Això no vol dir que una gelada per sota dels 0ºC no pugui 

provocar danys irreparables en la planta durant la fase de brotació de la mateixa. 

 

 1.6.5.- Vents 

 

Aquesta variable meteorològica pot ser positiva o negativa, depenent de 

la velocitat del vent, persistència o la humitat que porti. Per norma general, es 

consideren vents beneficiosos quan són moderats, càlids i amb una certa humitat, 

mentre que, evidentment, seran negatius per la planta aquells vents que siguin 

forts, freds i secs. 

 

 1.6.6.- Boira 

 

Es sempre un aspecte a tenir en compte, ja que aquesta variable 

meteorològica sempre serà dolenta pel cultiu de la vinya degut a que sovint 

provoca malalties en planta com el Mildiu, Botrytis o l’Oïdi. (A. Ariño, Llucià et 

al.), (J. Hidalgo Togores, 2003) 

 

 

1.7.- La producció vitivinícola a la demarcació territorial de Barcelona 

 

A la demarcació de Barcelona trobem tres de les deu Denominacions d’Origen 

que hi ha a Catalunya. 
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1.7.1.- Denominacions d’Origen de la demarcació de Barcelona 

 

1.7.1.1.- La D.O. d’Alella 

 

El Consell Regulador va sorgir l’any 1953 que va ser 

quan es va aprovar el primer reglament. En l’actualitat la 

zona de producció s’estén per 18 termes municipals. 

Aquesta D.O. compta amb un total de 560 hectàrees de 

vinya inscrita, 6 cellers elaboradors i 137 viticultors. Té 

una producció mitjana de 8.000 hectolitres. La D.O. d’Alella 

compren les comarques del Maresme i Vallès Oriental. A la comarca del 

Maresme hi trobem els municipis d’Alella, que és la que dona el nom a la 

denominació d’origen que pertany a aquesta regió, a més a més d’Argentona, 

Cabrils, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teia, 

Tiana i Vilassar de Dalt. Per la comarca del Vallès Oriental tenim els municipis 

de La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Santa Maria de 

Martorelles, S. Fost de Campsentelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

(http://www.doalella.com, http://ca.wikipedia.org) 

 

 Pel que fa al sòl, en aquestes comarques del Maresme i del Vallès 

Oriental es pot dir que la característica més significativa és la existència del 

sauló, un terreny arenós d’origen granític i de color pràcticament blanc, que té 

una gran permeabilitat i una gran capacitat de retenció de la irradiació solar. 

Això facilita la maduració del fruit i aporta finor als vins de la zona.  

 

 Les vinyes de la D.O. Alella es troben preferentment situades a la zona 

litoral, en parcel·les esglaonades degut també a la geografia de la zona. 

("Cupatges", 2006) 
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1.7.1.2.- La D.O. del Penedès 

 

Desde el segle IV a.C. es diu que hi ha vinyes al 

Penedès i és la zona on es desenvolupa una major 

producció de vi a Catalunya. La seu està situada a 

Vilafranca del Penedès. La D.O., com el seu nom 

indica, es troba situada al Penedès, tan l’Alt com el Baix 

Penedès, però també a l’Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt camp i el 

Tarragonès. A la comarca del Penedès, les vinyes es troben localitzen en tres 

zones diferents. La primera es tracta del Penedès superior, el qual està situat 

molt a prop del Prelitoral, i és on es situen els cultius a una major altitud. Per 

altra banda, es troba la zona del Penedès marítim que, com el seu nom indica, es 

refereix a la zona on els cultius són més propers a la costa. Per últim, el Penedès 

central s’estén entre el Litoral i Prelitoral. Tradicionalment la D.O. Penedès està 

associada, a l’hora de la seva vinculació en el mapa, pel sistema muntanyós de 

Montserrat al Nord, al mediterrani pel Sud, al riu Llobregat per l’Est i a l’Oest 

pel riu Gaià. (http://www.dopenedes.es, http://ca.wikipedia.org) 

 

1.7.1.3.- La D.O. del Pla de Bages 

 

La Denominació d’Origen Pla de Bages va ser 

creada al 1995 amb la seu situada a Manresa. Amb una 

modesta superfície de 550 hectàrees compta amb 8 

cellers elaboradors i 100 viticultors que donen una 

producció total de 12.000 hectolitres. En aquest cas, la 

D.O. del Pla de Bages només es troba a la comarca del Bages. Està situada a la 

plana central de Catalunya, vorejada per terres més altes, com són les Serres de 

Castelltallat per l’oest, al sud trobem Montserrat, mentre que pel sud-est tenim 

Sant Llorenç del Munt entre d’altres. (http://www.dopladebages.com, 

http://ca.wikipedia.org) 
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1.7.2.- Varietats produïdes en les D.O. 

 

En les tres Denominacions d’Origen estudiades es cultiven diferents varietats de 

vinya, tant de raïm negre con blanc (Taula 1).  
 

D.O. / Dades º alcohòlic Varietats negres Varietats blanques 
Alella 11,5 - 13,5%vol. Pansa rosada, Picapoll, Ull de 

llebre, Garnatxa tinta, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot noir. 

Xarel•lo o pansa blanca, 
Garnatxa blanca, Chardonnay, 
Macabeu, Parellada, Chenin, 
Sauvignon blanc. 

Penedès Blanc: 9 - 13% vol. 
Negre: 11 - 14% vol. 
Rosat: 11 - 14% vol. 

Garnatxa, Merlot, Carinyena, 
Syrah, Pinot Noir, 
Tempranillo, Monastrell i 
Cabernet Sauvignon. 

Macabeu, Xarel·lo, Parellada, 
Chardonnay, Riesling, 
Gewürstraminer, Sauvignon 
blanc, Moscatel de Alejandría 
i la Malvasía de Sitges. 

Pla de Bages Blanc: 11,5 - 12% vol. 
Negre: 12,5 - 13,5% vol. 
Rosat: 12 - 13% vol. 

Ull de Llebre, Merlot, 
Cabernet Sauvignon , 
Garnatxa, Cabernet Franc i 
Syrah. 

Macabeo, Picapoll, Parellada , 
Chardonnay , Sauvignon i 
Gewürztraminer. 

 

Taula 1. Varietats i grau alcohòlic en les tres Denominacions d’Origen. Font: Guia de Vins i Caves de 

Catalunya, 2006 

 

1.7.2.1.- Varietats negres 

 

Les principals varietats negres que podem trobar en les tres DO són les 

següents: 

 

Ull de llebre o tempranillo: es una varietat vigorosa, compacte, llarg i 

alat. S’adapta a qualsevol sòl, però dona la millor qualitat en zones a on fa més 

sol. És poc sensible a les gelades de primavera però moderadament sensible per 

l’oïdi. El cep és de producció mitjana i de gra mig, rodó i de pell normal. No té 

una brotació tardia i madura a mitjans de setembre. Els vins resultants són de 

bona graduació, moderada acidesa i amb bona perspectiva aromàtica. Entre 

d’altres zones, la varietat es cultiva principalment al Penedès marítim i central. 

 

Garnatxa: la podem trobar principalment en les zones del sud de 

Catalunya (Terra Alta, Priorat, Tarragona) i també al Empordà, però 

tradicionalment es cultiva al Penedès en la zona més propera a la costa. La 
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varietat és vigorosa, amb brotació primerenca, i té una adaptació bona a diverses 

zones. La producció és bona i constant amb una maduració mitja. 

 

Cabernet Sauvignon: té els grans petits e intensos de color. És bastant 

vigorosa i de brotació tardia i s’adapta a climes tant freds com càlids i millor a 

zones seques o ben ventilades, ja que no accepta bé els sòls molt humits i és 

sensible a l’oïdi. La producció en aquesta varietat és regular i constant i madura 

en la tercera època. Entre d’altres es cultiva al Penedès central i superior. 

 

Pinot Noir: raïms molt petits, compactes, cilíndrics, normalment amb un 

ala més evident. Té un rendiment mig i s’adapta a diversos sòls, encara que és 

millor que no siguin excessivament fèrtils i humits. La recol·lecta s’avança 

bastant i es tracta de vins amb un excel·lent component aromàtic i d’un bon 

envelliment. 

 

Syrah: és una varietat oriental molt bé adaptada a la zona mediterrània. 

Sensible a la sequera, l’oïdi i la Botrytis. Resulta fàcil de cultivar però difícil 

d’elaborar vins de qualitat amb ella. El raïm és de tamany mig, compacte, i amb 

forma cilíndrica, amb una brotació i maduració mitjanes, de rendiment mig i 

baixa regularitat. 

 

Samsó o mazuela: típica de les zones semiàrides de Catalunya. Dona vins 

que arriben a tenir una bona graduació en condicions determinades de raïm, amb 

un tamany mig, de forma cònica i compacta. Té un rendiment alt i bona 

regularitat, de brotació mitjana però molt sensible a l’oïdi. 

 

Trepat: és una varietat autòctona de la Conca de Barberà. Té una brotació 

avançada i sensible a les gelades de primavera. Dona uns vins amb una bona 

acidesa i graduació alcohòlica mitjana, molt característics, que han permès a la 

DO Conca de Barberà adoptar-la com a exponent de singularitat. 
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1.7.2.2.- Varietats blanques 

 

Les principals varietats blanques que podem trobar en les tres DO són les 

següents: 

 

Macabeo: raïm de tamany gran i molt compacte, de color groc dorat i 

rodó. Varietat vigorosa i amb bona producció en sòls fèrtils. Sensible a les 

malalties produïdes per fongs com el mildiu, l’oïdi i la botrytis. Té una 

moderada graduació alcohòlica i sobretot rendiments elevats. 

 

Parellada: raïm gran i compacte de pell gruixuda. De maduració tardia, és 

sensible a la sequera i mitjanament sensible a la botrytis i el mildium. Produeix 

amb millor qualitat a zones d’altitud superiors als 450 m sobre el nivell del mar. 

Els seus vins són de poca graduació però de gran qualitat aromàtica, 

principalment a zones fredes. 

 

Sauvignon blanc: raïm molt petit i compacte, de forma esfèrica i color 

groc tirant a verdós. Està adaptada a climes temperats i càlids, amb brotació 

avançada i resistent al fred. 

 

Moscatell: aquest raïm té un suau perfum a taronja. 

 

Moscatell d’Alexandria: és una varietat molt antiga de raïms grans. 

Ofereix moltes possibilitats, però en vinificació cal dir que són vins molt 

perfumats amb un component aromàtic molt característic que poden ser secs o 

dolços. Es tracta de la varietat més associada a la cultura mediterrània del vi, ja 

que fa segles els egipcis, grecs i romans ja cultivaven aquesta varietat. 

 

Picapoll blanc: es cultiva únicament a la zona de El Pla de Bages. De 

brotació tardia i amb producció de raïms mitjans bastant compactes. Degut a la 

seva bona graduació i altres aspectes, la DO Pla de Bages l’ha fet exponent de la 

seva singularitat. 
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Riesling i Gewürstraminer: són varietats característiques del Penedès 

superior que produeixen vins amb un aroma típic i afruitat. 

 

1.7.3.- Varietats estudiades en la DO del Penedès 

 

Per tal de poder elaborar un estudi complert, s’han escollit tres varietats, dos de 

les quals són blanques, el Xarel·lo i el Chardonnay, i un altre varietat negre, el Merlot. 

 

  1.7.3.1.- Xarel·lo 

 

És la varietat pròpia del Penedès. És mitjanament sensible a l’oïdi i el 

mildiu. En condicions bones pot donar elevades produccions. S’adapta bé a la 

majoria de sòls fins a uns 400 m d’altitud. Raïm de tamany mig i no molt 

compacte, està recomanat per l’elaboració de vins secs. Produeix vins amb 

mitjana graduació alcohòlica. 

 

1.7.3.2.- Chardonnay 

 

És una varietat procedent de Borgonya, d’origen francès, amb raïms 

petits, cilíndrics i de gra petit i molt esfèric. La planta és vigorosa, de brotació 

avançada i amb rendiment baix. S’adapta a diversos tipus de terreny i de climes, 

si no són molt humits. Es tracta de vins amb personalitat, equilibrats i amb un 

grau alcohòlic mig – alt. 

 

  1.7.3.3.- Merlot 

 

Planta de vigor mig i brotació temprana. És tracta d’una varietat negre de 

producció mitjana i que es recull a segona època. Té una elevada resistència a les 

malalties. És apropiada per l’elaboració de vins varietals o per barreges amb 

altres espècies més fortes. (A. Ariño, Llucià et al) (A. Dominé, 2000). 
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II.- OBJECTIUS 

 
2.1.- Objectiu general 

 

L’objectiu general d’aquest treball és analitzar l’evolució del desenvolupament 

del cultiu de la vinya i el seu rendiment en relació a les condicions meteorològiques en 

tres Denominacions d’Origen del vi a Catalunya, totes tres situades a la demarcació de 

Barcelona. 

 

 

2.2.- Objectius específics 

 

• Estudiar l’efecte del règim de precipitacions i les variacions de temperatura a la 

zona de l’Alt Penedès, en relació als estadis fenològics, durant un període de deu 

anys (1992-2001). 

 

• Analitzar l’efecte de la temperatura i del règim hídric, al llarg dels diferents 

estadis fenològics, en relació al rendiment obtingut. 

 

• Avaluar la ubicació de les zones de producció (costa, pre-litoral, interior) en 

relació a la incidència de les variables meteorològiques. 
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III.- METODOLOGIA DEL TREBALL 

 

 

3.1. Plantejament de l’estudi 

 

L’objectiu del present treball ha estat avaluar una sèrie de dades 

meteorològiques per tal de poder extreure resultats que, posteriorment, s’han comparat 

amb el comportament del cultiu de la vinya, tan pel que fa al seu rendiment com als seus 

estadis fenològics. 

 

Per obtenir les dades meteorològiques, ens em centrat en tres comarques: una 

costanera, una pre-litoral i una d’interior i, per cada una d’elles, hem escollit l’estació 

meteorològica més adient per tal d’obtenir les dades necessàries. Les comarques 

escollides són el Maresme (costanera), l’Alt Penedès (pre-litoral) i el Bages (interior). 

Les estacions escollides per a cada una de les comarques són: la situada a Cabrils pel 

Maresme, La Granada i l’estació manual de Vilafranca del Penedès per l’Alt Penedès i 

la de Castellnou de Bages per la comarca del Bages. Tres de les quatre estacions 

meteorològiques són de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC), excepte 

l’estació manual de Vilafranca del Penedès que pertany a l’Institut Nacional de 

Meteorologia (INM). 

 

Una vegada obtingudes i tractades les dades meteorològiques, s’ha estudiat la 

relació entre aquestes i els diferents estadis fenològics per cada varietat de vinya durant 

un període d’anys en concret. Tot seguit s’ha valorat el rendiment de la vinya obtingut 

per cada una de les comarques on es troben les tres D.O. i s’ha comparat amb els 

paràmetres meteorològics obtinguts anteriorment.  

 

Finalment, per tal de tenir més referències a l’hora de valorar les dades, s’han 

creat una sèrie de taules i figures relacionades amb la integral tèrmica, per tal de obtenir 

resultats fiables de la temperatura acumulada al llarg del període estudiat. 
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3.2.- Descripció i situació dels observatoris 

 

S’ha seleccionat un observatori agrometeorològic per a cadascuna de les D.O. de 

la província de Barcelona (taula 2). Aquests observatoris pertanyen a la Xarxa 

Agrometerològica de Catalunya (XAC), formada per estacions agrometeorològiques de 

la marca Campbell Scientific. La XAC pertany al Servei Meteorològic de Catalunya 

adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual supervisa periòdicament 

les variables registrades per les estacions i, d’aquesta manera, assegura una millor 

viabilitat de les dades. 

 

DO / Dades Comarca Estació meteorològica Alçada 
(m) 

Latitud 
(º) 

Longitud 
(º) 

Alella Maresme Cabrils 82 41,518 2,378 
Alt Penedès La Granada 238 41,367 1,724 Penedès 
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 221 41,205 1,416 

Pla de 
Bages Bages Castellnou de Bages 500 41,831 1,848 

 

Taula 2. Situació dels observatoris de les Denominacions d’Origen 
 

Les estacions agrometerològiques de la marca Campbell Scientific sòn estacions 

completes que permeten mesurar i avaluar un gran nombre de variables. Les estacions 

meteorològiques de Cabrils, La Granada i Castellnou de Bages són estacions 

automàtiques, mentre que l’estació meteorològica de Vilafranca del Penedès és manual. 

Concretament, aquesta última correspon a l’estació 0066 de l’INM, on els seus sensors 

de temperatura i precipitació són manuals.  

 

 

3.3.- Sensors de les estacions meteorològiques  
 
 3.3.1. Estacions automàtiques 
 

Observatori de Cabrils: disposa d’una unitat d’adquisició i emmagatzematge de 

dades (data - logger) de la marca Campbell i model CR10X. Per mesurar la temperatura 

i la humitat relativa s’utilitza un Vaisala HMP45. Per altra banda, per obtenir dades de 

 26



   
                                                                                                                METODOLOGIA DEL TREBALL 
 

precipitació s’utilitza el sensor de la marca Campbell i, més concretament, el model 

ARG100. 

Observatori de La Granada: utilitza el mateix model de data - logger que 

l’observatori de Cabrils. Per obtenir les dades de temperatura i humitat relativa utilitza 

un Vaisala 50Y i per les de precipitació també fa servir un Campbell ARG100. 

 

Observatori de Castellnou de Bages: com a les altres dos estacions 

meteorològiques, per emmagatzemar les dades utilitza un data - logger Campbell 

CR10X. En aquesta estació s’utilitza un Vaisala HMP45AL per obtenir dades de 

temperatura, mentre que per la precipitació, al igual que en les altres dos estacions, 

s’utilitza un Campbell ARG100. 

 

3.3.2. Estacions manuals 

 

Observatori de Vilafranca del Penedès: com ja em dit, es tracta d’una estació 

manual. Per tant, la temperatura mitjana s’obté fent la mitjana entre la temperatura 

màxima, mesurada amb un termòmetre de màximes, i la temperatura mínima, mesurada 

amb un termòmetre de mínimes. Per a cubicar la precipitació s’utilitza un pluviògraf de 

sifó. 

 

 

3.4.- Recopilació i elaboració de dades meteorològiques 

 

Per tal d’obtenir resultats i arribar a conclusions, s’han elaborat una sèrie de 

taules i figures que han fet més fàcil la visualització i l’anàlisi del comportament del 

cultiu de la vinya en relació a la climatologia de les diferents zones. 

 

Les dades referents a la qualificació de les anyades de les D.O. d’Alella, el 

Penedès i del Pla de Bages, des de l’any 1993 al 2003, s’han representat (taula 3, apartat 

“Resultats”) per tal de observar les diferències entre els resultats obtinguts durant cada 

un dels anys d’aquest període i comparar-los amb el rendiment i el clima de cada zona 

durant el mateix període. 
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Les taules de l’annex 2 (de A2.1 fins A2.10) s’han elaborat a partir de les dades 

cedides per l’INCAVI a la zona de Vilafranca del Penedès. Inclouen dades, des de l’any 

1992 al 2001, referides a la temperatura i precipitació diària durant el període del cicle 

de la vinya, que es desenvolupa des del mes de març fins al mes de setembre. Per cada 

mes s’ha representat la seva temperatura mitjana i la precipitació acumulada durant 

aquest temps. 

 

Posteriorment, amb aquestes dades, s’han elaborat d’altres taules (de A2.11 a 

A2.20) comptant els dies julians (des de el dia julià 60, que correspon al dia 1 de març, 

fins el dia julià 273, que correspon al dia 30 de setembre). Per realitzar la integral 

tèrmica, s’han tabulat els graus centígrads diaris per cada dia julià corresponen a cada 

any estudiat i, a l’hora de començar a comptar les dades, com a primer dia s’ha agafat 

aquell en el qual la temperatura mitjana hagi estat superior a 10 ºC. A partir d’aquí, 

s’han calculat els graus diaris per sobre de 10 ºC i, per tant, aquesta columna representa 

el resultat de les temperatures mitjanes diàries menys 10 ºC. D’aquesta manera, els 

graus per sobre els 10 ºC es sumen amb els ja obtinguts el dia julià anterior i s’obtenen 

uns resultats que es representen en una columna amb els graus centígrads acumulats 

durant tot l’any en el període de duració del cicle del cultiu. 

 

Aquesta metodologia es repeteix per cada un dels anys del període estudiat i, 

així, s’han elaborat dos gràfiques. La primera, la gràfica de la integral tèrmica, on es pot 

veure l’evolució dels graus centígrads acumulats durant cada un dels anys respecte als 

dies julians. Es pot observar que no existeixen diferències significatives d’un any per 

l’altre. I, a la segona gràfica, es representen els mil·límetres de precipitació acumulada 

durant tot l’any per a cada un dels anys. 

 

Per tal de obtenir registres de les dades climàtiques a les zones estudiades del 

Maresme, el Penedès i el Bages hem escollit les tres estacions meteorològiques 

esmentades i que ja hem situat geogràficament. Per cada una de les estacions de Cabrils, 

La Granada i de Castellnou de Bages s’han elaborat quatre taules: una per les dades 

generals de cada una d’elles en els anys estudiats i les altres tres amb les dades referides 

a cada subperíode en concret de brotació a floració, floració a verolat i verolat a 
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maduració. D’aquesta manera, s’han estudiat les dades totals en tots els subperíodes i a 

l’hora les dades referides a cada un d’ells. 

 

Per cada una de les tres estacions, s’han obtingut dades de temperatura mitjana i 

de precipitació acumulada, fent una comparació amb el rendiment de collita que hi ha 

hagut durant un any en particular. Cal dir que, degut a que les dades meteorològiques 

han estat obtingudes a través de la pàgina web del Servei Català de Meteorologia, no 

s’ha estat possible obtenir dades de les tres estacions en el mateix període de temps. 

Així, per les estacions de Cabrils i de La Granada, juntament amb l’estació manual de 

Vilafranca del Penedès, s’ha disposat de dades des del 1996 fins l’any 2004, mentre que 

per l’estació de Castellnou de Bages només es disposa de dades a partir de l’any 1998 

(Annex A2.21 a A2.32). 

 

Finalment, es important afegir que per cada un dels quatre tipus de taules 

esmentades (dades generals i tres subperíodes), les dades representades no corresponen 

a les temperatures mitjanes i les precipitacions acumulades durant tot l’any si no que, 

tant les temperatures com les precipitacions, estan referides al període que va des del dia 

18 de març fins el 10 de setembre de cada any. La raó es que aquest és el període mig de 

duració del cicle de la vinya i, evidentment, els mesos de gener, febrer, octubre, 

novembre i desembre no afecten directament al esmentat cicle. 

 

 

3.5.- Estadis fenològics i variables meteorològiques 

 

Per tal de poder classificar les dades obtingudes durant el present treball, s’han 

tingut en compte els quatre estats fenològics més importants de la vinya a l’hora 

d’avaluar i elaborar les taules dels annexes. (www.afrasa.es). Aquests quatre estats 

fenològics són els següents: 

 

• Brotació (meitat de març, abril) 

• Floració (finals de maig) 

• Verolat o canvi de coloració del fruit (juny – juliol) 

• Maduració (finals d’agost, setembre) 
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S’ha estudiat la relació entre l’acumulació de ºC/dia i la precipitació en 

referència al desenvolupament fisiològic de tres varietats de vinya escollits (Xarel·lo, 

Chardonnay i Merlot) per tal d’establir els estats fenològics del cultiu, des del 1995 al 

2001 a la zona de Vilafranca del Penedès. Cal fer especial esment que, tot i que es 

disposava de dades referides a la data d’inici del desenvolupament fisiològic del cultiu 

des de l’any 1992, les taules dels estats fenològics han estat elaborades a partir de l’any 

1995 per que no es disposava de dades del període de verolat durant aquests tres primers 

anys. 

 

Per tal de poder elaborar les taules i les gràfiques posteriors, s’han utilitzat les 

dades de temperatura mitjana i precipitació acumulada durant tot el període comprès del 

18 de març al 10 de setembre de cada any, i per cada subperíode de brotació a floració 

(18 de març al 24 de maig), de floració a verolat (24 de maig a 31 de juliol) i per últim 

de verolat a maduració (31 de juliol al 10 de setembre). 

 

Les dades d’aquests tres subperíodes s’han obtingut fent la mitjana de totes les 

dades de cada període. S’ha fet la mitjana de les dades d’inici de la brotació, floració, 

verolat i maduració per les tres varietats estudiades a cada un dels subperíodes 

esmentats, per tal de poder avaluar la temperatura mitjana i precipitació acumulada 

durant tot el període de duració del cicle per cada varietat i els diferents estats 

fenològics del cultiu (Annex 3). 

 

Les taules de la A3.1 a la A3.3 representen les dades dels dies concrets on 

comença cada un dels quatre períodes de brotació, floració, verolat i maduració de les 

tres varietats escollides a l’atzar, i serveixen com a base per poder elaborar les taules 

posteriors (A3.4 a A3.6), on s’observa el número total de dies que triga cada varietat per 

complir el seu cicle i, més concretament, els dies que triga en complir els períodes de 

brotació a floració, el de floració a verolat i per últim de verolat a maduració durant 

cada un dels anys. Així, s’ha pogut estudiar la variació en quan al número total de dies 

que triga cada varietat a complir un cicle durant cada any, la qual cosa ve influenciada 

pel clima de la zona i per les dades climàtiques referents a aquell any en concret. 
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Amb aquestes taules i les dades cedides per l’INCAVI, s’han creat les figures de 

la duració de cicle per cada una de les varietats estudiades, D’aquesta manera s’han 

pogut comparar més fàcilment les dades. 

 

 

3.6.- Rendiment de la vinya i condicions meteorològiques 

 

Les dades referides a superfície, producció i rendiment de cada comarca han 

estat facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) en el qual, i 

per tal d’avaluar les collites esmentades, es realitzen enquestes d’una mostra 

representativa de productors. Les enquestes permeten obtenir informació de la previsió 

de collita a les parcel·les dels productors. També es duen a terme entrevistes a tècnics i 

agrupacions de productors i, finalment, es realitzen mesures a peu de finca en un 

conjunt de parcel·les escollides aleatòriament, les quals permeten contrastar les xifres 

obtingudes a través de diferents fonts d’informació. 

 

La metodologia dels aforaments agrícoles té com a objectiu estimar els 

rendiments unitaris de cada conreu, diferenciant, sempre que sigui factible, entre 

comarques i varietats. La producció global d’un àmbit geofigura s’obté aplicant aquest 

rendiment a la superfície en producció d’aquest àmbit territorial. 

 

La dada de superfície pot procedir de l’agregació dels impresos de superfície 

municipal o dels inventaris agronòmics corresponents. En ambdós casos, les dades de 

superfícies no sempre tenen tota la viabilitat que seria desitjable. En qualsevol cas, les 

dades que es publiquen s’intenten contrastar, en la mesura del possible, amb diferents 

fonts d’informació com els productors i els comercialitzadors de cada subsector. 

 

Amb les esmentades dades s’han elaborat unes taules comparatives (Annex 4) 

des de l’any 1993 fins el 2004. Aquest rendiments s’obtenen dividint la producció en 

tones entre la superfície de secà en producció de les hectàrees durant aquell any 

específic. El rendiment obtingut és dona en kg/ha. D’aquesta forma s’obté l’evolució del 

rendiment en un període d’anys per les comarques del Maresme, l’Alt Penedès i el 

Bages. 
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Aquestes taules han permès l’elaboració d’unes figures on es poden observar les 

oscil·lacions dels rendiments al llarg d’aquest període de temps i fa possible comparar-

los entre ells. Juntament amb les figures esmentades anteriorment de les temperatures 

mitjanes i les precipitacions acumulades, aquestes figures permeten extreure 

conclusions sobre el cultiu de la vinya i sobre la seva dependència del clima de la zona 

durant uns determinats anys. 

 

 

3.7.- Integral tèrmica 

 

Els sensors de l’estació meteorològica de Vilafranca del Penedès són manuals i 

aquest registre de dades, cedides per l’INCAVI, s’ha emprat per elaborar les taules de 

temperatura mitjana i precipitació acumulada i les posteriors taules de graus diaris i 

acumulats junt amb la precipitació acumulada, per tal de calcular la integral tèrmica de 

la regió del Penedès i el règim de precipitacions registrat durant la duració del cicle de 

la vinya.  

 

La integral tèrmica activa a on s’acumulen les temperatures superiors als 10 ºC, 

són instruments molt valorats per estimar les condicions de maduració de la vid. Per tal 

d’obtenir una bona collita és necessari que tinguem entre els mesos d’abril a setembre 

una integral tèrmica de 3100 ºC. 

 

Altres índex climàtics com la integral tèrmica o quantitat de calor calculada 

sumant les temperatures mitjanes del període comprès entre la brotació i la maduració, 

no ha de ser inferior de un límit tèrmic variable segons varietats i condicions 

ambientals, oscil·lant aquests valors des dels 2300 ºC fins els 4000 ºC. En el nostre cas 

utilitzem la integral tèrmica activa per tant, aquests valors màxims es troben entre els 

1500 i 2100 ºC, degut a que només s’acumulen les temperatures superiors als 10 ºC i 

també les dades referents als graus acumulats en aquests període d’anys són fins a l’inici 

del subperíode de maduració, a on la duració d’aquest subperíode és de 35 a 55 dies. En 

qualsevol cas podem dir que els ºC observats en la figura 19 es troben dintre dels valors 

correctes. (A. Ariño) 
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Per obtenir dades de la integral tèrmica a la zona de Vilafranca del Penedès des 

de l’any 1992 al 2001 s’han utilitzat les taules de l’Annex 2, on es representen els graus 

centígrads acumulats en dies julians. Amb aquestes dades s’ha elaborat la figura 19 de 

l’apartat Resultats (integral tèrmica a Vilafranca del Penedès del 1992 al 2001), on es 

pot observar com, durant els anys estudiats, el resultat dels graus centígrads acumulats 

es troba al voltant dels 2000 ºC durant el període establert de recull de dades. 

Posteriorment, s’ha concretat per varietats i per subperíodes en cada un dels anys 

(Annex 5). D’aquesta manera s’han obtingut gràfiques comparatives per les tres 

varietats de Xarel·lo, Chardonnay i Merlot en els tres subperíodes i en la duració total 

del cicle. 

 

La sistemàtica utilitzada s’ha basat en l’observació de les dades d’inici de cada 

subperíode, per cada varietat i per cada un dels anys des del 1995 al 2001 (ja que, com 

s’ha explicat abans, no es disposava de dades d’inici per l’estadi de verolat del 1992 al 

1994). La finalitat ha estat poder calcular els graus centígrads acumulats a cada 

subperíode i per cada una de les tres varietats. 
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IV.- RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

 

4.1.- ESTUDI DELS ESTATS FENOLÒGICS DE LA VINYA 

 

En l’estudi realitzat per tècnics de l’INCAVI durant el període comprès entre els 

anys 1995 i 2001, el recompte del número de dies en que cada una de les varietats 

estudiades (Xarel·lo, Chardonnay i Merlot) triga en assolir els diferents estadis 

fenològics (inici de la brotació fins inici de la maduració) ha esta pràcticament el 

mateix.  

 

S’observa que, pràcticament tots els anys, la varietat Chardonnay és la primera 

que finalitza el seu cicle fenològic. Aquest fet es pot relacionar amb la durada del 

període comprès entre l’inici del verolat i l’inici de la maduració, el qual és més curt en 

aquesta varietat que en les altres dos. En general, la varietat Chardonnay triga uns 13-15 

dies menys en iniciar la fase de maduració.  

 

 En el subperíode comprès entre l’inici de la brotació i l’inici de la floració, 

s’observa que el número de dies mitjà per la varietat Xarel·lo és de 69, molt semblant 

als 66 dies que triga la varietat Chardonnay en complir aquest subperíode. Pel contrari, 

en el cas de la variació Merlot, la durada d’aquest període és de 62 dies, relativament 

inferior a les altres dos varietats. 

 

 El subperíode que va des de l’inici de la floració a l’inici del verolat té una 

durada bastant semblant per les tres varietats, que va des dels 65 dies com a terme mig 

per la varietat Chardonnay fins els 69 dies per la varietat Merlot.  

 

 Finalment, a l’últim subperíode que va des de l’inici del verolat fins l’inici de 

maduració, trobem que la varietat Chardonnay triga només uns 31 dies a complir 

aquesta fase, mentre que a la varietat Xarel·lo la durada mitjana d’aquest període es de 

45 i de 43 per la varietat Merlot. 
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Quan lo que es compara es el temps total que triga una varietat per complir el 

seu cicle complert, es veu que la varietat Xarel·lo és la que necessita més dies, entre els 

174 dies totals l’any 1999 i els 188 dies de l’any 1998. Val a dir que l’any 1999, degut a 

unes determinades condicions meteorològiques que es comentaran tot seguit, les tres 

varietats van complir els seus respectius cicles en un menor número de dies, mentre que, 

pel contrari, l’any 2001 les tres varietats van presentar una durada major de cicle, des 

dels 180 dies que va trigar el Chardonnay i Merlot fins als 187 pel Xarel·lo (figures 1, 2 

i 3). 

 

En quant a la varietat Xarel·lo (figura 1), es pot veure que el subperíode de 

brotació a floració té una durada entre els 67 i 72 dies, amb una dada a destacar l’any 

2001 en que la mateixa fase triga només 63 dies. Però, en aquest mateix any 2001, el 

subperíode de floració a verolat triga un total de 82 dies, mentre que la resta d’anys 

aquesta fase té una durada de entre els 61 i 67 dies. Per últim, s’observa que per aquesta 

varietat la durada del subperíode de verolat a maduració es bastant regular, oscil·lant 

durant tots els anys entre els 42 i 53 dies. 

 

Duració del cicle de la varietat Xarel·lo

0

50

100

150

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Anys

N
úm

er
o 

de
 d

ie
s

Brotacio - Floracio Floració - Verolat Verolat - Maduració Total dies
 

 

Figura 1. Estats fenològics per la varietat Xarel·lo del 1995 al 2001. 

 

En referència a la duració del cicle per la varietat Chardonnay (figura 2), 

s’observa que, a excepció dels anys 1999 i 2001, el règim de dies que triga aquesta 

varietat en complir el primer cicle va des de els 66 fins els 71 dies com a màxim. En 

relació a l’últim any estudiat (2001), les dades tornen a ser bastant atípiques en quant al 
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subperíode que va de la floració al verolat, ja que triga 89 dies a complir aquesta fase, 

mentre que a la resta d’anys la durada d’aquest període es manté més o menys regular. 
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Figura 2. Estats fenològics per la varietat Chardonnay del 1995 al 2001. 

 

Per últim, en la varietat Merlot (figura 3) es veu que durant l’any 1999 tots els 

subperíodes tenen una durada més curta i, pel contrari, l’any 2001 és produeixen els 

períodes més llargs de temps, a excepció del subperíode de verolat a maduració on 

s’observa una dada molt atípica amb només 37 dies, quan el mateix subperíode a la resta 

d’anys varia entre els 40 i 47 dies. 
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Figura 3. Estats fenològics per la varietat Merlot del 1995 al 2001. 
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Tot seguit, per les tres varietats estudiades, es compara la duració del cicle en 

relació a la temperatura i precipitació acumulada en la regió de Vilafranca del Penedès. 

En aquesta zona, durant els anys estudiats, les precipitacions acumulades van oscil·lar 

entre els 115 i els 350 mm, mentre que les temperatures mitjanes van estar entre els 19 i 

els 20  ºC. 

 

En quant a la durada del cicle de la varietat Xarel·lo, destaquen dos anys: l’any 

1998 i l’any 1999 (figura 1). En el primer, la varietat triga 188 dies en complir el cicle. 

Durant aquest any la precipitació acumulada va ser de 200 mm i una temperatura 

mitjana anual de 20  ºC, és a dir, precipitacions i temperatures dintre del normal per 

aquesta estació. Si s’observa el subperíode de brotació a floració, la seva durada va ser 

de 72 dies i durant aquest temps la precipitació no va ser abundant, ja que només es van 

recollir uns 63 mm, però la temperatura mitjana va ser normal, amb un valor de 14  ºC. 

Entre l’inici de la floració i del verolat la precipitació va ser molt escassa, només de 26 

mm, amb una temperatura mitjana normal per l’època de 22  ºC. Finalment, és durant 

aquest any quan la varietat triga més temps en complir l’últim subperíode de verolat a 

maduració, amb una durada de 53 dies. Això pot ser degut a que les precipitacions 

acumulades al llarg de l’estadi van ser molt abundants, amb valors al voltant dels 110 

mm. 

 

Pel que fa l’any 1999, observem que la varietat Xarel·lo triga 174 dies en 

complir tot el cicle. Durant aquest any la precipitació va ser molt semblant a la del 1998, 

amb 220 mm, i una temperatura mitjana anual de 20  ºC. Observant els valors de 

precipitació entre els subperíodes, trobem que pel que fa al de floració a verolat, les 

precipitacions recollides van ser més del doble que al 1998, amb 60 mm. Això, afegit a 

una temperatura mitjana molt elevada durant el subperíode de verolat a maduració, de 

24,2  ºC, pot explicar el poc temps que va trigar la varietat en complir totalment el cicle 

durant l’any 1999 (figures 4, 5, 6 i 7 de temperatures i precipitacions). 

 

Pel que fa a la durada del cicle a la varietat Chardonnay, les principals 

diferències s’observen anys 1999 i 2001, durant els quals el cicle es va completar en 152 

i 180 dies, respectivament. El mateix passa amb la varietat Merlot, a la que durant els 

anys 1999 i 2001 es troben els valors mínim i màxim, respectivament, de durada del seu 
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cicle. A la varietat Chardonnay cal destacar la duració del subperíode de verolat a 

maduració, amb una dada mitja de 31 dies que va trigar a complir l’estadi fenològic, 

mentre que les altres dos varietats estudiades van trigar 43 i 45 dies. Tret de la 

meteorologia de la zona, aquest fet podria ser degut a les particularitats de cada varietat. 

Però, s’observa que la varietat Chardonnay, generalment, comença abans la fase de 

maduració que les altres dos varietats. 

 

Durant l’any 1999, tant per la varietat Chardonnay com per la varietat Merlot, el 

cicle complert va tenir la durada més curta i, específicament per la varietat Merlot, es 

troba molt per sota de la mitjana de 175 dies totals, amb una durada total del cicle de 

només 166 dies. Com hem esmentat anteriorment, durant aquest any les pluges van estar 

repartides en tots els subperíodes i amb bones quantitats acumulades i, amés, això va 

estar unit a unes temperatures mitjanes bastant elevades.  

 

Durant l’any 2001, el cicle complert de desenvolupament es va perllongar per 

les tres varietats. Aquest fet podria explicar-se per les altes temperatures registrades 

(temperatura mitjana 22,6 ºC) i pel fet d’una precipitació no molt elevada (67 mm). 

També cal destacar que la pluja va ser irregular i que no va ploure en el subperíode  de 

verolat a maduració (1,2 mm). Al subperíode de brotació a floració, la temperatura 

mitjana va ser molt elevada per l’època de l’any, en torn als 15 ºC, junt amb una 

precipitació poc abundant.  Durant el subperíode de floració a verolat es van registrar 

les precipitacions més importants del cicle productiu. D’acord amb (A. Dominé, 2000) 

la floració es produeix a partir de les 6-9 setmanes desprès de la brotació i sempre quan 

les temperatures mitjanes superin els 15-16 ºC. Les temperatures càlides augmenten la 

velocitat de floració, però si són excessivament elevades, és a dir, per sobre dels 35 ºC, 

la retarden o l’impedeixen. Les temperatures al voltant dels 21 ºC, amb temps sec i un 

vent lleuger, són condicions favorables per la floració i fecundació. Pel contrari, 

temperatures inferiors als 15-16 ºC graus acompanyades de pluja, retarden la floració. 

(A. Dominé, 2000) 
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4.2.- INCIDÈNCIA DE LA TEMPERATURA I DE LA PRECIPITACIÓ EN EL 

RENDIMENT DEL CULTIU 

 

4.2.1.- Zona d’estudi Alt Penedès 

 

Per poder avaluar els resultats de la comarca de l’Alt Penedès hem utilitzat les 

dades registrades en dos estacions meteorològiques, Vilafranca del Penedès i La 

Granada, per tal d’obtenir resultats més fiables i durant un període de temps més llarg.  

 

Quan es representen les dades de temperatures mitjanes i precipitacions 

acumulades a ambdues estacions, s’observa que, en general, es compleix la relació 

inversa entre la quantitat de precipitació i la temperatura mitjana durant un any 

determinat. Així, durant un any molt plujós, les temperatures acostumen a ser baixes per 

l’època de l’any, mentre que els anys amb poques precipitacions registren temperatures 

que solen ser força elevades. Aquest fet, tot i que en aquest treball no s’ha estudiat, és 

segurament atribuïble a que en les èpoques plujoses la insolació tendeix a disminuir.  

 

S’han analitzat les  dades obtingudes a les dues estacions meteorològiques per 

cada any, durant el període que va des del 18/03 fins el 10/07. Es comprova que hi ha 

tres anys (1996, 2002 i 2004) molt humits amb precipitacions per sobre dels 300 mm i 

temperatures mitjanes per sota els 19 ºC. La resta d’anys, es pot veure que es registren 

valors de precipitació per sota els 200 mm, amb unes temperatures que superen els 20 

ºC de mitjana. 
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Figures 4, 5, 6 i 7. Precipitacions acumulades i temperatures mitjanes registrades a les estacions 

meteorològiques de Vilafranca del Penedès (des de l’any 1996 a l’any 1999) i de La Granada (des de 

l’any 2000 al 2004) en el període comprès del 18 de març al 10 de setembre, general i per subperíodes. 

 

En el subperíode de brotació a floració (del 18/03 al 24/05), s’observa que les 

temperatures es mantenen molt estables, al voltant dels 14 ºC de mitjana durant tot el 

subperíode. Com hem esmentat abans, durant els anys 1996, 2002 i 2004 va ploure 

molt, però especialment ho va fer durant aquest subperíode, en el qual es van recollir 

entre 150 i 200 mm de precipitació. 

 

En la fase de floració a verolat (del 24/05 al 31/07) veiem que les temperatures 

mitjanes oscil·laren entre els 21 i 22 ºC entre els anys 1996 i 2001. Des de l’any 2001 al 

2004, es poden observar variacions tèrmiques respecte als anys anteriors, es van donar 

tant temperatures més baixes com valors més elevats. Així, els anys 2001 i 2003 es 

registren temperatures mitjanes per sobre dels 22,5 ºC, mentre que els anys 2002 i 2004 

les temperatures van estar per sota dels 21 ºC de mitjana. Pel que fa a les precipitacions 

en aquest subperíode només van ser molt abundants l’any 1996, per sobre dels 80 mm, 

mentre que durant els anys 1998, 2002, 2003 i 2004 les pluges acumulades van ser 

escasses, per sota dels 40 mm. 
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Finalment, durant l’últim subperíode de verolat a maduració (del 31/07 al 

10/09), els anys 1996 i 2002 presentaren  precipitacions força elevades, per sobre els 

100 mm, i temperatures de 21,8 ºC i 21,0 ºC, baixes per l’època de l’any. Generalment 

en aquest subperíode trobem temperatures mitjanes entre els 23 i 24 ºC amb 

precipitacions entre els 50 i 100 mm. Només s’observen dues dades quelcom atípiques 

els anys 2000 i 2001, durant els quals la precipitació va ser de 24,2 i 1,4 mm, 

respectivament,  

 

El rendiment de la vinya en la zona de l’Alt Penedès varia d’una forma notable 

al llarg dels dotze anys estudiats. El rendiment mínim d’aquest cultiu es va donar l’any 

2001, amb un valor de 6620,75 kg/ha, mentre que el màxim es produeix l’any 2004 amb 

11036,94 kg/ha. Per tant, durant el període comprès entre el 1993 i el 2004, el 

rendiment mig va estar de 8812 kg/ha. S’observa que només durant 5 anys (1993, 1996, 

1997, 2003 i 2004) els rendiments obtinguts són superiors a la mitjana. Per tant, el 

rendiment per aquesta comarca ha estat variable durant els anys analitzats alternant anys 

amb rendiments elevats amb anys que tenen rendiments més baixos. 
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Figura 8. Rendiment de la vinya a l’Alt Penedès entre el 1993 i 2004 

 

En el període estudiat s’evidencia que quan hi ha un any amb condicions 

meteorològiques favorables pel cultiu (precipitació suficient i ben distribuïda, 

acompanyada per unes temperatures en torn als 20 ºC de mitjana durant tot el cicle 

productiu), el rendiment tendeix a ser superior. També s’ha observat que un any bo 
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meteorològicament incideix positivament en el rendiment de l’any següent, sempre i 

quan les condicions meteorològiques no hagin estat molt adverses, com per exemple 

mancança de pluja. Al contrari unes condicions meteorològiques més desfavorables han 

repercutit en la rendiment del cultiu. Aquest fet es pot observar a les figures en les que 

es representen les dades dels rendiments per comarques (Veure figures 8, 13 i 18). 

 

Durant els anys 1996 i 2004, en els quals els rendiments de la collita van ser 

molt elevats, les precipitacions i temperatures van ser favorables pel cultiu, registrant 

pluges regulars durant tots els subperíodes amb una quantitat de precipitació  acumulada 

abundant. Concretament, l’any 2004, durant l’estadi de verolat a maduració, es va 

registrar una precipitació adequada per l’època, acompanyada per unes temperatures 

mitjanes elevades. Aquest fet afavorí  el posterior rendiment del cultiu (figures 7 i 8). 

Pel contrari, l’any 2002, durant el qual el rendiment obtingut va estar per sota de la 

mitjana, es varen registrar bones quantitats de precipitació, però en aquest cas les 

temperatures mitjanes van ser força baixes durant tot el cicle i, més concretament, en el 

subperíode de verolat a maduració. 

 

D’altra banda, els anys 2000 i 2001, durant els quals les precipitacions  

acumulades són les més baixes de tots els anys estudiats, el rendiment dels cultius 

també és molt baix. En aquests dos anys, durant l’estadi de verolat a maduració, la 

precipitació va ser gairebé inapreciable, sobre tot l’any 2001 i això podria explicar les 

dades tan baixes de rendiment obtingudes en aquest any en concret. 

 

Com hem esmentat, entre el 18 de març i el 24 de maig es desenvolupa el  

subperíode de brotació a floració. Si durant els mesos de març i  abril es registren  

temperatures elevades es produeix  un inici homogeni de la fase vegetativa i afavoreix 

un ràpid desenvolupament dels primers estadis de creixement del pàmpol, proporcionant 

un alt potencial productiu de la vinya amb l’obtenció d’un major número de raïms per 

planta (A. Ariño). Aquest fet va succeir l’any 1997, durant el qual es va obtenir un bon 

rendiment. L’any 2001, encara que la temperatura mitjana va ser tan elevada com la del 

any 1997, el rendiment obtingut va ser molt baix, ja que les precipitacions van ser 

gairebé inexistents. 
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El subperíode de floració a verolat s’inicia en torn al 24 de maig i dura fins 

aproximadament el 31 de juliol. Si durant el mes d’abril i primers dies de maig les 

temperatures mitjanes són baixes, l’activitat fisiològica de la planta es ralenteix i això 

provoca que el període de floració comenci més tard. Aquest efecte es pot observar 

durant l’any 1993 a les tres varietats estudiades (Annex 3). Generalment, la floració té 

lloc durant el mes de juny, ja que aquest mes es caracteritza per una temperatura mitjana 

suaus, entre 19 i 20  ºC, i amb molt poques precipitacions. Aquest fet provoca la quasi 

total absència de malalties criptògamiques durant aquest període crític.  

 

El subperíode que va des del verolat fins al inici de la maduració, comença el 31 

de juliol i acaba als voltants del 10 de setembre per terme mig, Com és normal les 

condicions climàtiques d’aquesta zona i per aquest subperíode, impliquen temperatures 

molt elevades i gairebé absència de precipitacions. Cal dir que, en algun cas, també 

podem trobar estius amb dades que no són normals per l’època de l’any, com per 

exemple l’any 2002, en el qual hi va haver una temperatura mitjana de 21,9 ºC i 164,9 

mm de precipitació durant aquests mesos. Això va ser totalment oposat l’any següent, 

durant el qual només es van recollir 0,2 mm de pluja acumulada. 

 

Durant el mes de setembre es produeix l’inici de la maduració. Si durant aquest 

període es donen temperatures no gaire elevades, es provoca una lenta però progressiva 

maduració del fruit, arribant a generalitzar-se la verema a partir de la primera setmana 

d’octubre. D’acord amb (A. Dominé, 2000) un bon rendiment en la collita s’obté quan 

la quantitat de pluja durant aquest període està compresa entre els  250 i 350 mm. En 

aquest estudi aquesta relació no sempre s’ha observat. Així, trobem anys amb un molt 

bon rendiment de collita, com el 2003 i 2004, durant els quals la quantitat de 

precipitació acumulada va ser només de entre 60 i 70 mm. Probablement aquest fet és 

atribuïble a les  elevades temperatures mitjanes registrades superiors als 23 ºC.  

 

Sovint a finals d’estiu en moltes zones mediterrànies concorren una sèrie de 

elements i factors  meteorològics que fan que després d’uns estius secs i degut a la 

tipología del terreny, juntament amb l’aigua calenta del mar i amb l’arribada de l’aire 

més fred, ajudat pels sistemes muntanyosos, es produeixin tempestes molt fortes amb 

gran quantitat de precipitació en un període molt curt de temps. Per tant, encara que hi 
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hagi pluges sovint força abundants en aquesta època de l’any, es pot dir que no 

incideixen massa positivament en el rendiment posterior del cultiu, ja que molta de 

l’aigua caiguda no s’aprofita i és perd per escolament superficial. Així mateix, en molts 

casos, les fortes precipitacions en forma de tempesta van acompanyades de calamarsa, 

la qual cosa pot fer deteriorà la collita. 

 

4.2.2.- Zona d’estudi Maresme 

 

Les dades termopluviomètriques recollides en l’estació de Cabrils, durant el 

període estudiat (18/03 del 10/07 en els anys del 1996 fins al 2004) mostren un règim 

hídric oscil·lant entre 100 i 400 mm, llevat de l’any 2002 en el qual la pluja acumulada 

va ser quasi bé de 700 mm. La mitjana de precipitació acumulada a l’estació de Cabrils 

durant aquests anys s’ha situat molt propera als 300 mm; per tant, de les estacions 

observades (Castellnou de Bages, Vilafranca del Penedès i La Granada) la de Cabrils és 

la que rep una major quantitat de pluja comparant les mitjanes. 

 

La temperatura mitjana ha estat propera als 19  ºC. En els anys en els quals s’han 

enregistrat les majors precipitacions, les temperatures han estat més baixes que la 

mitjana (199, 2002 i 2004), com a conseqüència d’una menor irradiància i d’una menor 

radiació neta relacionades amb un major grau de nuvolositat (figura 9). Les 

temperatures més elevades s’han avaluat en els anys amb menor precipitació (2001 i 

2003), en els que s’han superat els 20,3  ºC. 

 

En el subperíode de brotació a floració, s’observa que les temperatures mitjanes 

per aquest estadi van dels 13 als 15  ºC, oscil·lant molt durant tots els anys. Les 

precipitacions generalment van dels 50 als 130 mm, a excepció del 2002 i 2004 amb 

pluges superiors als 230 mm. L’any 2001 va ploure relativament poc (61,8 mm), i la 

temperatura mitjana va ser la més elevada (15,2  ºC); en canvi, l’any 2004 es registraren 

les pluges més abundants (234,7 mm) i les temperatures més baixes (13,3  ºC). 
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Figures 9, 10, 11 i 12. Precipitacions acumulades i temperatures mitjanes registrades en l’estació 

meteorològica de Cabrils en el període comprès del 18 de març al 10 de setembre, general i subperíodes 

dels anys 1996 al 2004. 

 

En l’estadi d’inici de floració a verolat les temperatures mitjanes es situen al 

voltant dels 20,5  ºC. En els anys 2001 i 2003 tenim temperatures per sobre dels 23  ºC 

de mitjana, bastant elevades per l’època en relació amb els altres anys. Respecte a la 

precipitació destacarem dos anys amb molt poca quantitat de pluja, concretament el 

1999 i 2003, on no es van sobrepassar els 26 mm de precipitació.  

 

En el subperíode de verolat a maduració les temperatures mitjanes van dels 21 

als 23  ºC, a excepció de l’any 2004 on s’observa una temperatura totalment atípica de 

18,5  ºC de mitjana. Al 1999 i 2003 es van enregistrar temperatures mitjanes elevades, 

molt properes als 24  ºC. Les precipitacions acumulades a la comarca del Maresme 

freqüentment no sobrepassen els 50 mm. No obstant, destaquen els anys 1996 i 2002, 

amb pluges acumulades superiors als 200 mm, i també l’any 2003 amb més de 100 mm. 

 

Durant els anys estudiats, el rendiment de la vinya a la comarca del Maresme 

oscil·là entre els 5339 kg/ha de l’any 2002 i els 11609 kg/ha al 1996 que, a més, 
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coincideix amb el valor de rendiment més elevat de les tres comarques estudiades. El 

rendiment mig va ser de 8488 kg/ha des del 1993 al 2004.  
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Figura 13. Rendiment de la vinya al Maresme entre el 1993 i 2004. 

 

En aquesta comarca, durant els primers anys de l’estudi (període 93-98) es van 

obtenir uns rendiments superiors a la mitjana. És a partir de l’any 1999 que es 

manifesten uns rendiments inferiors i que, en general, van oscil·lar entre els 6000 i els 

8000 kg/ha, a excepció de l’any 2002. 
 

La comparació dels rendiments obtinguts a la comarca del Maresme i a la del Alt 

Penedès indica que s’obté un major rendiment a la zona de l’Alt Penedès. El rendiment 

de la vinya al Maresme presentà un increment de més de 1000 kg els anys 1996 i 1997, 

respecte a la comarca del Penedès. L’any 1998, la diferència de rendiment fou de més 

de 2000 kg. La resta d’anys el rendiment va ser inferior al del Penedès. Aquestes 

diferències es produeixen degut a efectes meteorològics de cada una de les zones, però 

també pot ser degut a la diferència entre el rendiment de cada una de les varietats, ja que 

poden ser més o menys productives. La única comarca a la que no es cultiva la varietat 

Xarel·lo és a la D.O. del Plà de Bages; la resta de varietats estudiades (Chardonnay i 

Merlot) es troben a les tres D.O. de la demarcació de Barcelona. 

 

El règim hídric va incidir, sens dubte, en el rendiment obtingut, especialment 

entre la millor (any 1996) i la pitjor collita (any 2002). Durant l’any 2002 la pluja 
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registrada en el conjunt del període va ser de quasi el doble que la caiguda l’any 1996 i, 

cal destacar que, específicament durant la fase de floració a verolat va ser quatre 

vegades superior. Per tant, les diferències entre aquests anys en els quals és va obtenir el 

millor rendiment (1996) i el més baix (2002) radica a la quantitat de precipitació rebuda 

i en el període de l’any en el qual es van registrar aquestes precipitacions.  

 

Com hem observat anteriorment, als anys 1996, 2002 i 2004 es va registrar una 

gran quantitat de precipitació acumulada durant tot el cicle vegetatiu. L’any 1996 el 

rendiment va ser excel·lent, però els altres dos anys aquest es troba per sota de la 

mitjana. Concretament, l’any 2002 la precipitació acumulada va ser altíssima, d’uns 700 

mm, la qual cosa va fer que, a part de l’excés d’aigua, el cultiu no va tenir les hores 

necessàries de sol i això s’evidencia amb les temperatures mitjanes registrades que van 

ser molt baixes. Tot plegat pot explicar el baix rendiment obtingut durant aquest any. 

D‘altra banda, l’any 2004, encara que hi va haver una bona pluviometria, les 

temperatures mitjanes durant tot el cicle van ser molt inferiors al normal, ja que es van 

trobar per sota dels 17  ºC de mitjana.  

 

La precipitació acumulada en els anys 1999 i 2001 va ser poc abundant, per sota 

dels 200 mm en tot el cicle. Aquest fet coincideix amb el poc rendiment de la collita, 

per sota els 7000 kg/ha. Al 2001, a més, es van registrar unes temperatures mitjanes 

anuals molt altes, per sobre dels 20  ºC, lo que va provocar un rendiment encara inferior 

que el de l’any 1999. 

 

Es pot dir que, tan el mínim com el màxim rendiment, es van obtenir durant els 

dos anys més humits dels estudiats, amb la diferència que el valor obtingut de 

precipitació acumulada durant tot el cicle de l’any 1996 és troba per sota dels 400 mm, 

mentre que l’any 2002 aquesta dada es superior als 700 mm. El primer valor, encara que 

abundant, afavoreix al cultiu, mentre que el segon és una dada totalment atípica i amb 

greus conseqüències pel rendiment del propi cultiu. 

 

Fent una comparació de les dades del Maresme amb les del Penedès observem 

que, tan per les precipitacions i temperatures com pel rendiment en els anys estudiats, es 

pot dir que existeix una certa correspondència al llarg d’aquest període. Tan al Maresme 
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com al Penedès, durant els anys 1996 i 1997 s’obté un elevat rendiment; però l’any 

1998, el rendiment a la zona del Maresme va ser de quasi 10000 kg/ha, mentre que al 

Penedès no va arribar als 8000 kg/ha, tot això amb temperatures mitjanes molt 

semblants i una precipitació acumulada entre els 200 i 250 mm a les dos zones. Pel 

contrari, l’any 2004 el rendiment al Penedès va ser molt elevat, per sobre els 11000 

kg/ha, mentre que al Maresme és va situar per sota els 8000 kg/ha, tot això amb unes 

precipitacions i temperatures molt semblants en tots dos casos, entre els 300 i 350 mm, 

respectivament, i temperatures mitjanes anuals al voltant dels 18  ºC. 

 

Per altra banda, durant el període que va de l’any 1999 al 2002, al Maresme es 

trobem uns rendiments baixos, mentre que el mateix efecte es troba al Penedès durant 

els anys 2000 i 2001. En quant a les precipitacions, van ser molt abundants a les dos 

zones els anys 2002 i 2004, acompanyades de temperatures mitjanes anuals baixes. 

L’any 2004, amb precipitacions abundants, es va obtenir un rendiment elevat al 

Penedès, mentre que l’any 2001, amb temperatures mitjanes anuals elevades a les dos 

zones i amb precipitacions no gaire abundants, es van obtenir rendiments baixos. 

 

4.2.3.- Zona d’estudi Bages 

 

Per obtenir les dades meteorològiques del Pla de Bages hem seleccionat l’estació 

meteorològica de Castellnou de Bages, situada al centre de la comarca. De totes les 

estacions escollides, aquesta es troba situada a l’interior de Catalunya i a 500 metres 

d’alçada; per tant, això pot donar lloc a dades sensiblement diferents a les obtingudes 

fins ara. El període estudiat va des del 18 de març fins al 10 de setembre, de l’any 1998 

al 2004, tots dos inclosos. 

 

En tot el període que va des de, més o menys, el 18/03 fins al 10/09, les 

temperatures mitges registrades són lleugerament inferiors a la comarca del Bages. La 

mitjana de les temperatures mitges per cada any és de 18,2  ºC, mentre que per les altres 

estacions era de 19,3 i 19,5  ºC. Generalment, al llarg del període trobem precipitacions 

acumulades entre els 300 i 400 mm, a excepció de dos anys clarament atípics, que van 

ser el 1998 i el 2001, amb precipitacions acumulades al voltant dels 125 mm durant tot 

el període. En aquesta comarca, i degut a la seva situació, es fa més evident la relació de 

 49



   
                                                                                                                           RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

temperatures mitges baixes amb precipitacions abundants i de temperatures mitges altes 

amb poca quantitat de precipitació acumulada. 
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Figures 14, 15, 16 i 17. Precipitacions acumulades i temperatures mitjanes registrades en l’estació 

meteorològica de Castellnou de Bages en el període comprès del 18 de març al 10 de setembre, general i 

per subperíodes dels anys 1998 al 2004. 

 

Al primer estadi podem veure com, durant tots els anys, les temperatures mitges 

es troben al voltant dels 13  ºC, a excepció de l’any 2004 on la temperatura va ser de 

10,6  ºC. En canvi, les precipitacions en aquesta comarca i durant aquest subperíode són 

molt canviant, ja que varien cada any des dels 60 mm a, més o menys, els 200 mm. Una 

petita excepció es troba l’any 1998, durant el qual va ploure només 32,8 mm. en tot el 

subperíode. 

 

En el subperíode de floració a verolat s’observa que les temperatures mitges 

varien molt d’un any per l’altre i s’alterna un any càlid amb un altre de més fred, però 

sempre entre els 19 i 22,1  ºC. D’altra banda, les precipitacions són molt més regulars, 

amb valors que van dels 40 a 100 mm, però amb una dada atípica al 2000 amb 168 mm 

de precipitació acumulada. 
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Durant l’últim subperíode s’observa com les temperatures mitges són molt 

regulars al llarg dels anys, d’uns 22  ºC, a excepció de l’any 2002 en el qual la 

temperatura va ser notablement inferior a la resta, amb 19,7  ºC de mitjana. Per altra 

banda, la precipitació acumulada va ser superior als 70 mm al 1999, 2002, 2003 i 2004, 

mentre que la resta d’anys estudiats va ser inferior als 50 mm i destaca sobre tot l’any 

2001, amb 9,6 mm de precipitació en aquest subperíode. 
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Figura 18. Rendiment de la vinya al Bages entre el 1993 i 2004. 

 

El rendiment al Bages és el més baix de les tres comarques, encara que, a 

diferència del Maresme i l’Alt Penedès, el Bages es troba situat a l’interior de Catalunya 

mentre que les altres dos comarques es troben molt a prop de la costa, amb un clima 

diferent que el de la regió central. Els seus valors mínims i màxims són de 4296,68 

kg/ha l’any 2001, que correspon amb el valor de rendiment més baix de les tres 

comarques estudiades, i de 7276,03 kg/ha l’any 2003. La mitjana de 5950 kg/ha és molt 

inferior a la de l’Alt Penedès i el Maresme, que són uns 2500 kg/ha superiors. 

 

Per sobre de la mitjana trobem els anys 1993, del 1996 al 1998 i del 2002 al 

2004. Per tant, tenim períodes amb rendiments elevats i d’altres amb un rendiment 

inferior, encara que les oscil·lacions no són tan evidents com en el cas de l’Alt Penedès, 

en el qual, d’un any per un altre, el rendiment pot variar 2000 kg com, per exemple, 

durant els anys 1997 i 1998. 

 

 51



   
                                                                                                                           RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

Comparant els rendiments del Bages amb el Maresme s’observa que, tot i les 

seves variacions al llarg dels anys, quan al Bages hi ha hagut un increment o decrement 

del rendiment en un any en concret, a la comarca del Maresme també succeeix el mateix 

fet (Annex 4.13). 

 

La variable temperatura a les estacions de Cabrils i La Granada es troba entre els 

18 i 20  ºC de mitjana anual. Això, entre d’altres factors, és degut a la proximitat de la 

costa. A l’estació situada al Bages es registren temperatures mitjanes que van dels 17 als 

19  ºC, degut a la seva situació a la regió de la plana central de Catalunya on, durant els 

mesos de març, abril i setembre es registren unes temperatures bastant més baixes que a 

la costa, sobre tot per la seva proximitat a zones més muntanyoses, amb les típiques 

tempestes de tarda, que fan baixar les temperatures i aporten grans quantitats de pluja en 

pocs minuts. 

 

Pel que fa a les precipitacions acumulades al llarg de l’any, cal destacar els anys 

2000, 2002 i 2004 amb pluges abundants i el 1998 i 2001 amb poca quantitat de 

precipitació. Paral·lelament, les temperatures mitjanes van ser baixes durant els anys de 

pluges abundants i van ser altes els anys 2001 i 2003.  

 

El rendiment en aquesta comarca va ser elevat l’any 1998 i també durant el 

període del 2002 al 2004. En aquest últim, es van obtenir rendiments que van oscil·lar 

entre els 6000 i els 6500 kg/ha (alts per aquesta comarca). El 2002 i 2004 van ser anys 

amb precipitacions abundants i temperatures no molt elevades. Pel contrari, l’any 2001, 

amb només 115 mm de precipitació durant tot el període i temperatures mitjanes de 19  

ºC (la més alta registrada en aquesta estació durant tot el període vegetatiu del cultiu), es 

va obtenir el valor rendiment més baix de tots. Cal dir que, encara que l’any 1998 les 

precipitacions no van ser abundants, el rendiment va ser bo i el 2003, amb temperatures 

mitjanes molt altes (superiors als 19  ºC) però amb una precipitació en tot el període 

acceptable de més de 200 mm, el rendiment va ser el més elevat per la comarca del 

Bages durant tots els anys estudiats. 

 

Comparant el Bages amb el Maresme i Penedès, s’observa que, més o menys, a 

les tres comarques els anys de major i menor rendiment es corresponen, també, en quan 
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a les precipitacions i temperatures. Més concretament, els rendiments del Bages i el 

Maresme són elevats al 1998 i baixos al 2001. El rendiment del Bages amb el Penedès 

és elevat l’any 2004 i baix al 2001. Pel que fa a les precipitacions i temperatures en tots 

tres casos s’observa que al 2002 i 2004 van ser anys amb molta precipitació i 

temperatures mitjanes baixes i al 2001 tot el contrari, amb precipitacions escasses i altes 

temperatures. Els resultats de la resta d’anys no coincideixen entre les comarques. 

 

Durant l’any 2003, les precipitacions van ser pràcticament inapreciables a les 

tres estacions durant el subperíode de floració a verolat, amb temperatures molt 

elevades, ja que va ser un dels estius més secs durant molts anys. És en aquest període 

que s’obté el màxim rendiment, remarcant que les precipitacions, durant la resta de 

subperíodes dins el cicle de la vinya, van ser generoses i, al mateix temps, la 

temperatura mitjana no va ser gaire baixa en la zona. 

 

Aquest fet, que amb temperatures mitjanes elevades es presenten poques 

precipitacions i lo mateix a la inversa, s’ha observat repetidament a les tres estacions 

estudiades. Això té una influència molt important sobre el rendiment del cultiu, ja que 

es pot veure que, durant els anys en els que la temperatura és més elevada amb menors 

precipitacions, el rendiment de producció del cultiu de la vinya disminueix 

paulatinament. Aquesta baixada de rendiment s’atura i comença a incrementar-se quan 

es presenta un any amb molta més quantitat de pluja i aquest fet queda demostrat, com a 

mínim, durant el parell d’anys següents a un període plujós, en els quals, sempre i quan 

no siguin molt secs, ’obtenen bons rendiments de collita. 

 

Així, a les estacions de Cabrils i Castellnou de Bages, quan es registren poques 

precipitacions i temperatures elevades, es a dir, quan es tracta de estius molt secs, el 

rendiment va decreixent, fins que arriba un període més humit juntament amb valors no 

molt baixos de temperatures mitges. Es llavors quan és recupera de nou el rendiment del 

cultiu . 
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4.3.- INCIDÈNCIA DE LES VARIABLES METEOROLÒGIQUES EN LA 

QUALITAT DE LA COLLITA 

 

 Qualificació de les anyades Alella Penedès Pla de Bages 
1993 B MB * 
1994 MB MB * 
1995 MB MB B 
1996 MB MB MB 
1997 E MB MB 
1998 E E E 
1999 MB MB MB 
2000 E MB E 
2001 E MB B 
2002 B B MB 
2003 E MB MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Qualificació de les anyades per les Denominacions d’Origen. 

No hi han dades ja que la D.O. del Pla de Bages s’inicià al 1995. 

(B: bona; MB: molt bona; E: excel·lent) 

 

Anualment les Denominacions d’Origen obtenen una classificació de qualitat 

sobre el vi ja elaborat a partir de dades mitjanes de qualitat des de l’octubre fins el mes 

de març. Les D.O. contemplades en aquest treball (Alella, Penedès i Pla de Bages) han 

facilitat les dades referides a la qualificació de les anyades del vi, des del 1993 fins al 

2003.  

 

Els resultats obtinguts evidencien que, durant aquest període de onze anys, la 

D.O. d’Alella es la que ha obtingut una collita de qualitat excel·lent durant més anys, 

concretament cinc. Només presenta dues excepcions, l’any 1993 i l’any 2002, en els que 

la producció obtinguda va qualificar-se com bona.  

 

A la D.O. del Penedès, només el vi produït al 1998 va ser qualificat com 

excel·lent; la resta va obtenir la qualificació de molt bo, a excepció de la de l’any 2002 

que només va ser bona.  

 

Pel que fa a la D.O. Pla de Bages, cal esmentar que no es disposa de dades, pels 

anys 1993 i 1994, ja que la D.O. va iniciar-se al 1995. En general la qualitat del vi 
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obtingut va ser molt bona o excel·lent, a excepció dels any 1995 i 2001, en els que 

només es va obtenir un vi de qualitat bona.  

 

Per la D.O. d’Alella destaquen els anys 1993 i 2002, on la qualificació vas ser 

només “bona”. No es disposa de dades pel 1993, però l’any 2002 hi va haver una 

precipitació acumulada molt important al Maresme. Aquest fet coincideix també amb el 

baix rendiment obtingut aquell any. Per altra banda els anys 1997, 1998, 2000, 2001 i 

2003 el seu vi va obtenir la qualificació d’excel·lent. La precipitació en aquests anys va 

ser, aproximadament, de uns 200 mm. i amb unes temperatures mitjanes de tot el 

període de entre 19 i 20  ºC. Aquestes condicions encara avui es poden considerar 

bones, tot i que el rendiment del cultiu al 2000 i 2001 no va ser bo però si la seva 

qualificació. Al 1997 i 1998, coincideix una bona qualificació amb un bon rendiment. 

 

En la D.O. del Penedès, l’any 2002 es van registrar unes precipitacions molt 

abundants. El rendiment no va ser del tot dolent, però la qualificació només va ser bona 

(únic any amb aquesta qualificació al Penedès). Al 1998, la qualificació va ser 

excel·lent, amb un rendiment baix i unes precipitacions i temperatures normals per 

l’estació de Vilafranca del Penedès i La Granada. La resta d’anys van ser valorats com a 

molt bons. 

 

La D.O. del Pla de Bages al 1995 i 2001 va ser bona, amb uns rendiments 

baixos. L’any 2001 va coincidir amb un any de precipitacions poc abundants i 

temperatures altes. Els anys 1998 i 2000 la qualificació va ser excel·lent, i l’any 1998 es 

va acompanyar amb un bon rendiment.  
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4.4.- ESTUDI DE LA INTEGRAL TÈRMICA I DEL RÈGIM DE PLUGES 

DURANT EL CICLE PRODUCTIU DE LA VINYA A VILAFRANCA DEL 

PENEDÈS 

 

 4.4.1.- Integral tèrmica activa 
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Figura 19. Integral tèrmica a Vilafranca del Penedès del 1992 al 2001. 

 
La integral tèrmica és una sistemàtica molt vàlida per estimar les condicions de 

maduració de la vinya. En el present estudi s’ha calculat la integral tèrmica activa, la 

qual s’ha obtingut acumulant només les temperatures mitjanes superiors al llindar 

mínim tèrmic (10  ºC).  

 

Les integrals tèrmiques obtingudes han presentat uns valors compresos entre 

1500 i 2100  ºC. L’acumulació de graus - dia ha estat des de la segona quinzena de març 

fins a mitjans de setembre. S’observa que el comportament tèrmic ha estat força similar 

al llarg de tots els anys analitzats, com a conseqüència d’aquest fet s’han determinat les 

integrals tèrmiques per a cada varietat i per a cada subperíode.  

 

Les varietats Xarel·lo, Chardonnay i Merlot presenten uns valors mínims en 

quan a graus acumulats en les integrals tèrmiques de 1554  ºC (l’any 1995), de 1328 ºC 

(l’any 1995) i de 1371 ºC (l’any 1997), respectivament. I un màxim de 1948  ºC (l’any 

2001), de 1862 ºC (l’any 2001) i de 1926 ºC (l’any 2001), per cada una de les varietats. 
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Figures 20, 21, 22 i 23. Integral tèrmica durant el cicle productiu de la vinya a Vilafranca del Penedès per 

les varietats Xarel·lo, Chardonnay i Merlot des del 1995 fins al 2001. 

 

En general s’observa que les integrals tèrmiques al llarg dels anys analitzats són 

força similars per a una mateixa varietat al llarg dels diferents subperiódes, llevat del de 

verolat a maduració, en el qual es produeix una oscil·lació més acusada d’aquest 

paràmetre. No obstant, cal destacar que la integral tèrmica més baixa s’ha obtingut en 

l’any amb millor rendiment (1996 ) i la integral tèrmica més elevada s’ha donat en l’any 

amb el rendiment més baix (2001). En cap cas s’ha vist una relació entre integral 

tèrmica i la qualitat del vi. 

 

El subperíode de brotació a floració presenta una integral tèrmica al voltant dels 

300  ºC, amb l’excepció de l’any 1998 en el qual, per les tres varietats però sobre tot per 

la varietat Xarel·lo, es dona una acumulació de graus - dia inferior. 

  

La integral tèrmica en el subperíode de floració a verolat és de 700  ºC, a 

excepció de l’any 1997 en el que les varietats Chardonnay i Merlot van necessitar 

menys de 600  ºC per complir aquesta fase. D’altra banda, l’any 2001 la integral tèrmica 
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per les tres varietats va presentar un valor entre 900  ºC i 1200  ºC, fet que provoca que 

el total de graus acumulats durant aquest any sigui superior. Com a dada a destacar 

veiem que la varietat Merlot i Chardonnay en l’any 1997, a diferència del Xarel·lo, 

presenten un descens important de la integral tèrmica. 

 

En el subperíode de verolat a maduració, la integral tèrmica es situà entre els 

450 ºC i 700 ºC. Per la varietat Merlot els valors obtinguts són bastant constants durant 

el subperíode. En quant a la varietat Chardonnay, tot i que no presenta grans diferències 

entre les dades obtingudes, respecte a les altres dues varietats, els seus valors sempre es 

troben són inferiors. Per aquest subperíode la diferència de graus acumulats entre les 

varietats de Xarel·lo i Chardonnay va ser molt evident en el trienni 1998-2000 (figura 

23). 

 

4.4.2.- Règim de precipitacions 
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Figura 24. Precipitacions acumulades a Vilafranca del Penedès del 1992 al 2001. 

 

Tal i com s’observa a la figura 24, l’any 1996 hi va haver un total de precipitació 

acumulada de més de 400 mm, mentre que l’any següent, al 1997, es va registrar la dada 

mínima al voltant dels 200 mm.  

 

Hi ha dos períodes on el increment de la precipitació és fa més notable i són els 

compresos entre els dies julians 120 i 180, i els dies julians 230 i 270. Aquests períodes 
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coincideixen amb els mesos de maig i juny (primavera) i al setembre, que es quan es 

produeixen les precipitacions més abundants en el clima mediterrani.  
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VI.- CONCLUSSIONS 

 

1. La durada en dies durant el cicle fenològic en les tres varietats estudiades: 

Xarel·lo, Chardonnay i Merlot  és força similar. Tot i que, la varietat 

Chardonnay és la primera en finalitzar el cicle fenològic, com a conseqüència de 

que el subperíode de verolat a maduració és uns 15 dies de mitjana més curt. 

  

2. Les temperatures elevades en el subperíode de verolat a maduració incideixen 

positivament en el rendiment de la vinya, sempre hi quan es registri una 

precipitació mínima, adequada pel cultiu. 

 

3. La qualificació del vi elaborat no depen del rendiment del cultiu. Però si depén 

de la meteorologia ja que un any (2002) amb precipitacions molt abundants i 

temperatures mitjanes baixes durant tot el cicle productiu, la qualitat del vi es 

veu afectada negativament. Mentre que amb unes temperatures òptimes per cada 

època i unes precipitacions mínimes pel cultiu fa que s’obtingui un vi d’una 

qualitat excel·lent (any 1998). 

 

4. La integral tèrmica més elevada es  dona l’any 2001 que correspon amb el 

menor rendiment obtingut, mentre que la integral tèrmica més baixa registrada 

l’any 1996 coincideix amb el millor rendiment.  
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