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RESUM

En aquest treball final de carrera, s’ha realitzat una caracterització edafo-

climàtica de la finca de producció agrícola ecològica de Can Parera, situada al terme

municipal de Sant Llorenç d’Hortons en la comarca de l’Alt Penedès.

En la caracterització climàtica s’han estudiat els principals índexs (Integral Tèrmica

Activa, Integral Tèrmica Eficaz de Winkler i Amerine, Índex Hidrotèrmic de Branas,

Bernon i Levadoux...)En la Caracterització edàfica els paràmetres estudiats són:

contingut d’elements grollers i terra fina, Textura USDA, pH, Conductivitat Elèctrica,

Matèria Orgànica, Carbonats Totals, Calç Activa, Determinació dels cations

d’intercanvi (Potassi, Sodi, Calci i Magnesi.)

En general es tracta d’un finca amb un sòl homogeni, amb un baix percentage

d’elements grollers, amb una textura majoritàriament franca-arenosa i en alguns casos

franca-argilo-arenosa, amb un pH entre bàsic i lleugerament alcalí, nivells baixos de

salinitat i percentatge de carbonats alt.El paràmetre que pot donar més problemes, es

la calç activa, ja que té nivells alt-mitjos, i podria causar clorosi fèrrica.Pel que fa a

matèria orgànica, tenim nivells molt pobres, però en les parcel.les amb capa herbosa

es menys greu.

Es recomana un pla de fertilització en relació als resultats obtinguts, per tal de paliar

les deficiències nutritives en els cultius presents i futurs.Es recomana també, per a

futures plantacions, una sèrie de portaempelts òptims per l’adaptació als sòls de la

finca.

Mots clau: caracterització, sòls, clima, vinya, i St.Llorenç d’Hortons.
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1. OBJECTIUS

En aquesta finca destinada actualment a tres tipus de cultius: cirerers, vinya i

oliveres, no s’ha fet mai un estudi general de sòls i clima. Per tant, és primordial

aconseguir una bona caracterització per tal de poder gestionar millor futures

plantacions.

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Carrera és fer una descripció

edafo-climàtica d’una finca agrícola de producció ecològica, situada a Sant Llorenç

d’Hortons (Alt Penedès).

L’objectiu secundari d’aquest Treball Final de Carrera és, a través de l’estudi

edafo-climàtic, donar una sèrie de recomanacions vitícoles, basades en un pla de

fertilització i una recomanació de portaempelts.
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2. INTRODUCCIÓ

2.1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI

2.1.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA

La finca agrícola objecte d’estudi està situada el terme municipal de Sant

Llorenç d’Hortons, en l’Alt Penedès.

Figura 1: Localització de Catalunya dins Europa i de l’Alt Penedès  dins Catalunya

Catalunya dins Europa

L’Alt Penedès dins
Catalunya.
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L’Alt Penedès està voltat per les comarques de l’Anoia, L’Alt Camp, el Baix

Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat (veure figura 1). Amb aquestes dues últimes

formaria la regió natural del Penedès. Té una extensió de 592,41 km_ i està constituït

per 27 municipis on viuen més de 70.000 penedesencs (Denominació d’Origen

Penedès,2006, en línia).

L’Alt Penedès és una comarca interior situada a la depressió Pre-litoral

Catalana, entre el massís de l’Ordal i del Garraf i la barrera muntanyosa de les serres

de Mediona, Puigfred i Ancosa (veure figura 2).

        Figura 2: Il·lustració dels blocs geomorfològics situats en la regió natural del Penedès.
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Sant Llorenç D’Hortons és un municipi situat al nord-est de la comarca de l’Alt

Penedès, al límit amb l’Anoia i el Baix Llobregat (veure figura 3).

Figura 3: Situació geogràfica del terme municipal de St. Llorenç

d’Hortons.

Ocupa una plana solcada per diversos torrents i rieres, la més important, la

riera de Ca n’Esteve o de la Rierussa, eix hidrogràfic del terme. Tots els efluents del

marge esquerre del riu Anoia estan sobre terrenys miocènics fortament erosionats.

Són conreables 1.225 ha. que significa un 62 % del terme, de les quals només

5 ha són de regadiu. El conreu principal és la vinya, amb un 67 %, seguit dels cereals.

La resta es distribueix en oliveres, patates i fruiters. L'activitat econòmica més

tradicional és agrària amb nombroses explotacions vinícoles i diversos cellers i caves,

per bé que en els darrers anys ha aparegut una important activitat de petites

indústries.

            L'actual terme de Sant Llorenç d'Hortons està format per diversos nuclis de

població, els més importants són, a més de la pròpia vila de Sant Llorenç, La Beguda

Alta i Baixa, Sant Joan Samora, El Torrentfondo i El Grandet. (Ajuntament de Sant

Llorenç d’Hortons, 2006, en línea)

2.1.2 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGÍA

Terme municipal de
St.Llorenç d’Hortons
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La comarca resta configurada com una plana lleugerament ondulada. La plana

del Penedès, amb una altitud mitjana de 216 m, ofereix un doble vessant molt suau: un

vers el riu Foix, a ponent, i l’altre vers el riu Anoia, al nord-est. A més d’aquests dos

únics rius, drena la comarca la riera de Canyelles, i també diversos torrents i rieres

menors (La Fura,2006, en línia).

Els materials litològics de la zona de la Finca Can Parera són,  argiles, gresos i

conglomerats (Institut Cartrogràfic de Catalunya, 2006).

         

Eó Neogen, del Miocè i Serraval.lià-Vallesià.

Eó Neogen, del Miocè i Serraval.lia-Tortonià.

Eó  Cenozoic Quaternari, del Plistocè i Peu de Mont (enderrocs de 

pendents i fàcies proximals de ventalls al·luvials)

Figura 4: Mapa geològic de l’Alt Penedès, amb la finca Can Parera.

2.1.3 CLIMATOLOGIA

Una de les variables més importants pel que fa a la producció vitícola a tenir en

compte és la del clima. Aquest és un cultiu que exigeix una sèrie de condicions

Finca Can
Parera
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meteorològiques molt concretes, de les que cal destacar la pluviometria, la

temperatura i la insolació.

La vinya és un cultiu que pel que fa a la temperatura necessita un nivell de

calor elevat i és especialment sensible a les gelades d’hivern i de primavera. Aquestes

condicions, a part de ser necessàries pel desenvolupament vegetatiu, també ho són

per la maduració dels seus fruits, especialment exigents pel que fa a temperatures i

il·luminació força altes.

Segons HIDALGO-(2002), pel cultiu de vitis vinifera es considera que les

temperatures mitjanes anuals no han de ser inferiors als 9ºC (òptima entre 11 i 18ºC),

amb uns màxims propers als 40ºC. En el període de repòs hivernal pot resistir fins els

–15ºC i en període de vegetació fins els –1,5ºC, depenent de la duració d’aquestes

gelades i de l’estat de maduració del vegetal.

La temperatura afecta principalment a la graduació alcohòlica i a l’acidesa, però

també a molts altres components més complexos que poden conferir al vi resultant

aromes molt apreciats.

Pel que fa a la pluviometria, cal esmentar que es tracta d’un cultiu molt resistent

a la sequera, a més un excés de pluja pot produir problemes fitopatològics i un

descens de la qualitat, ja que provoca un augment de l’acidesa i una disminució del

contingut de sucres. En general, s’ha arribat a considerar que una pluviometria d’entre

350 i 600 mm és la correcte per a l’obtenció de bons vins.

Pel que fa al clima de l’Alt Penedès, té un caràcter suau, gràcies a que al nord,

està situada la Serralada Prelitoral que protegeix la comarca dels efectes d’una

climatologia continental més rigorosa, i gràcies sobretot, a l’influencia del Mar

Mediterrani, que arriba a la comarca per la limitada alçada de les muntanyes de la

serra del Litoral.

L’Alt Penedès és una zona típica de clima prelitoral on les glaçades són més

freqüents i el contrast entre les temperatures màximes i mínimes és més gran. La pluja

al Alt Penedès, té una mitjana anual és de 514 l/m2. L’estació en què es produeix el

màxim pluviomètric, és la tardor, seguida per la primavera. En alguns punts, es poden

assolir els 900 litres per metre quadrat de pluja anuals
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La temperatura mitjana és de 12ºC. Les temperatures mínimes es donen al

gener (2,63ºC) i les màximes al juliol (27,78ºC). Les glaçades es poden produir entre

l’1 de novembre i finals d’abril, tot i que alguns indrets s’han produït danys a les vinyes

per glaçades tardanes, acompanyades de vents freds.

A causa de la seva configuració orogràfica, el Penedès queda a recer dels

vents freds, però la comarca està oberta al Mestral i als vents de Ponent, i a l’estiu

predominen les marinades.

El clima del Penedès és lluminós, la mitjana d’hores d’insolació és de 2.548

hores.(Denominació d’Origen Penedès,2006, en línea)
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2.2 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

2.2.1 LOCALITZACIÓ DE LA FINCA CAN PARERA

La finca Can Parera, es troba situada al terme municipal de Sant Llorenç

d’Hortons, dins la comarca de l’Alt Penedès.

 Figura 5: Localització del terme municipal de St. Llorenç d’Hortons, dins l’Alt Penedès.

La finca es troba situada concretament en el camí reial de la Beguda Alta a

Sant Llorenç d’Hortons (camí de la Torreta) en el km 2’5.A partir d’aquí, la finca es

troba en el camí de Can Estrada a Can Bosch.

Les coordenades geogràfiques de la finca són:

Latitud:     41’474  º N.

Longitud:  1’841 º  E

Altitud:  amb una mitjana de 191,05 m sobre el nivell del mar

  Punt màxim: 208,9 m

  Punt mínim: 173,2 m

            X: 403.223 m

            Y: 4.592.628 m

Terme
Municipal
St.Llorenç
d’Hortons.
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La finca la trobem en la part central-nord-est del terme municipal de Sant

Llorenç D’Hortons.

Figura 6: Localització de la Finca Can Parera dins el terme municipal de St. Llorenç d’Hortons.

2.2.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA FINCA CAN PARERA

La Finca Can Parera consta de 20,15 ha de superfície en propietat, amb un

total de 17,60 ha  conreables i de 2,55 ha de zona erma i arbustos.

Finca Can
Parera

Límit terme
municipal
St.Llorenç
d’Hortons.
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Figura 7: Plànol dels límits agrícoles de les parcel·les de la Finca Can Parera.

A la finca es troben presents els següents cultius (veure figura 8):

•  VINYA: amb una superfície de 11,02 ha.

Varietats blanques: Xarel.lo, Chardonnay, Garnatxa Blanca i

Gewürstraminer.

Varietats negres: Ull de Llebre, Sumoll, Garnatxa Tintorera, Syrah,

Cabernet Sauvignon i Merlot.

•  CIRERERS: amb una superfície de 6,58 ha

-Varietats: Starking, Lapins, Sunburs, Van, Burlat, Prime Giant, Silvia,

Tardia Vignolia, New Star i Summit.

•  OLIVERES: ocupen la superfície de les vores de les parcel·les i que linden

amb els camins.

Varietats: Arbequina i Bocurut.
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   Figura 8:  Plànol de diferenciació de cultius en la Finca Can Parera.

2.2.3 AGRICULTURA ECOLÒGICA

La finca Can Parera des de l’any 2004 inicia el procés de reconversió de la

producció d’agricultura convencional a l’ecològica. Aquest canvi engloba tots els cultius

existents a la finca, menys la part de zona erma i arbustos.

Per a l’aplicació de l’agricultura ecològica es segueixen un conceptes bàsics

que s’exposen a continuació:

L’agricultura ecològica és una forma de producció agrària que respecta l’entorn

per a l’obtenció d’aliments sans, de màxima qualitat i en quantitat suficient. Segueix

  Vinya

  Cirerers

         Oliveres
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com a model el funcionament de la naturalesa, d’on extreu molta informació i conjuga

coneixements agraris clàssics amb coneixements actuals científics i tècnics.

- Respecta els cicles naturals dels cultius i evita la degradació i la

     contaminació dels ecosistemes.

- Potencia la fertilitat natural dels sòls i la capacitat productiva dels sistemes

agraris.

- No tracta amb productes químics ni incorpora als aliments substàncies que

resulten perjudicials per a la salut o que minvin la seva capacitat

alimentaria.

Requereix del agricultor coneixements profunds del funcionament dels sistemes

agrícoles amb els quals treballa, és a dir, un alt nivell de professionalització. Utilitza

tècniques tradicionals combinades amb tècniques modernes (Consell Català de la

Producció Agrícola Ecològica, 2006, en línia).

Figura 9: Logotip de l’empresa certificadora de

la producció agrícola ecològica a Catalunya.



CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA                                                         MATERIAL I MÉTODES

13

3. CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA

3.1 MATERIALS I MÈTODES

3.1.1 OBTENCIÓ DADES METEOROLÒGIQUES

Les parcel·les objecte d’anàlisi, estan dins el terme municipal de Sant Llorenç

d’Hortons, població de l’Alt Penedès però limítrof amb la comarca de l’Anoia. Aquesta

població no disposa de cap estació meteorològica, pel s’ha utilitzat les dades de

poblacions més properes, aquestes han estat la d’Els Hostalets de Pierola (Anoia),

situada a 7,7 quilòmetres de distància de la finca i les de La Granada, a 15,1 km de

distància.

S’ha decidit treballar amb les dades de La Granada donat que la seva situació

geogràfica pot ser comparable a de Sant Llorenç d’Hortons (veure figura 10), ja que

aquesta població esta situada dins la mateixa vall del Penedès. Hi ha poblacions més

properes amb estació meteorològica, en quan a  distància es refereix, com pot ser la

de Vallirana (13,6 Km), però aquesta esta situada a l’est de la Serra de l’Ordal (Baix

Llobregat) i la seva situació geogràfica no és comparable a la de Sant Llorenç

d’Hortons. A la Taula 1 es pot observar les diferents dades topogràfiques de les dues

estacions meteorològiques estudiades i de Sant Llorenç d’Hortons.

Taula 1:  Alçada, latitud, longitud i coordenades d'Els Hostalets de Pierola, La Granada i Sant

Llorenç  d'Hortons.

Alçada

(m)
Latitud Longitud

Coord.

x

Coord.

y
Comarca

Els Hostalets de

Pierola
312 41,526º 1,805º 397.389 4.599.187 Anoia

La Granada 238 41,367º 1,724º 392.736 4.58.1839
Alt

Penedès

Sant Llorenç

d’Hortons
209 41,474º 1,841º 403.223 4.592.628

Alt

Penedès
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  Figura 10: Mapa geogràfic del Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès.

Es calcularan els diferents índex i coeficients climàtics tant per les dades dels

Hostalets de Pierola com per les dades de La Granada.

Les dades meteorològiques s’han obtingut de l’Institut Meteorològic de

Catalunya (en línia) i en el cas de la quantitat d’hores de llum s’ha consultat l’Instituto

Nacional de Meteorologia (en línia). S’ha utilitzat la sèrie d’anys més llarga possible:

- Els Hostalets de Pierola: maig 1996 fins desembre de 2005.

- La Granada: gener 2000 fins desembre de 2005.
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DADES TÈRMIQUES

A la Taula 2 s’observa com les temperatura mitjanes mensuals de La Granada i

d’Els Hostalets de Pierola són properes, variant en el cas més diferenciat en un grau

centígrad (desembre). Aquestes temperatures tenen un caràcter clarament

mediterrani, sent més baixes entre novembre i febrer i més altes entre els mesos de

juny i agost.

Taula 2: Temperatures mensuals mitjanes d’Els Hostalets de Pierola i de La Granada.

DADES PLUVIOMÈTRIQUES

Com en el cas de la temperatura, la pluviometria (veure Taula 3) també segueix

un caràcter marcadament mediterrani, donat que els mesos corresponents a la

primavera i a la tardor són els que tenen una pluviometria més alta i els mesos de juny

i juliol són els que tenen un clar caràcter marcadament sec.

Pel que fa a la pluviometria anual tant en el cas d’Els Hostalets de Pierola, amb

una pluja anual de 437mm, com La Granada amb 517mm estan dins l’interval de

necessitats d’aigua de la vinya que es situa entre els 400 i 600 mm anuals.

Ge. Fe. Mar. Ab. Mai. Jun. Jul. Ag. Set. Oc. No. De. Anual

Els Hostalets

de Pierola

(mm)

28 31,1 27,1 45,5 37,6 31,6 15,8 24,8 27,8 69,9 55,1 42,6 437

La Granada

(mm)
8,1 41,2 37,8 43,3 45,2 17,5 18,7 39,9 81,6 91,7 55,3 38,6 517,8

Taula 3: Pluviometria mensual mitjana d’Els Hostalets de Pierola i de La Granada.

En el climatograma o diagrama ombrotèrmic s’observen els períodes de

Ge. Fe. Mar. Ab. Mai. Jun. Jul. Ag. Set. Oc. No. De.

Els Hostalets de

Pierola (Cº)
7,6 8,9 11,8 13,4 16,4 22,3 24,1 24 20,3 16,4 10,8 8,3

La Granada (Cº) 7,1 8,1 11,1 13,3 17,2 22,3 23,6 23,9 19,7 16,3 10,6 7,3
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Climatograma d'Els Hostalets de Pierola
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Climatograma de La Granada
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sequera, que en els dos casos correspon a principis de maig fins a finals d’agost i els

períodes on la pluviometria és important, corresponent a la primavera, però sobretot a

la tardor.

_ Diagrama ombrotèrmic

        Figura 11: Climatograma d'Els Hostalets de Pierola

  Figura 12: Climatograma de La Granada

3.1.2 ÍNDEXS CLIMÀTICS
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CARACTERITZACIÓ TÈRMICA

_ Integral Tèrmica activa

Aquesta integral correspon a la suma de graus-dia durant el període actiu de

vegetació. Es tracta de l’índex més simple, imprecís i antic.

ITA = _ Ta

_ Integral Tèrmica Eficaç de Winkler i Amerine

Aquest índex correspon al nombre de graus-dia, tenint en compte les temperatures

eficaces durant el període actiu del vegetal.

ITE = _ Te = _ (Tm-10)

CARACTERITZACIÓ HIDROTÈRMICA

_ Índex hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux

Tenint en compte que el desenvolupament del mildíu depèn de les freqüències de

pluges i de les temperatures mitjanes, s’estableix aquest índex de temperatures i

quantitat de pluja d’abril fins agost, per tal de preveure l’atac d’aquest fong.

                                     P= _ (Tm  mensual _ Pm)

_ Coeficient hidrotèrmic de Zuluaga, Lumelli i De La Iglesia

Per a calcular aquest coeficient s’ha de tenir en compte la duració del període

favorables d’infecció del mildíu, el qual se situa en l’interval de temperatures mitjanes

d’entre 13º i 30ºC.

C.H.= P / Període favorable a la infecció

_ Coeficient hidrotèrmic de Seleaninov

Aquest coeficient relaciona la precipitació anual amb l’integral tèrmica eficaç, per

tal de deduir si les necessitats d’aigua per part de la vinya seran deficients, excessives

o suficients.
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K= (Precipitació anual/ _ Te )x 10

        K _ 1 :  Disponibilitat d’aigua deficient

        1 _ K _ 12 :  Disponibilitat d’aigua suficient

        K _ 12 :  Disponibilitat d’aigua excessiva

CARACTERITZACIÓ HELIOTÈRMICA

_ Producte heliotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux

Aquest producte heliotèrmic és un índex de gran efectivitat, al relacionar la

calor i el temps, amb una variable meteorològica bàsica en la fisiologia vegetal, com és

la fotofase.

Els coeficients obtinguts donen una indicació general de les possibilitats pel

conreu de varietats de vinya, segons les èpoques de maduració.

P.H.= XH x 10-6

 X= Suma de temperatures eficaces durant el període actiu de vegetació.

            H= Suma d’hores de llum durant el període actiu de vegetació.



CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA                                                     RESULTATS I DISCUSSIÓ

19

3.2 RESULTATS I DISCUSSIÓ

Per a realitzar els càlculs dels índexs s’ha utilitzat el període favorable de

vegetació, el qual, segons HIDALGO (2002) és el període de temps durant el qual la

temperatura mitjana de l’aire és igual o superior al zero vegetatiu, considerat com a

10ºC pel cultiu de la vinya.

_ Integral Tèrmica activa

Integral Tèrmica Activa (I.T.A)

Els Hostalets

de Pierola
La Granada

GEN 0 0

FEB 0 0

MAR 365,8 342,6

ABR 402,0 397,5

MAI 509,3 533,2

JUN 669,9 668,5

JUL 745,2 732,1

AGO 744,3 740,4

SET 609,0 592,0

OCT 508,7 504,3

NOV 322,8 318,0

DES 0 0

ANUAL 4877,12 4828,52

  Taula 4: Integral Tèrmica activa.

Tal i com s’indica a la taula 4, els valors de l’Integral tèrmica activa són propers

varien únicament en 48,6º.

Marcilla estableix que per la maduresa fisiològica dels fruits, es precisen sumes

de temperatures mitjanes diàries compreses entre 2.800º i 4000ºC, segons les

varietats. Branas, Bernon i Levadoux estimen valors necessaris semblants compresos

entre 2.736º i 3.837ºC (HIDALGO, 2002).  

En canvi, Ribérau-Gayon i Peynaud consideren que per obtenir bones
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produccions és fonamental que la suma de temperatures diàries al llarg del període

vegetatiu sigui superior a 3.100ºC (HIDALGO, 2002).   

Segons els dos primers autors s’està davant d’una I.T.A. superior a la

recomanada, per contra segons Ribérau-Gayon i Peynaud l’I.T.A. sobrepassa els

3.100ºC i per tant és adequada per obtenir unes bones produccions.

Segons HIDALGO (2002), a la regió vitivinícola catalana li correspon un I.T.A.

de 4.315º, aquest valor és proper a l’obtingut en les dues estacions meteorològiques

obtingudes (veure taula 4), tot i que la Integral Tèrmica Activa més propera és la

corresponen a la regió extremenya, amb un valor de 4.941º.

_ Integral Tèrmica Eficaç de Winkler i Amerine

Integral Tèrmica Eficaç

de Winkler i Amerine (I.T.E)

Els Hostalets

de Pierola
La Granada

GEN 0 0

FEB 0 0

MAR 55,8 32,6

ABR 102,0 97,5

MAI 199,3 223,2

JUN 369,9 368,5

JUL 435,2 422,1

AGO 434,3 430,4

SET 309,0 292,0

OCT 198,7 194,3

NOV 22,8 18,0

DES 0 0

ANUAL 2127,12 2078,52

   Taula 5: Integral Tèrmica Eficaç

Segons HIDALGO (2002) s’obté una regió vitivinícola qualificada com a IV (ITE
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de 1.927º a 2.204º); en que són possibles vins naturals dolços però en els anys càlids

els fruits de varietats més acceptables, tendeixen a ser d’acidesa baixa. Els vins

blancs comuns i negres de taula són satisfactoris si es produeixen de varietats amb

acidesa alta.

Fregoni i Mínguez, segons les seves necessitats tèrmiques i per obtenir unes

produccions de qualitat en una regió IV, realitzen la següent recomanació de varietats:  Varietats negres: Aleàtic, Alicante Bouschet, Aramón, Barbera,

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carinyena, Centurió, Carnelian,

Cinsaut, Garnatxa, Grignolino, Mission, Monastrell, Nebbiolo, Refosco,

Rubired, Royalty, Ruby Cabernet, Saint Macaire, Sangiovese,

Salvador, Syrah, Souzao, Tinto Câo, Tempranillo, etc.  Varietats blanques: Burger Cheming Blanc, Folle Manche, Frenc

Colombard, Grillo, Inzolia, Malvasia blanca, Moscatell blanc, Palomino,

Pedro Ximenez, Peverella, Xarel·lo, etc.

_ Índex hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux

P _ 2.500 :  Atac nul

2.500 _ P _ 5.100 :  Atac benigne

P _ 5.100 :  Atac alt

En el cas de l’estació meteorològica d’Els Hostalets de Pierola s’obté una

P= 2908,3 i en el de La Granada una P= 3135,5. Per tant la finca esta dins d’una zona

d’atac benigne, pel que caldrà controlar el mildíu.

_ Coeficient hidrotèrmic de Zuluaga, Lumelli i De La Iglesia

C.H. _ 30 :  Zona apta

30 _ C.H. _ 40 :  Zona marginal

C.H. _ 40 :  Zona limitada

Tant en el cas de La Granada amb un C.H.= 13,6 com en el d’Els Hostalets de

Pierola amb un C.H.= 14,6, són zones aptes.

_ Coeficient hidrotèrmic de Seleaninov
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        K _ 1 :  Disponibilitat d’aigua deficient

        1 _ K _ 12 :  Disponibilitat d’aigua suficient

        K _ 12 :  Disponibilitat d’aigua excessiva

La disponibilitat d’aigua serà suficient, ja que en cas de La Granada obtenim un

K= 2,5 i en Els Hostalets de Pierola un K= 2,1.

_ Producte heliotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux

S’ha obtingut un producte heliotèrmic de 4,4 amb les dades d’Els Hostalets de

Pierola i un producte de 4,3 a La Granada, aquestes dades indiquen que les varietats

de quarta època s’adaptaran correctament a aquesta zona.

Segons aquestes necessitats heliotèrmiques, Fregoni (HIDALGO, 2002)

recomana per tal d’obtenir productes de qualitat les següents varietats de quarta

època: Barbera, Nebbiolo, Montepulciano, etc.
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4.3 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

Graves i terra fina

Pel que fa a la quantitat d’elements grollers i de terra fina, la finca es força

homogènia donat que totes les parcel·les tenen un tant per cent de terra fina superior al

80%, tal i com es pot comprovar a la Figura ---.
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Figura 44 : Gràfic de percentatge de terra fina en superfície i fondària per a cada

parcel·la.

En general, els percentatges de terra fina en fondària són lleugerament més

elevats que en profunditat, encara que són valors propers.

Segons els indicadors ambientals del grau d’aptitud dels sòls per a ús agrícola,

de DORRONSORO (2002),  les parcel·les on s’obté un valor inferior al 10% en elements

grollers es poden considerar com a molt favorables per a ús agrícola i les parcel·les que

presenten un percentatge entre 10 i 30% de graves, les podem considerar com a

favorables.

El coeficient de variació del percentatge de terra fina (veure figura---), presenta

segons WILDING et al. (1983) poca variabilitat donat que és inferior al 15%, tant en

superfície com en fondària. En canvi no succeeix el mateix amb els elements grollers, en

que obtenim uns valors propers al 80% en el cas de la mostra superficial i del 90% en

profunditat, és per això que s’ha realitzat un estudi estadístic d’elements grollers
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% fracció textural

18%

21%

61%

% Argila

% Llim

% Sorra

  

diferenciant les parcel·les 1, 2, 10, 11 i 12.  En aquestes cinc parcel·les s’ha obtingut un

coeficient de variació en superfície de 54,8% en superfície i de 14,5% en profunditat. Per

altra banda agrupant la resta de parcel·les s’obté un coeficient de 15,7% en superfície i

de 35,5% en fondària.

Textura

Com es pot observar en el capítol anterior de resultats (4.2), la textura USDA de

les diferents parcel·les analitzades és molt semblant. De les 26 mostres, sis tenen una

textura franca-argilo-arenosa (3b, 6b, 9b, 10b, 12a i 13a) i la resta franca-arenosa.  Es

tracta de sòls francs, que considerant que tot i ser de classes texturals diferents, tindran

un comportament físico-químic molt semblant, donat que comparant totes les mostres,

aquestes tenen un contingut de sorra, argila i llim constants en tota la finca. A la figura---,

s’observa com el coeficient de variació del llim és inferior al 15%, dada que ens indica

poca variabilitat (SPRING et al., 1993), segons aquest mateix autor, la resta de fraccions

granulomètriques han de ser inferiors al 35%, fet que es compleix tant en el cas de la

sorra com en de l’argila.

Pel que fa a la diferència entre les mostres superficials i en fondària, presenten

una major variabilitat en superfície, exceptuant la sorra, en que el coeficient de variació

és pràcticament igual en els dos casos.

A la figura ---- s’observa el tant per cent de les fraccions texturals de les mostres.

Donada la semblança de resultats, s’ha decidit realitzar una mitjana d’aquests.

Figura 45 :  Gràfic de la mitjana de les diferents fraccions texturals en

tant per cent.
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Segons HIDALGO (2002), els terrenys més adequats pel cultiu de la vinya són

els sòls arenosos francs, solts, silícics-càlcics o càlcics-silìcics i profunds. Amb o sense

graves són especialment favorables per la producció de vins blancs de qualitat, unint

delicadesa, aroma i lleugeresa. Poden també produir vins negres delicats amb les

varietats apropiades.

% E. G. % Terra fina % Sorra % Llim % Argila

Mostra x %CV _ x %CV _ x %CV _ x %CV _ x %CV _

Superfície 7,6 79,4 6 92,4 6,5 6,1 61,5 6,5 4 21,2 14,2 3 17,3 23,1 4

Fondària 6,3 93,5 5,9 93,1 7,5 7 59,3 6,6 3,9 21,5 12,1 2,6 19,2 11,9 2,3

Taula 46: Mitjana (x), desviació típica (_) i coeficient de variació (%CV)  del percentatge

d’elements  grollers, terra fina, sorra, llim i argila.

Conductivitat elèctrica

A la figura--- s’observa que els valors de conductivitat elèctrica expressats en

dS/m són semblants, compresos entre 0,192 i 0,118 dS/m. També es pot constatar que

en deu de les tretze parcel·les la conductivitat és més alta en profunditat, amb una

mitjana de 0,156 dS/m, que en superfície amb un valor mig de 0,140 dS/m (veure taula

47).

Figura 46 : Gràfic de la conductivitat elèctrica CE1:5 a 25ºC de les diferents parcel·les

expressats en dS/m.
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CE1.5 CEe (dS/m) Qualificatiu

_0,35

0,35-0,65

0,65-1,15

_1,15

_2

2-4

4-8

8-16

No salí

Lleugerament salí

Salí

Molt salí

              Taula 47: Classificació de la salinitat dels sòls segons la CE1.5 o la CEe (CROS, 1983)

Es considera que un sòl no presenta problemes de salinitat quan la CE1.5  a 25ºC

no supera els 0,30-0,35 dS/m (CROS, 1983), o els 0,20 dS/m  segons PORTA et al.

(1986), límit que es podria elevar fins a 0,50 dS/m en sòls molt argilosos, fet que no es

dóna en el nostre cas. Per altra banda, si la conductivitat de l’extracte 1:5 no arriba a un

valor mínim de 0,05 dS/m a 25ºC, la solució aquosa del sòl és massa pobre en ions i

difícilment podrà assegurar una correcta nutrició del cultiu.

Tant amb el criteri de CROS (1983) com el de PORTA et al. (1986), es pot

afirmar que tenim davant un terreny amb una salinitat que no afectarà negativament els

cultius presents.

Si ens centrem en el cultiu de la vinya, segons HIDALGO (2002), la vitis vinifera

pot tolerar fins a unes concentracions de 4,7 dS/m, tot i que amb l’ús de portaempelts no

s’ha d’excedir dels 1,9-2,0 dS/m, per tant en aquest sentit el nivell de salinitat no

representarà cap problema.

Pel que fa a la variabilitat de valors de conductivitat elèctrica entre parcel·les

(veure taula 47), aquestes presenten molta semblança, donat que el coeficient de

variació és inferior al 15% tant en superfície com en fondària (WILDING et al., 1983).

CE 1.5  dS/m pH  actual pH  potencial % M. O.

Mostra x %CV _ x %CV _ x %CV _ x %CV _

Superfície 0,140 10 0,014 8,57 0,9 0,08 7,56 1,6 0,12 0,61 45,9 0,28

Fondària 0,156 12,2 0,019 8,61 1,7 0,11 7,66 1,6 0,12 0,38 57,9 0,22

Taula 48: Mitjana (x), desviació típica (_) i coeficient de variació (%CV)  de la conductivitat elèctrica,

pH actual i potencial i percentatge de matèria orgànica.
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Valors de pH

Els valors que s’han obtingut tant del pH actual, com el potencial, són força

propers en totes les parcel·les estudiades. En el cas de l’actual (aigua) tots els valors

estan inclosos entre 8,4 i 8,8; en el potencial (KCl) aquest rang esta situat entre 7,1 i 8.

En general el pH en profunditat és lleugerament més alt que en superfície, però es tracta

en tots els casos de variacions mínimes, ja que en la mitjana dels valors obtinguts (veure

taula 47) la diferència no supera la dècima d’unitat. Si s’analitza el coeficient de variació,

aquest ens indica una variabilitat molt baixa, donat que en cap cas supera el 2%.

Qualificatiu pH Qualificatiu pH

Extremadament àcid

Molt fortament àcid

Fortament àcid

Mitjanament àcid

Lleugerament àcid

     _4,5

4,5-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

Neutre

Mitjanament bàsic

Bàsic

Lleugerament alcalí

Alcalí

6,6-7,3

7,4-7,8

7,9-8,4

8,5-9,0

_9,1

   Taula 49: Descripció dels sòls segons els valors de pH (USDA, 1971).

Segons la taula 48, totes les parcel·les analitzades tenen un sòl lleugerament

alcalí, exceptuant la parcel·la numero 1, la 11 i la 8b, que en aquest cas es tracta de sòls

bàsics.

Tenint en compte que el pH afecta la nutrició minerals dels vegetals, ja que

aquest marcarà la solubilitat que tindran els diferents elements, amb el pH bàsic i

lleugerament alcalí, la vinya obtindrà una bona absorció de potassi, sofre, calci, magnesi

i molibdè, en canvi no tindrà una bona disposició d’absorció de fòsfor, ferro, manganès,

bor, coure i zinc (SAÑA et al., 1996).
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A la figura--- s’observa com el contingut en matèria orgànica, expressat en tant

per cent, en cap de les mostres supera el 1%, dada que indica que el contingut és molt

pobre.

Figura 47 :  Gràfic de percentatge de matèria orgànica en superfície i fondària per a cada

parcel·la.

S’observa com, exceptuant la parcel·la número 8, el contingut de matèria

orgànica és superior en superfície que en profunditat, fet que és del tot lògic donat que la

fertilitat d’un sòl disminueix a mida que augmenta la fondària (SAÑA et al., 1996).

Els valors de la parcel·la 8 poden ser deguts a uns moviments de terra realitzats

l’any 1999 per tal d’aplanar el terreny, aquests moviments poden haver provocat que la

capa més superficial (rica en nutrients) del sòl hagi estat coberta per una capa

inicialment amb més fondària.

                     Tipus de sòl

Arenós

_10% Argila

Mig

10-30% Argila

Argilós

_30% ArgilaQualificatiu

                      % Matèria orgànica

Molt pobre

Pobre

Normal

Alt

Excessiu

_1,25

1,25-2,00

2,00-3,00

3,00-4,00

_4,00

_1,00

1,00-1,75

1,75-2,50

2,50-3,50

_3,50

_1,50

1,50-2,50

2,50-3,50

3,50-4,50

_4,50
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        Taula 50: Diagnòstic del contingut de matèria orgànica en funció de la

textura  (YANEZ, 1989).

Segons la taula 49, i tenint en compte que el tipus de sòl el qualifiquem com a

mig (10-30% argila), totes les parcel·les tenen un contingut molt pobre en matèria

orgànica, ja que cap arriba a assolir l’1%.

Quan parlem de la matèria orgànica cal parlar d’altres característiques del sòl que

poden condicionar tant el contingut com l’absorció d’aquesta (SAÑA et al., 1996):

•  Cal tenir en compte que la matèria orgànica envoltada de carbonats es

mineralitza molt lentament, per tant, seria adequat que aquests sòls disposessin

de valors alts de matèria orgànica, per tal de compensar el menor ritme de

mineralització.

•  Sòls amb un pH bàsic també relanteixen la mineralització de la matèria orgànica.

A la figura--- es mostra la diferència per aquest paràmetre pel que fa a cultius

amb capa herbosa permanent i total (cirerers) i cultius sense (vinya). Tal i com s’ha

descrit en l’apartat 4.1.2 hi ha parcel·les cultivades amb vinya en la que hi és present

capa herbosa al 50% de la superfície (fila si, fila no) i només dues (4 i 11) en que no hi

ha cap tipus de capa herbosa. L’anàlisi estadístic de la vinya inclou tant les parcel·les

que no hi ha capa herbosa, com les que en tenen en un 50%, ja que no hi ha diferències

significatives en el contingut de matèria orgànica. El fet que no hi hagi diferència entre

aquestes parcel·les és degut a que l’activitat cultural de deixar créixer herba autòctona

s’aplica des de fa només dos anys.
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Figura 48 : Gràfic de contingut de matèria orgànica dels cultius de cirerers i de vinya.

A la taula 50 s’observa com en el sòl superficial amb cirerers el contingut de matèria

orgànica pràcticament assoleix un 0,8%, en canvi el sòl vitícola conté un 0,5%. Segons

WILDING et al. (1983) el primer és moderadament variable, ja que el coeficient de

variació esta comprés entre el 15 i el 35%, per contra el sòl de la vinya presenta molta

variabilitat amb un 55,8 de coeficient de variació. Pel que fa al resultat en fondària,

aquest és semblant en els dos cultius, amb un coeficient de variació també proper, fet

que indica la minsa aportació de matèria orgànica de la capa herbosa al sòl profund.

Cirerers Vinya

Mostra x %CV _ x %CV _

Superfície 0,78 25,6 0,20 0,52 55,8 0,29

Fondària 0,42 62 0,26 0,36 58,3 0,21

Taula 51: Mitjana (x), desviació típica (_) i coeficient de variació (%CV)

de la matèria  orgànica dels cultius de cirerers i de vinya.

Finalment, tenint en compte que el tipus de sòl el qualifiquem com a mig (10-30%

argila), segons la taula 49, i observant les característiques del sòl analitzat;

aproximadament un 60% de sorra, percentatge alt de carbonats i pH bàsic, totes les

parcel·les tenen un contingut que es pot qualificar de molt pobre en matèria orgànica.
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El contingut de carbonats totals expressat en tant per cent és homogeni en tota la

finca al i com s’observa a la figura----. Exceptuant la mostra 9b (18%), la resta contenen

un percentatge de CaCO3  comprés entre el 20 i el 30%.

      Figura 49 : Gràfic de percentatge de carbonats en superfície i fondària per a cada parcel·la.

No es pot realitzar una distinció entre el continguts de carbonats en superfície i

en profunditat, ja que tal i com s’indica a la figura---, la mitjana en els dos casos es

pràcticament la mateixa (25%). Pel que fa al coeficient de variació la situació és

semblant, donat que en cap dels dos casos supera el 15%, dada que ens indica poca

variabilitat (WILDING et al., 1983), tot i que aquest coeficient és lleugerament superior en

les mostres en fondària.
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% CaCO3 % Calç activa

Mostra x %CV _ x %CV _

Superfície 24,8 12,6 3,1 9,1 20,4 1,8

Fondària 25,0 14,8 3,7 9,1 13,4 1,2

Taula 52: Mitjana (x), desviació típica (_) i coeficient de variació (%CV)

del percentatge de carbonats i calç activa.

Escala típica de l’Estat

Espanyol (YANEZ, 1989)

Carbonats

(%CEE)
Qualificatiu

_ 5

5 – 10

10 – 20

20 – 40

_ 40

Molt baix

Baix

Normal

Alt

Molt alt

    Taula 53: Escala d’interpretació dels carbonats

Seguint l’escala interpretativa de la taula 52, la finca analitzada conté un

percentatge de carbonats alt. Segons l’escala de l’INRA francés (GAGNARD et al.,

1988), es tracta de sòls molt calcaris i finalment observant l’escala típica Suïssa

(SPRING et al., 1993) el sòl és calcari.

Calç activa

La calç activa és una complementació de l’anàlisi de carbonats, ja que aquesta

correspon a la fracció de carbonats susceptibles a solubilitzar-se en l’aigua carbònica

(solució aquosa de CO2) que existeix en un sòl.
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A la figura--- es mostra el contingut de calç activa de les diferents parcel·les. Els

resultats estan compresos des del 5,7% (parcel·la 4 superfície) fins l’11,9% (parcel·la 12

superfície).

D’igual manera que en els carbonats totals, no es pot realitzar una distinció clara

entre el percentatge de calç activa en superfície i en profunditat, donat que la mitjana és

exactament la mateixa (veure taula 51). Pel que fa a la variabilitat de resultats, en aquest

cas si que hi ha diferència respecte els carbonats, ja que en superfície el coeficient de

variació és del 20%, indicant una moderada variabilitat segons WILDING et al. (1983), en

canvi en fondària si que presenta poca variabilitat al tenir un coeficient de 13,4%.

       Figura  50 : Gràfic de percentatge de calç activa en superfície i fondària per a cada parcel·la.

Calç activa

(%CEE)
Qualificatiu

_ 6

6 – 9

_ 9

Baix

Mig

Alt

Taula 54: Norma de diagnòstic de la

calç activa (YANEZ, 1989).

Prenent com a base la taula 53, la finca presenta un nivell alt de calç activa en la

seva majoria de parcel·les, nivell mig en les següents mostres: 3a i 4, 5, 8, 9,10 i 11 en

superfície i profunditat.
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Un nivell alt de calç activa serà contraproduent  per a la fertilitat ja que llavors en

la solució del sòl abundaran els ions Ca2+ o Mg2+ i HCO3-, els quals condicionaran

l’assimibilitat  d’altres elements nutritius (SAÑA et al., 1996).

Aquest fet pot produir un debilitament de la vinya no resistent, conseqüència

d’una clorosi, que pot provocar greus conseqüències en la producció, ja que pot produir

una carència induïda especialment de ferro (HIDALGO, 2002).

Cations d’intercanvi

•  Potassi

El contingut de potassi és homogeni en tota la finca exceptuant la parcel·la 2 i 6,

en la primera s’ha obtingut un valor en profunditat que pràcticament doble el valor en

superfície. En el cas de la parcel·la 6, es tracta de valors propers tan en fondària com

en superfície. La mitjana és semblant tant en fondària (0,18 cmolc/ kg) com en

profunditat (0,19 cmolc/ kg), tot i que si parlem del coeficient de variació és molt més

alt en fondària que en profunditat, aquest fet és degut a als resultats anòmals de les

mostres 2b i 6b (veure taula 54).

              Figura 51: Gràfic de contingut de potassi en superfície i fondària per a cada parcel·la.
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Cal tenir en compte que una carència d’aquest element comporta una sèrie

d’inconvenients, com són la ralentització de la maduració, una disminució del tamany

de les baies i una reducció del grau alcohòlic (GRAS, 2000).

Tenint en compte el valor d’argila (entre 15-20%), els valors desitjables de potassi

s’haurien de situar entre 0,32 i 0,38 cmolc/ kg sòl (mètode acetat amònic) segons

GUIGOU et al. (1989). Es pot observar com només la parcel·la 6 en superfície

compleix aquesta premissa.

•  Sodi

     En general el contingut de sodi a la finca es homogeni, exceptuant la parcel·la 4

en superfície amb un valor molt per sobre de la resta (1,39 cmolc/ kg sòl). Aquest

valor tant alt probablement sigui degut a un error analític i és per això que no s’ha

tingut en compte a l’hora de realitzar l’anàlisi estadístic. El coeficient de variació serà

per tant inferior al 35% (veure taula 54), dada que indicarà una variabilitat moderada

segons WILDING et al. (1983). També s’observa com el sodi és molt més abundant

en fondària, fet que es compleix en deu de les dotze parcel·les analitzades.

Figura 52: Gràfic de contingut de sodi en superfície i fondària per a cada parcel·la.
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Parlant del cultiu de la vinya, cal esmentar que el sodi és una element poc

important.

Potassi Sodi Calci Magnesi

Mostra x %CV _ x %CV _ x %CV _ x %CV _

Superfície 0,19 45 0,08 0,24 29,2 0,33 53,95 10,3 5,52 2,92 46,50 1,36

Fondària 0,18 77,8 0,4 0,38 34,4 0,13 52,33 11,3 5,93 4,02 50,40 2,03

 Taula 55: Mitjana expressada en cmolc/ kg sòl (x), desviació típica (_) i coeficient de variació

(%CV)  dels cations d’intercanvi  potassi, sodi, calci i magnesi.

•  Calci

El contingut de calci també es pot observar com és homogeni en tota la finca,

donat que la majoria de parcel·les estan al voltant dels 50 cmolc/ kg sòl, amb un

coeficient de variació que no supera el 15% tant en superfície com en fondària. En

aquest cas no hi ha una diferenciació clara entre la mostra superficial i en

profunditat, donat que tots dos mostratges tenen una mitjana propera al 53% tal i

com es veu a la figura---.

Figura 53 : Gràfic de contingut de calci en superfície i fondària per a cada parcel·la.



CARACTERITZACIÓ EDÀFICA                                                             DISCUSSIÓ RESULTATS

                                                                                                                                          64

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M
g

 (
cm

o
l c/ 

K
g

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Parcel.la

Contingut de magnesi

Superfície

Profunditat

A l’hora de valorar el contingut en calci de canvi, cal tenir en compte que al

tractar-se de sòls molt carbonatats, el valor de calci pot estar sobrevalorat, ja que

s’ha utilitzat el mètode de l’acetat amònic.

Pel que fa als beneficis de la disposició del calci per part dels ceps, destacar que

aquest és fonamental pel creixement de les fulles i arrels; facilita el transport i

acumulació de glúcids i que augmenta els continguts d’àcid màlic, sucres i

substàncies aromàtiques. Per contra un excés d’aquest element podria provocar

clorosi fèrrica i carència de K, Mg i B (GRAS, 2000).

Segons els criteris de YAÑEZ (1989) el contingut de calci en la finca és excessiu,

donat que el sòl conté més de 12 cmolc/ Kg sòl, amb una textura mitjana (10-30%

argila), tot i que, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, es tractaria de valors

habituals degut al contingut de carbonats càlcics.

•  Magnesi

En el cas del magnesi, es pot observar a la figura-- una diferenciació clara entre

les mostres en superfície, amb una mitjana de 2,9 cmolc/ kg i en fondària amb un

valor de 4 cmolc/ Kg (veure taula 54), ja que el valor en profunditat és superior en

totes les parcel·les exceptuant la numero 2. Presenta una alta variabilitat ja que el

coeficient de variació, tant en superfície com en fondària, supera el 35% (WILDING

et al., 1983).

Figura 54 :  Gràfic de contingut de magnesi en superfície i fondària per a cada parcel·la.



CARACTERITZACIÓ EDÀFICA                                                             DISCUSSIÓ RESULTATS

                                                                                                                                          65

Segons GRAS (2005), una carència de magnesi provoca un dessecament de la

rapa i una reducció de la formació de clorofil·la, en canvi, un excés d’aquest pot

causar una carència de potassi.

Podem afirmar que el contingut de magnesi en la finca és excessiu, en les

parcel·les 3, 4, 5 i 7 profunditat; 6, 8 9 i 13 en la seva totalitat, donat que el sòl conté

més de 3 cmolc/ kg sòl, amb una textura mitjana (10-30% argila). La parcel·la 1 i 2

tenen un contingut baix (0,75-1,5 cmolc/ kg sòl) i la resta un contingut entre correcte i

alt (YANEZ, 1989).

•  Relació entre cations

A la taula 55 s’exposen les diferents relacions entre el calci, el potassi i el

magnesi de canvi per tal d’observar si les relacions entre aquests cations és

l’adequada.

Ca2+/Mg2+ K+/Mg2+

1a 48,70 0,21

1b 38,72 0,11
2a 31,38 0,12

2b 33,30 0,37

3a 18,50 0,10

3b 10,95 0,03

4a 20,90 0,04

4b 12,43 0,03

5a 16,66 0,03

5b 13,02 0,03

6a 14,21 0,10

6b 8,98 0,09

7a 20,08 0,06

7b 13,49 0,02
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8a 18,35 0,03

8b 12,85 0,03

9a 11,00 0,02

9b 6,80 0,01

10a 22,49 0,06

10b 20,37 0,03

11a 25,13 0,07

11b 20,65 0,04
12a 32,07 0,13

12b 21,98 0,04

13a 9,52 0,05

13b 6,28 0,03
                  Taula 56: Resultat de les relacions entre Ca2+/Mg2+ , K+/Mg2+

Relacions K+/Mg2+ Relacions Ca2+/Mg2+   

_ 0,1 possibles carències de K+ _ 10 possibles carències de Mg2+

_ 0,5 possibles carències de Mg2+ _ 1 possibles carències de Ca2+

Taula 57: Escala interpretativa de les relacions entre els cations principals del complex

de canvi (YÁNEZ, 1989).

Segons els resultats de la taula 56 i comparant-los amb les relacions adequades

entre cations de YÁNEZ (1989) (veure taula 56), les mostres que tenen una relació

correcte entre calci i magnesi són: 6b, 9b, 13 a i 13b. En canvi la resta, degut a l’alt

contingut de calci tenen una relació superiora 10, aquestes dades ens indiquen que

la disponibilitat nutritiva de magnesi es veurà afectada negativament.

En el cas de la relació entre potassi i magnesi, les mostres que compleixen una

relació adequada (veure taula 55) són: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 6a i 12a. La resta de

resultats esta per sota del límit inferior de 0,1 i segons YÁNEZ (1989) (veure taula

56), pel que poden aparèixer deficiències nutritives de potassi.
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4.2 RESULTATS

En aquest apartat es mostra mitjançant taules els resultats de tota la finca

estudiada, dividida en les diferents parcel·les, on s’ha distingit de cada una d’aquestes

l’analítica en superfície i en fondària.

A la primera taula de cada parcel·la es troba el percentatge de fracció grollera o

grava, seguit del percentatge de terra fina. A continuació els diferents percentatges

texturals (sorra, llim i argila), amb la conseqüent classe textural. Finalment s’ha situat el

valor de conductivitat elèctrica i de pH, tant l’actual com el potencial.

A la segona taula s’observa el valor dels cations d’intercanvi (potassi, sodi, calci i

magnesi), seguidament el percentatge de matèria orgànica present al sòl i finalment els

percentatges de carbonats i de calç activa.

PARCEL·LA 1

1a 15,9 84,1 68 20 12 Fra-are 142,8 8,39 7,47

1b 13,7 86,3 67 16 17 Fra-are 185,6 8,49 7,39

Taula 20: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 1.

Taula 21: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 1.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

1a 0,21 0,26 47,74 0,98 0,9 27,43 10,9

1b 0,15 0,70 55,80 1,44 0,47 30,11 9,52
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PARCEL·LA 2

2a 14,3 85,7 66 17 17 Fra-are 131,7 8,58 7,46

2b 16,8 83,2 64 18 18 Fra-are 165,9 8,64 7,65

Taula 22: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 2.

2a 0,21 0,17 51,59 1,64 0,92 24,69 11,43

2b 0,51 0,26 46,34 1,39 0,86 29,07 11,01

Taula 23: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 2.

PARCEL·LA 3

3a 7,5 92,5 62 21 17 Fra-are 144,4 8,58 7,59

3b 2,6 97,4 58 21 21 Fra-arg-are 140,6 8,53 7,72

Taula 24: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 3.

3a 0,26 0,35 45,52 2,52 0,95 21,76 8,04

3b 0,15 0,26 53,77 4,91 0,60 25,97 10,05

Taula 25: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 3.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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PARCEL·LA 4

4a 1,1 98,9 69 19 12 Fra-are 154 8,58 7,7

4b 0,5 99,5 62 22 16 Fra-are 154,3 8,6 7,72

Taula 26: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 4.

4a 0,10 1,39 49,28 2,36 0,68 25,48 5,71

4b 0,10 0,26 50,51 4,06 0,60 25,66 8,89

Taula 27: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 4.

PARCEL·LA 5

5a 2,7 97,3 56 27 17 Fra-are 134,6 8,55 7,57

5b 4 96 56 24 20 Fra-are 156,5 8,64 7,65

Taula 28: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 5.

5a 0,10 0,26 51,54 3,09 0,22 29,93 7,43

5b 0,10 0,35 48,02 3,69 0,14 29,32 6,77

Taula 29: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 5.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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PARCEL·LA 6

6a 3 97 61 20 19 Fra-are 145,6 8,57 7,67

6b 1,8 98,2 55 24 21 Fra-arg-are 161,7 8,7 7,75

Taula 30: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 6.

6a 0,36 0,26 53,39 3,76 0,46 25,42 9,10

6b 0,46 0,43 45,94 5,11 0,22 25,05 9,21

Taula 31: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 6.

PARCEL·LA 7

7a 2,7 97,3 60 24 16 Fra-are 136,2 8,55 7,63

7b 1,8 98,2 59 25 16 Fra-are 147,3 8,6 7,68

Taula 32: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 7.

7a 0,15 0,17 54,28 2,70 0,70 29,56 9,95

7b 0,10 0,43 59,93 4,44 0,24 28,65 9,52

Taula 33: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 7.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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PARCEL·LA 8

8a 4,7 95,3 59 23 18 Fra-are 131 8,67 7,61

8b 8,7 91,3 62 20 18 Fra-are 141,5 8,44 7,58

Taula 34: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 8.

8a 0,10 0,17 64,37 3,51 0,12 21,88 7,94

8b 0,10 0,17 48,83 3,80 0,52 23,65 8,68

Taula 35: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 8.

PARCEL·LA 9

9a 4,2 95,8 62 23 15 Fra-are 131,9 8,68 7,67

9b 1,1 98,9 52 24 24 Fra-arg-are 192,9 8,76 7,68

Taula 36: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 9.

9a 0,10 0,35 50,13 4,56 0,46 20,42 6,98

9b 0,10 0,43 58,16 8,55 0,24 17,98 7,2

Taula 37: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 9.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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PARCEL·LA 10

10a 11,8 88,2 62 23 15 Fra-are 130,3 8,53 7,62

10b 14 86 58 21 21 Fra-arg-are 155,3 8,66 7,65

Taula 38: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 10.

10a 0,15 0,36 55,36 2,46 0,7 24,62 8,04

10b 0,10 0,35 62,27 3,06 0,36 23,22 9,95

Taula 39: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 10.

PARCEL·LA 11

11a 17,3 82,7 59 22 19 Fra-are 174,1 8,49 7,56

11b 12,9 87,1 59 22 19 Fra-are 170,2 8,45 7,51

Taula 40: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 11.

11a 0,15 0,17 54,87 2,18 0,52 22,49 10,69

11b 0,10 0,43 56,04 2,71 0,16 21,94 8,36

Taula 41: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 11.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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PARCEL·LA 12

12a 12,6 87,4 60 19 21 Fra-arg-are 118,9 8,55 7,63

12b 5 95 61 20 19 Fra-are 141,8 8,69 7,64

Taula 42: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 12.

12a 0,26 0,17 63,29 1,97 0,92 27,12 11,89

12b 0,10 0,43 51,97 2,36 0,22 23,77 10,58

Taula 43: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 12.

PARCEL·LA 13

13a 0,5 99,5 56 17 27 Fra-arg-are 147,5 8,66 7,09

13b 0,1 99,9 58 23 19 Fra-are 124,3 8,79 7,92

Taula 44: Elements grollers (>2mm), terra fina (<2mm); textura (Sorra 2000-50_ m, llim 50-2_ m,

argila <2_ m); classe textural USDA; conductivitat elèctrica; pH actual i potencial de la parcel·la 13.

13a 0,31 0,26 58,96 6,20 0,36 21,24 9,21

13b 0,21 0,43 42,68 6,79 0,32 20,24 8,68

Taula 45: Cations d’intercanvi; matèria orgànica; carbonats i calç activa de la parcel·la 13.

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%

Textura % pH
Mostra

E. G.

 %

Terra

fina % S LL A

Classe textural

(USDA)

C.E. 1:5 a

25ºC _ S/cm H2O KCl

Cations d’intercanvi  (cmolc/ Kg sòl)
Mostra

K+ Na+ Ca++ Mg++
M. O.  % Ca CO3 %

Calç activa

%
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4. CARACTERITZACIÓ EDAFOLÒGICA

La Finca Can Parera va ser plantada sense cap anàlisis de sòl previ, ni per als

cirerers, ni oliveres, ni vinya .Es van emprar coneixements culturals agraris, que a data

d’avui han donat resultats positius i negatius.

Per tant, és molt important fer un aixecament edàfic bàsic de tota la finca, per

futures plantacions i tenir més informació bàsica per a la gestió de nous conreus.

4.1.MATERIAL I MÈTODES.

4.1.1 MOSTRATGE.

El sòl es un medi heterogeni i presenta variabilitat, tant horitzontalment com

verticalment. Les parcel·les, tant grans com petites, tenen variabilitat d’una forma

natural en textures, profunditat útil, colors en superfície, etc. per tant, a l’hora d’estudiar

una finca, no només hem de tenir en compte les delimitacions del terreny, camins o

escriptures, sinó tots els aspectes abans referenciats, per tal de buscar delimitar

parcel·les el més homogènies possibles.(SAÑA  et al. 1996)

A la Finca Can Parera, tenim una superfície inicial molt gran objecte d’estudi, per tant

es va elaborar un pla de mostratge, que comporta diversos passos:

1-Delimitació de zones homogènies.

2-Tipus i número de mostres per zona.

3-Selecció dels punts de mostratge.

1. Els criteris per a poder decidir les zones homogènies van ser:

-Variacions superficials en el contingut de Carbonats Totals (HCl 1:10)
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-Pedregositat superficial.

-Color superficial.

-Topografia (pendent).

En funció aquests criteris, es van delimitar 12 zones homogènies (parcel·les).

  A més del mostratge realitzat segons aquests criteris, es delimita una subzona

que decidim estudiar en la parcel·la nº 12, ja que s’observa superficialment un canvi

substancial del sòl i per que el cultiu (cirerers: Tardia de Vignolia) denota problemes

notables vegetatius i de producció.

Aquesta subzona s’ha denominat i  analitzat com a sub-parcel·la 13.

 Figura 13: Descripció de zones homogènies (color groc) en la Finca Can Parera
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Figura 14:Emplaçament topogràfic de la parcel.la nº 12, amb la sub-parcel.la nº 13.

2. Encara que el sòl és una entitat des de la perspectiva del mostreig d’un

estudi de fertilitat (no des de una visió edafològica), és habitual diferenciar dues zones

en el sentit vertical. En vinya i fruiters, es interessant aplicar aquest criteri. (SAÑA et al.

1996):

-En superfície:  0  a  20 - 30 cm, anomenat sòl.

-En profunditat: 30  a  50-60 cm, anomenat subsòl.
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Figura 15: Fotografia sondatge en superfície.           Figura 16: Fotografia sondatge en

profunditat

D’aquesta manera és possible comparar les dues profunditats, ja que la

primera es afectada directament pel treball mecànic del sòl i la segona es la més

explorada per les arrels.

En cada zona, es van obtenir 10 mostres simples, menys les següents, que per

qüestions de superfície era diferent el nombre de mostres:

-P.8 : 12 mostres

-P.9 : 8 mostres

-P.10 : 12 mostres

-P.11 : 9 mostres

-P.12 : 8 mostres

Són mostres simples recollides a dos fondàries diferents, la totalitat de les

mostres a cada fondària es barregen entre elles i s’obtè una mostra conjunta per a

cada fondària-parcel.la.

D’aquesta manera es treuen 2 mostres representatives de les condicions

mitjanes per zona, una per cada fondària-parcel.la.

En total s’han estudiat 26 mostres.

3- La presa de mostres es va realitzar amb una sonda edafològica.
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Figura 17: Fotografia de la sonda edafològica i

del mostreig.

El mostratge es fa de forma sistemàtica, amb una distància regular una de

l’altre, intentant abarcar tota la zona i vigilant de no apropar-nos als marges de la

parcel·la.

4.1.2. DESCRIPCIÓ PARCEL.LARIA.

S’indica les característiques generals per cada parcel·la objecte d’estudi, especificant;

-Superfície aproximada.

-Tipus de cultiu existent amb les varietats corresponents.

-L’aplicació de coberta vegetal, o no.

-Les pendents màximes i mínimes.

S’acompanya la descripció amb una figura topogràfica amb les corbes de nivell i una

fotografia general de la parcel·la.
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PARCEL·LA 1

Superfície aprox. (ha) 1,78

Cirerers
Van, Silvia,

New Star i Summit
Cultiu

Oliveres Bocorut

Coberta vegetal 100% de la superfície aplicada des de fa 8 anys.

Pendents màxima: 19%      mínima: 11%

Taula 6 : Descripció general parcel·la 1.
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Figura 18: Localització topogràfica parcel·la 1.

 

Figura 19: Fotografia parcel·la 1.

PARCEL·LA 2

Superfície aprox. (ha) 1,27

Cirerers Starking i Lapins

Cultiu

Oliveres Bocorut i Arbequina

Coberta vegetal 100% de la superfície aplicada des de fa 8 anys.

Pendents màxima: 14%   mínima: 9%

Taula 7 : Descripció general parcel·la 2.
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Figura 20: Localització topogràfica parcel·la 2.

     
     Figura 21: Fotografia parcel·la 2.

PARCEL·LA 3

Superfície aprox. (ha) 1,20

Vinya Xarel.lo en vas

Cultiu

Oliveres Bocorut

Coberta vegetal 50% de la superfície aplicada desde fa 2 anys.

Pendents màxima: 3%  mínima: 2%

Taula 8 : Descripció general parcel·la 3.
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                Figura 22: Localització topogràfica parcel·la 3.

Figura23: Fotografia parcel·la 3.

PARCEL·LA 4

Superfície aprox. (ha) 1,99

Vinya
Cabernet Saugvinon i

Merlot, emparrats.
Cultiu

Oliveres Bocorut

Coberta vegetal 50% de la superfície aplicada des de fa 2 anys.

Pendents màxima: 13%        mínima: 10%

Taula 9 : Descripció general parcel·la 4.
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Figura 24: Localitazació topogràfica parcel·la 4.

Figura 25: Fotografia parcel·la 4.

PARCEL·LA 5

Superfície aprox. (ha) 1,10

Cultiu ............Vinya Chardonnay emparrat.

Coberta vegetal 50% de la superfície aplicada des de fa 2 anys.

Pendents màxima: 12%        mínima: 10%

Taula 10 : Descripció general parcel·la 5.
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Figura 26 : Localització topogràfica parcel·la 5.

Figura 27: Fotografia parcel·la 5.

PARCEL·LA 6

Superfície aprox. (ha) 1,22

Vinya Xarel.lo emparrat

Cultiu

Oliveres Bocorut

Coberta vegetal 50% de la superfície aplicada des de fa 2 anys.

Pendents màxima: 10%    mínima: 2%

Taula 11 : Descripció general parcel·la 6.
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Figura 28 : Localització topogràfica parcel·la 6.

Figura 29: Fotografia parcel·la 6.

PARCEL·LA 7

Superfície aprox. (ha) 1,77 (0.35 i 1,42)

Vinya
Xarel.lo en vas i Ull de

Llebre emparratt
Cultiu

Oliveres Bocorut

Coberta vegetal 50% de la superfície .Aplicada des de fa 2 anys.

Pendents         màxima: 10%      mínima: 1%

Taula 12 : Descripció general parcel·la 7.
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Figura 30 : Localització topogràfica parcel·la 7.

Figura 31: Fotografia parcel·la 7.

PARCEL·LA 8

Superfície aprox. (ha) 2,05

Cultiu Vinya Chardonnay emparrat.

Coberta vegetal 50% de la superfície aplicada des de fa 2 anys.

Pendents màxima: 12%      mínima: 9%

Taula 13 : Descripció general parcel·la 8.
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Figura 32 : Localització topogràfica parcel·la 8.

 Figura 33: .Fotografia parcel·la 8.

PARCEL·LA 9

Superfície aprox. (ha) 1,00

Cirerers Starking, Lapins i Silvia

Cultiu

Oliveres  Arbequina

Coberta vegetal 100% de la superfície aplicada des de fa 8 anys.

Pendents màxima: 15%         mínima: 0,5%

Taula 14 : Descripció general parcel·la 9.
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Figura 34 : Localització topogràfica parcel·la 9.

Figura 35: Fotografia parcel·la 9

PARCEL·LA 10

Superfície aprox. (ha) 2,19

Vinya (0,73)
-Sumoll, Garnatxa

Tintorera i Syrah emparrat

-Xarel.lo en vas

Oliveres BocorutCultiu

Cirerers (1,46)
Lapins. Starking, Prime

Giant i Burlat
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Coberta vegetal

Cirerers: 100% de la superfície. Aplicada des de fa 8

anys.

Vinya: NO, ja que són ceps joves

Pendents Màxima : 13%

Taula 15 : Descripció parcel·la 10.

     Figura36 : Localització topogràfica parcel·la 10.

Figura 37: fotografies parcel·la 10.
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Taula 16 : Descripció general parcel·la 11.

Figura 38 : Localització topogràfica parcel·la 11.

Figura 39: Fotografia parcel·la 11.

PARCEL·LA 11

Superfície aprox. (ha) 1,02

Cultiu ................Vinya Gewürstraminer emparrat.

Coberta vegetal No, ja que la vinya es jove.

Pendents màxima : 10%       mínima: 4%
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PARCEL·LA 12

Superfície aprox. (ha) 1,03

Cultiu Cirerers
Tardia de Vignolia i

Sunburs

Coberta vegetal 100% de la superfície aplicada des de fa 8 anys.

Pendents màxima : 12%      mínima : 3%

Taula 17 : Descripció general parcel·la 12.

Figura 40 : Localització topogràfica parcel·la12.

Figura 41: Fotografia parcel·la 12.
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SUB-PARCEL·LA 13

Superfície aprox. (ha) 0,3

Cultiu Cirerers Tardia de Vignolia

Coberta vegetal 100% de la superfície aplicada des de fa 8 anys.

Pendents      màxima: 3%

Taula 18 : Descripció sub-parcel·la 13.

Figura 42 : Localització topogràfica sub-parcel·la 13.

Figura 43 : Fotografia de la sub-parcel·la 13.
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  Taula 19: Nomenclatura de les parcel·les analitzades i les mostres de sòl.

Mostra Nº parcel.la (zona) Tipus de mostra Cultiu

1a P-1 Superfície

1b P-1 Profunditat
Cirerers / Oliveres

2a P-2 Superfície

2b P-2 Profunditat
Cirerers / Oliveres

3a P-3 Superfície

3b P-3 Profunditat
Vinya / Oliveres

4a P-4 Superfície

4b P-4 Profunditat
Vinya / Oliveres

5a P-5 Superfície

5b P-5 Profunditat
Vinya

6a P-6 Superfície

6b P-6 Profunditat
Vinya / Oliveres

7a P-7 Superfície

7b P-7 Profunditat
Vinya / Oliveres

8a P-8 Superfície

8b P-8 Profunditat
Vinya

9a P-9 Superfície

9b P-9 Profunditat
Cirerers / Oliveres

10a P-10 Superfície

10b P-10 Profunditat

Vinya / Cirerers /

Oliveres

11a P-11 Superfície
Vinya
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11b P-11 Profunditat

12a P-12 Superfície

12b P-12 Profunditat
Cirerers

13a P-13 Superfície

13b P-13 Profunditat
Vinya / Oliveres

4.1.3 METODES ANALÍTICS.

Les determinacions i la metodologia utilitzada en l’estudi edafològic són:

-Contingut d’elements grollers (_  _2mm) i terra fina (_  _2mm) mitjançant

tamització

-Textura USDA. Densímetre de Bouyocous.

-Determinació pH actual i potencial amb una proporció 1:2,5 (P:V)

-Conductivitat elèctrica amb proporció 1:5 a 25ºC.

-Matèria orgànica, mètode Wakley-Black, s’utilitza en següent factor de

conversió: % C x 1,724 = % M.O.

-Carbonats totals, mètode Calcimetria de Bernard.

-Calç activa, mètode Droineau.

-Determinació de potassi, sodi, calci i magnesi de canvi mitjançant acetat

amònic a pH 7. El sodi i potassi es valoren a través de fotometria de flama i el

calci i el magnesi a través d’absorció atòmica.

(Moreno i Caselles, Joaquín (et al.).Pràcticas de Edafología y Climatología)
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5.2.RECOMANACIÓ DE PORTAEMPELTS

La decisió de l’elecció del portaempelt s’ha fet a partir de:

-Resistència a la fil.loxera.Farem servir patrons de resistència fil.loxèrica

assegurada.Tots els portempelts utilitzats a Catalunya són d’aquest tipus.

-Resistència als nemàtodes del tipus Meloidogyne.Aquests nemàtodes que

ataquen les arrels, tenen una presència prou important a Catalunya com per

tenir-ho en compte.

-Resistència a la calç.Per evitar les clorosis, ja que els sòls de la finca són

calcaris i presenten nivells mitgs-alts de calç activa.

-Resistència a la sequera.La vinya la cultivem en secà, no es permes el reg en

la D.O.Penedès i la pluviometria a Catalunya es més aviat baixa.

-Tolerància a l’excès d’humitat.No es un factor molt important, però en algunes

zones de Catalunya, com el Penedès Central pot tenir incidència.

-Adaptació al terrenys compactes.Tot i que els sòls més adequats per a la vinya

són els francs i francs-arenosos, moltes comarques tradicionalment vitivinícoles

planten vinya en sòls compactes, per tant s’ha de tenir en compte aquest

aspecte.

-Adaptació a la salinitat del sòl.La vitis vinífera aguanta sols un 3% de clorur

sòdic soluble, però els terrenys de Catalunya dificilment seran salins.En el

nostre cas no tenim problemes de salinitat.

-Característiques pròpies dels portaempelts:

-Vigor.

-Cicle vegetatiu.

-Comportament agronòmic i afinitat amb les varietats.
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En relació als resultats obtinguts en l’estudi edafoclimàtic, es recomana els següents

portaempelts, tots de creument entre Vitis Berlandieri  i Vitis Rupestris.

-1103 PAULSEN.

Portaempelt vigorós.Vigilar amb varietats amb problemes de brimat.

Presenta un cicle llarg i retarda la maduració.

Molt resistent a la sequera i a l’excès d’humitat.

Mitjanament resistent al nemàtodes endoparàsits, Meloidogyne.

Molt resistent a la salinitat, fins a concentracions màximes de NaCl de

fins a 1-1,2%.

Resistència a la calç activa, fins al 17 %.

Bona presa de l’empelt al camp i elevada afinitat amb totes les varietats

vitis vinífera.

Sensible als fongs.

-140 RUGGERI.

Portaempelt vigores, vigilar amb varietats sensibles al corriment.

Presenta un cicle llarg i retarda la maduració.

Adaptació a terrenys variables, sobretot a sòls pobres i poc profunds.No

apropiat per terrenys fèrtils.

Molt resistent als nematodes, Meloidogyne.

Resistent a la Calç Activa, fins un 20%.

Resistència a la salinitat mitja, ja que admet NaCl fins a un 0,5-0,8 %

L’agafament de l’emplet al camp i al taller es mitja.

Resistència mitjana als fongs del sòl.

-110 RITCHER:

Adaptació a terrenys variables, sobretot a sòls pobres, poc profunds i

compactes tot i com a òptims, secs i arenosos.Pero mitjanament

sensible als terrenys humits.

No apropiat per terrenys fèrtils.

Molt vigorós, tot i que el desenvolupament del primer any es dèbil.

Resistent a la Calç Activa, fins al 17 %.

Gran afinitat amb multitud de varietats, sobretot negres.

Afavoreix el quallat de les varietats que s’hi empelten.

Cicle vegetatiu llarg i retarda la maduració dels raïm.
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Resistència mitja-alta als nemàtodes (Meloidogynes sp.)

Disminueix la simptomatologia de la clorosi fèrrica.

Sensible a la salinitat del sòl.

Un dels portaempelts més utilitzats a Catalunya, ja que s’adapta molt bé

a ambients càlids i secs.

 (Apunts Viticultura ANNA GRAS, 2004 i Minués, 1981; Gales, 1988; Hidalgo 2002)
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5. RECOMANACIONS VITÍCOLES

5.1 PLA DE FERTILITZACIÓ

El pla de fertilització que caldria aplicar a la finca Can Parera s’ha calculat a

partir del sistema de fertilització elaborat per l’Station fédérale de recherches

agronomiques de Changins.

L’adobat a realitzar es centra  en el magnesi, el potassi, el fòsfor i en el

contingut de matèria orgànica del sòl a partir de l’analítica de sòls realitzada en

superfície (0-20/30 cm).

S’ha efectuat el càlcul per l’adobat de fons i anual per les parcel·les en les que

hi ha cirerers i que en un futur seran convertides en vinya, i un càlcul d’adobat anual

per les parcel·les en les que actualment hi ha vinya.  Un cop realitzats els càlculs

(veure Annex Sòls), s’han obtingut les diferents dosis per a cada any (veure Taula 57).

Fòsfor - 4,7 Kg/ha 9,7 Kg/ha 14,5 Kg/ha -

Potassi 600 Kg/ha 17,5 Kg/ha 35 Kg/ha 52,5 Kg/ha 127,5 Kg/ha

Magnesi - 5,8 Kg/ha 11,7 Kg/ha 17,5 Kg/ha -

Nitrogen - 5,8 Kg/ha 11,3 Kg/ha 17 Kg/ha 42,5 Kg/ha

       Taula 58: Dosis de fertilització per els diferents anys.

Pel que fa a la matèria orgànica, s’efectuarà una aportació de 10 tones/ha de

palla de cereal quan es realitzi l’adobat de fons.

Adobat

de fons

Adobat 1r

any

Adobat 2n

any

Adobat 3r

any

Adobat any

“n”
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6. CONCLUSIONS

 En aquest treball s’ha estudiat la granulometria, el pH, la conductivitat

elèctrica, la matèria orgànica, els carbonats, la calç activa i els cations d’intercanvi

(calci, potassi, magnesi i sodi) del sòl de la finca Can Parera tant en superfície (0-

20/30 cm) com en profunditat (30-50/60 cm). En general es tracta d’una finca amb un

sòl homogeni, donada la semblança entre els resultats obtinguts en les analítiques.

Són sòls amb un percentatge d’elements grollers baix, amb una textura

majoritàriament franca-arenosa i en alguns casos franca-argilo-arenosa, amb un pH

entre bàsic i lleugerament alcalí i amb una conductivitat elèctrica que indica que el sòl

no és salí.

 El percentatge de carbonats és alt, tot i que el paràmetre que ens pot

presentar més problemes és el de la calç activa, ja que els nivells d’aquesta són entre

mitjos i alts i podrien provocar problemes de cloròsi fèrrica. Pel que fa a la matèria

orgànica la finca presenta nivells molt pobres, sent lleugerament superior el

percentatge d’aquesta en les parcel·les amb capa herbosa total aplicada des de fa

aproximadament vuit anys.

Donat l’alt contingut de calci es produiran deficiències nutritives en totes les

parcel·les de potassi, per la mateixa raó també hi haurà una disminució de la

disponibilitat de magnesi en gran part de les parcel·les. Aquestes deficiències poden

ser corregides mitjançant les dosis d’adobat proposades.

Les recomanacions vitícoles que es realitzen, es divideixen en dos parts:

-Pla de fertilització: s’ha efectuat el càlcul per l’adobat de fons i anual

per les parcel·les en les que hi ha cirerers i que en un futur seran

convertides en vinya, i un càlcul d’adobat anual per les parcel·les en les

que actualment hi ha vinya.  Un cop realitzats els càlculs (veure Annex

Sòls), s’han obtingut les diferents dosis per a cada any (veure Taula 57).

L’adobat a realitzar es centra  en el magnesi, el potassi, el fòsfor i en el

contingut de matèria orgànica del sòl a partir de l’analítica de sòls

realitzada en superfície (0-20/30 cm).
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-Recomanació de portaempelts: En relació als resultats obtinguts en

l’estudi edafoclimàtic, es recomana els següents portaempelts,

tots de creument entre Vitis Berlandieri  i Vitis Rupestris.

-1103 PAULSEN.

-140 RUGGERI.

-110 RITCHER.

Tots ells tenen unes característiques que els fan especialment

bons per adaptar-se bé a les condicions dels sòls de la

finca.Una d’aquestes característiques es l’alta resistencia a la

sequera, els nemàtodes, el vigor i  especialment la resitència a

la manca da potassi del port-emplet 110 Ritcher.
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CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA

DADES DE TEMPERATURES MITJANES MENSUALS

- Els Hostalets de Pierola.

T. Mitjana gener febrer març abril maig juny
1996 16,6 21,2
1997 8,1 10,4 13,7 14,9 7,1 21,3
1998 8,1 11,5 12,6 13 18,9 22,2
1999 7,9 8,2 11,5 13,8 18,8 21,2
2000 6 11 11,4 13,4 19 22,6
2001 8,6 9 14,1 14 18,3 23,1
2002 7,4 10 12 13,6 15,9 22,9
2003 8,9 8,7 12,9 13,2 17,5 24,6
2004 8,3 6,8 8,7 11,5 14,3 21,3
2005 5,4 5,3 9,3 13,2 17,9 22,9
Total 68,7 80,9 106,2 120,6 164,3 223,3

Mitjana 7,63 8,99 11,80 13,40 16,43 22,33

T. Mitjana juliol agost setembre octubre novembre desembre
1996 23,6 19,1 19,3 14,7 10,8 11,1
1997 23,5 25,8 12,3 9,1
1998 25,7 25 21,4 15,9 10,1 7,8
1999 24,3 25,3 20,9 16,9 8,9 8,1
2000 23,4 24,8 21,5 16 10,9 9,5
2001 24,4 26,1 19,9 18,9 10,1 5,1
2002 24,1 22,2 19,4 16,4 12,3 11,4
2003 24,9 25,9 19,6 14,4 11,9 7,4
2004 22,5 23,7 20,3 17,2 9,4 8,1
2005 24 22,2 20,4 17,3 10,9 5,8
Total 240,4 240,1 182,7 147,7 107,6 83,4

Mitjana 24,04 24,01 20,30 16,41 10,76 8,34

- La Granada.

T. Mitjana gener febrer març abril maig juny
2000 5,3 10,2 11,2 13,2 18,3 21
2001 8,6 8,8 13,9 13,7 17,6 21,9
2002 7 9,5 11,4 13,2 15,6 21,8
2003 7,1 6,7 11 13,5 17,8 24,6
2004 9,1 7,4 9,4 12,2 15,7 21,5
2005 5,5 5,7 9,4 13,7 18,2 22,9
Total 42,6 48,3 66,3 79,5 103,2 133,7

Mitjana 7,10 8,05 11,05 13,25 17,20 22,28
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T. Mitjana juliol agost setembre octubre novembre desembre
2000 22,8 23,7 20,2 15,1 10,6 9,4
2001 23,2 24,8 19,1 17,9 9,3 4,1
2002 23,1 21,4 19,1 16,1 12 9,2
2003 25,5 26,4 19,9 14,8 11,7 7,7
2004 22,7 24,3 20,6 17,1 9,6 8,2
2005 24,4 22,7 19,5 16,6 10,4 4,9
Total 141,7 143,3 118,4 97,6 63,6 43,5

Mitjana 23,62 23,88 19,73 16,27 10,60 7,25

DADES DE PLUVIOMETRIA MITJANA MENSUAL

- Els Hostalets de Pierola.

Pluviometria gener febrer març abril maig juny
1996 58 80,8
1997 99 2,4 19 27,6 5,2 64,6
1998 58,6 5,6 0,2 21,2 51,8 58,2
1999 47 0,8 10,2 34,6 38,4 24,4
2000 0 0 38,4 45,4 18,4 9,2
2001 11,6 24 22,6 19,8 43 10,8
2002 16,4 5 37,6 117,6 58,4 25,2
2003 17,6 122,2 31,6 16 47 4,6
2004 2 99,4 67,8 119 24,4 30,6
2005 0 20,4 16,4 8,2 31,4 7,4
Total 252,2 279,8 243,8 409,4 376 315,8

Mitjana 28,02 31,09 27,09 45,49 37,60 31,58

Pluviometria juliol agost setembre octubre novembre desembre
Total
anual

1996 8,2 0 9,4 0 143,8 41,6 341,8

1997 21,8 1,6 44,2 79 364,4

1998 0,6 67,2 41,4 30 3,8 79,2 417,8

1999 23,4 22,4 17,8 121,6 59,8 0 400,4

2000 0 4,8 26,8 39,6 19,6 64 266,2

2001 43,4 0,2 67,2 76,8 58,4 17,2 395

2002 3,4 68,4 24,2 127,8 63 65,6 612,6

2003 1,4 17,2 23,4 131,6 48,8 34,6 496

2004 27 26,2 24,2 14,4 6,8 40 481,8

2005 28,8 40,2 16,4 87,8 103 5 365

Total 158 248,2 250,8 629,6 551,2 426,2 4141

Mitjana 15,80 24,82 27,87 69,96 55,12 42,62 437,05
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- La Granada.

Pluviometria gener febrer març abril maig juny
2000 6,6 0,8 23,5 32,2 37,8 50,8
2001 8,6 13,6 18,8 17,2 29,2 9,5
2002 13,1 7,5 48,1 99,2 69,5 21,7
2003 17,8 96 39,6 10,7 59,1 1,8
2004 2,2 89,3 66,9 98,2 36,2 16,6
2005 0,4 39,8 23,7 2,4 39,5 4,4
Total 48,7 247 220,6 259,9 271,3 104,8

Mitjana 8,12 41,17 36,77 43,32 45,22 17,47

Pluviometria juliol agost setembre octubre novembre desembre
Total
anual

2000 2,4 24 61,9 42,4 19,4 77,5 372,7

2001 58 0,2 57,4 71,1 74,7 12,4 362,1

2002 2,6 122,6 80 165,5 57,5 56,7 730,9

2003 8,3 52,5 74,1 152,3 40,2 33,8 568,4

2004 24,3 12,2 84 18,8 17,4 37,8 501,7

2005 16,4 28,1 132,1 100,1 122,6 13,2 522,3

Total 112 239,6 489,5 550,2 331,8 231,4

Mitjana 18,67 39,93 81,58 91,70 55,30 38,57 517,80

ÍNDEXS CLIMÀTICS

- Integral Tèrmica Activa (ITA = _ Ta)

•  Els Hostalets de Pierola

Graus Nº dies

Març 11,80 31 365,8

Abril 13,40 30 402

Maig 16,43 31 509,33

Juny 22,33 30 669,9

Juliol 24,04 31 745,24

Agost 24,01 31 744,31

Setembre 20,30 30 609

Octubre 16,41 31 508,7444

Novembre 10,76 30 322,8

I.T.A. 4877,12

•  La Granada
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Graus Nº dies

Març 11,05 31 342,55

Abril 13,25 30 397,5

Maig 17,20 31 533,2

Juny 22,28 30 668,5

Juliol 23,62 31 732,1167

Agost 23,88 31 740,3833

Setembre 19,73 30 592

Octubre 16,27 31 504,2667

Novembre 10,60 30 318

I.T.A. 4828,52

- Integral Tèrmica Eficaç de Winkler i Amerine  (ITE = _ Te = _ (Tm-10))

•  Els Hostalets de Pierola.

Graus Nº dies
Març 11,80 31 55,8
Abril 13,40 30 102
Maig 16,43 31 199,33
Juny 22,33 30 369,9
Juliol 24,04 31 435,24
Agost 24,01 31 434,31

Setembre 20,30 30 309
Octubre 16,41 31 198,7444

Novembre 10,76 30 22,8
I.T.E. 2127,12

•  La Granada

Graus Nº dies

Març 11,05 31 32,55

Abril 13,25 30 97,5

Maig 17,20 31 223,2

Juny 22,28 30 368,5

Juliol 23,62 31 422,1167

Agost 23,88 31 430,3833

Setembre 19,73 30 292

Octubre 16,27 31 194,2667

Novembre 10,60 30 18

I.T.E. 2078,52

- Índex hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux (P= _ (Tm  mensual _ Pm))

•  Els Hostalets de Pierola
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Temperatura Pluviometria

Abril 13,40 45,49 609,5511

Maig 16,43 37,60 617,768

Juny 22,33 31,58 705,1814

Juliol 24,04 15,80 379,832

Agost 24,01 24,82 595,9282

P 2908,261

•  La Granada

Temperatures Pluviometria

abril 13,25 43,32 573,9458

maig 17,20 45,22 777,7267

juny 22,28 17,47 389,2156

juliol 23,62 18,67 440,8444

agost 23,88 39,93 953,7411

P 3135,474

- Coeficient hidrotèrmic de Zuluaga, Lumelli i De La Iglesia (C.H.= P / Període

favorable a la infecció)

•  Els Hostalets de Pierola

•  La Granada

Duració periode favorable
(dies)

244

P 3135,47

Duració periode favorable
(dies)

244

P 2908,261

C. H. 11,92
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C. H. 12,85

- Coeficient hidrotèrmic de Seleaninov (K= (Precipitació anual/ _ Te )x 10)

•  Els Hostalets de Pierola

•  La Granada

Te 2127,124

Precipitació anual 437,05

K 2,07

Te 2078,517

Precipitació anual 517,80

K 2,46
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PLA DE FERTILITZACIÓ

En aquest annex s’indiquen els diferents càlculs i consideracions que s’han

tingut en compte a l’hora de realitzar el pla de fertilització de la finca Can Parera,

segons el sistema de fertilització elaborat per l’Station fédérale de recherches

agronomiques de Changins.

ADOBAT PARCEL·LES DE CIRERERS

Adobat de fons (pre-plantació).

Donat que es tracta d’un sòl mig (15-30% d’argila) s’aportarà una dosis de 600

kg/ ha de K2O.

Pel que fa a la matèria orgànica s’aportaran 10 tones/ ha de palla de cereal

(dosi màxima), per tal de millorar aquest paràmetre, ja que el nivell és molt baix.

Adobat anual

Aquest càlcul d’adob el realitzarem tenint en compte que l’estat de

fertilitat del nostre sòl és satisfactori. També tindrem en compte

que els sarments són restituïts.

Estat de fertilitat 0

Ocupat per les pedres(feble) -20

Profunditat d’arrelament (profund) -20

Contingut en matèria orgànica (pobre) 10

Correcció de la norma 70%
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-Norma d’adobat anual

P2O5                   Correcció norma =

K2O                    Correcció norma =

Mg                     Correcció norma =

-En el cas del nitrogen em de realitzar les següents consideracions:

Vigor dels ceps (feble) 30

Podrit (fort) -20

Contingut en màt.org.(pobre) 20

Treball sòl estiu (sí) -10

Capa herbosa (no) 20

Naturalesa sòl (mitjà) 0

Volum pedres (feble) -10

Profunditat d’arrelament (profund) -15

Correcció norma 85%

N                       Correcció norma =    

Element U/ha

N 50

P2O5 20

K2O 75

Mg 25

ha
kg14=

100

20x70

ha
kg5,52=

100

70x75

ha
kg5,17=

100

70x25

ha
kg5,42=

100

85x50
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Adobat 1r any

L’adobat del primer any es realitzarà aplicant un terç a l’adob anual:

-P2O5:

-K2O:

-Mg:

-N:

Adobat 2r any

L’adobat del segon any es realitzarà aplicant dos terços a l’adob anual:

-P2O5:

-K2O:

=
3

1

ha

OKgP14 52

=
3

1

ha

OKgK5,52 2

ha
OKgP

7,4 52

=
3

1

ha

KgMg5,17
ha

KgMg
8,5

=
3

1

ha

KgN17 ha
KgN

8,5

ha
OKgK

5,17 2

=
3

2

ha

OKgP5,14 52

=
3

2

ha

OKgK5,52 2
ha

OKgK
35 2

ha
OKgP

7,9 52
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-Mg:

-N:

 Adobat 3r any

L’adobat al tercer any correspondrà al calculat com a adob anual:

-P2O5:

-K2O:

-Mg:

-N:

=
3

2

ha

KgMg5,17
ha

KgMg
7,11

=
3

2

ha

KgN17

ha
KgN

3,11

ha
OKgP

5,14 52

ha
KgMg

5,17

ha
KgN

17

ha
OKgK

5,52 2
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ADOBAT ANUAL DE TOTES LES PARCEL·LES

Adobat any “n”

 K2O Mg

Estat fertilitat 100 -100

Volum pedres (feble) -20 -20

Profunditat d’arrelament (profund) -20 -20

Matèria orgànica (pobre) 10 10

Correcció norma 170% -30%

En aquest cas tan i com ens indica l’estat de fertilitat, tenim un contingut en

magnesi molt alt, en canvi el contingut en potassi és molt pobre, per tant només caldrà

adobar en el cas d’aquest últim:

K2O                   Correcció norma =

En el cas del nitrogen aplicarem el mateix càlcul que en l’adob anual:

N                       Correcció norma =    

ha
kg5,127=

100

170x75

ha
kg5,42=

100

85x50


