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Estudi de la influencia en la dosi de sembra en la pro
ducció ¡ );\ qua litat del gnl de blat 

Autor 
S, Sans 

Professor tutor 
J\L Pujol 

Resum 
Generalment s'acosllIma a cultivar el hbt a L1ne~ dosis 
massa ele\'ades, Aquest estudi permet comprovar que 
una reducció en la dosi de sembra mante la producció, 
pero no pas e1s components del rendiment. Tambe 
comparen el, efectes de la qualitat de! gra, en concret e! 
pes especílk i el pes de LOOO grans, Les dosis utilitzades 
han estat de 200, 350 ¡ 500 gr;ms/m2 per a cadascuna de 
les <¡uatre varietats escollides (Soissons, Anza, Sarina i 
Montcada). Totes les combinacions ;;'han repetit en qua
tre hlocs distrihu'íts a I'atzar. Els resultats han demostrar 
que la producció no es veu afectada per la dosi de sem
bra ní per la varietaL La densitat de sembra no modifica 
la humitat, el pes específic, l'al~'ada ni l'índex de collita, 
peró en canvi, sí que afecta el" compünents del rendi
menL Un augment en la densilat de les p(;¡ntes es tra
dueix en un increment del nombre d'espigues/1112, enca
ra que mes petites i amb menor nombre de grans/espi
gil; ,1 mes, eb gran;; són més petits i per tant baLxa e! pes 
de 1,,000 gran:;, La varietat Montcada presenta un COI11

portament diferent de hl resta: és una planta alta que res
pon amb poques espigues per unitat de superfície, pen'J 
grosses i amb més grans/esplga, així com un pes de 
1.000 gran:; superior, No obstant aixo, la compensació 
acaba fent que les quatre varietats donin una producció, 
sen;;e diferencies significatíves, de 1.722 kg/ha, 

Mots cIau 
l3Iat, varietat, densitat de sembra, índex de collita, com
ponents del rendíment
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Títol 
---=-------------_.~-----

Efectes de 1:1 inf1uencía de r:~plicació de residus organics 
(compost de RSU, fangs de depuradora i fem:; de vaquÍ) 
sobre el s(JI i sobre un cultiu de hlat 

Autor 
D, Casado, e Ferrando 

Professor tutor 
M" Pujol, M, Solíva 

Resum 
El" objectius principals d";¡quest trehall es poden resumir 
en els punt;; següent;;: estahlir les diferencies, i discutir
ne els motius, entre aportacions realitzades i extraccions 
aconseguides; comparar les hipótesis de comporument 
deIs residus amb els resultais trobats: determinar els efec
tes de les aplicaciol1s sohre e! creixement i la producció 
del cultiu: estudiar re\'olució de les Gllacterístiques 
agronümiques del sól durant el cultiu de blat, í compa
rar-la amb la que ha patit el sN des de l'inici de la 1'013

ció com a conseqüencia de raplicació de residus, Les 
principals conclusions extretes a partir d'aquest e:;ludí 
són les següents: el COll1post es e! resídu d'aplicació mes 
cómoda, seguit pe!s kms i pels fangs; les aportaClons 
més e1evades de metalls pesals venen donades pels 

toi i que en quantítats molt redu'ides" La produccíó 
obtinguda a traves del producte deis cumponents de! 
rendiment ha eSI:H d\ms 2.500 kg gra/ha, 

Mots clau 
Blal, residus organics, sol, adohatge, nitrogen 

Influencia del treball del 5ól sobre la (on1unitat af\'ense 
en un cultiu de hlat 

Autor 
L Ardiaca. M, Ayuso 

Professor tutor 
MT Mas, kM,e Verdú 
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Resum 
l'experiencia s'ha dut a terme a Torre /l1~lrim()n (C;lldes 
de /Ilombui, l3arceloJl<l) en un cultiu úe hlar ú'lli\'ern i h:l 

consrar de dues p;lrrs, Li primera pan del treb;ll1 es V;I 

iniciar amb la impbntació del clIlriu (desembre 1998) i, 
va finalirzar amb la col1ita (juliol 1999\ Shi :Ivalua la 
influencia de tres sisremes diferenrs de rrehall del s(JI 
(sembra directa, trelxtll simplifinil i trehall convencional) 
sobre el desenvolupament i la composició de la comuni
t;lr arvense, aixi com en el desenvolupamenr del cultiu, 
També s'estudia la influencia del pendent i de I'ombreig 
sohre les males herbes, S'ha triar un disseny experimen
tal de bloc,; ;,learoritz;\rs L,I unitar mostral lItilitzada ha 
esta! un qlladre de 0,25 m 2en sembra direcu s'ha obser
vat una major riquesa específica de m;lles herhe,;, en 
canvi, en treball simplificar i convencional, Polygonum avÍ

cuÚlre ha estat I'e:;pecie majoritúria, la intlllencía del pen
dent ha estat diferent en les diverses especies. La hio
m;ls,a aeria del culriu h;1 esrat més elevada en treball 
convencional i els valor, quanr a collita en sembra direc
ta i rrehall simplificar no han sigut significativ;¡ment dife
renlS, la segona p¡¡rt, realitzada en unes suhparcel'les 
adjacents a la parcel,la experimental anterior, ha pretes 
av,I1Llar la influencia del trehall del "óI sobre la c!üümica 
de P. tlviclIlare i elaborar una [aula de vida, Es van sorte
jar, a J'atzar, els punts de mostrarge, que van esdevnir 
lhes al Ilarg de tou l'experiencia. La unit,lt mostr;r! era 
un qlladre de 0,25 m2. A trehal! convencional i simplifi
car, el nombre d'indívídus de P. avícultlre ha estat m(~s ele
vat que a sell1bra directa, A partir del 1l1oment de m;lxi
ma germin;¡CÍ(\ él trelJall cOl1\enCÍonal Ll mortalitar, en 
els primers estadis, va ser més elevada que a la resta de 
sistemt:s de trehall del s()!. 

Mots c1au 
Trehall del s¡'JI, comunÍlat arvense, Po/ygonum ti vÍcu!tI re, 

taula de vil!;¡ 

Títol 

[ntlllencia del trehall del se)1 sobre el culriu de cereals 
d'hivern i sohre el pesol proleagin()s, Efecte sobre les 
propietats del sc'JI (resultars 1999) 

Autor 
J. Alvaro, /11. G(JI11eZ 

Professor tutor 
G, Gorchs, R Josa 

Resum 
Aquesl Treball de Final de Carrer;¡ és la cOl1tinllacíó crun 
seguir (J'experiencíes que s'han dut a terme en els (iltim's 
sis anys a la Granja Escola Torre /Ilaríl11oJ1, (Valles Orien
tal), l'experiencia prl'lén estudiar com afecta el treball 
del s(JI a niveJl tanl de cultill C0111 de S('JI. Pel que b al 
CUltíll, els factors estudiats són: el trehall del sól (trelxtll 
(,olwenCí()n~ll, trelxdl simplificat ¡ sembra directa), cultill 
tblat, ordi í pesol seg()l1S la roució: blat-blat-ordí-pesol) 
i l'decte rotació (Illat l1\o!1ocllltiu i illat darrere pesoll, 

l'experiencU es duu a terme en parcel,les de 11,941111 (8 

x 1,49 de les quals ~ih;1I1 fet vuit repeticions per a 
cada cultiu i trehall del sól. l'estudi del sól es realítza <..'n 
tres pareel'les (onrigües a les anteriors de 270 m" (90 x 
30 m2), una per a cada trehall del sól. El cultiu en aques
ta Gll11panya 11;1 estat el blar rolació, (j'acord amb la mu
dó abans esmel1lada, Tal11hé ;;',I]'lEcl el molle! d'crosi(J 
EUROSEI\I a les pareel'les grans de diferent treball del s(Jl 
per a un esdeveniment pluviomerric concrel, amb 1'00
jecriu de comparar-ne els resultars obtínguts, Els resultats 
obtinguts, en aquest estudi, mostrcn que el treball del si'J1 
í el cultiu que millor es comporten són el trehall con
vencional i el blm rota ció (prouucció de gra de 2.101 
kg/ha per a aquest cultiu i treball del s()I, en cuntrast amb 
els 747 kg/ha en sembrn directa per al mateí.x cultiu), Pel 
que fa al s<')l, s'h;.¡ ohservat que un nivell més gr,m de 
trehall del S(JI comporta un íncrement de la I'ugosirat i 
un<l disminució de la resistencia a la penetracíó, així com 
un augment de l'erosió en les condicioI1s eSludlades, 

Mots c1au 
Treh;tll del sól. rotacíó, cOl1servaL'i(J, EUROSEM 

Estudis sobre la produccíó i b qualitat del margall segol1s 
I'adoh nitl'ogenal i I'estadi vegetatiu 

Autor 
A. 1\ Iont de P,¡]ol, J. Pell icer 

Professor tutor 
1\1. Pujol 

Resum 
En el present trehall s'han portal a terme tlues experien
cíes per t;11 de valorar els efectes que ocasionen els diver
sos adolxHges nitrogenats i mOl11ents tbprofitamenl en 
el raigrás italiá (Lolium mllltiflorum Vac Westerwoldicum) , ja 
sigui des del punt de visla qualítatiu com quantiratiu, El 
trehall s'ha fel sohre un cultiu de migras a l'explolació 
Torre Marimo!) a la comarca del Valles Orient;l\. El dis
seny estadístic V;l ser en blocs a l'atz<lr (de quatre repeti
cio!)s en cada cas) i un sol factor per estudiar: la dosí el' <1

dobarge i el mOll1ent d'aprofitament, segons l'experien
cia, A la prova d'adobatge es van comp<lr.lr tres niveJls 
Jíferents: lestimoni de 100 UF!\/ha, testimoní més 50 
UFNih,l i testlll1ol1i més 100 UFN/ha, l)'altra banda. <l la 
prova sohre el !l1oment d'aprofiramenl hí hagué quatre 
estadis: dall a I'inici de respigar, dalJ en espigat, dall 
set dies després de respigal i dalJ eatorze eHes de 
respigar. Les mostres controlades van permetre valorar la 
producció de materia se",¡ per hect:)re,l, el contingut 
d'humitat i, després (LlI1alitzar-les al laboratorí Agroa
limentari de Cabrils, la qua!itat del farratge (PJ3, Fl3, FND, 
FAD, LI\D, digestihilitat enzin1iltica, valor energetic, cen
dres i minerals). TOles les d:ldes ohtingudes s'han tractat 
estadístlcament amh el programa SAS, creant un model 
per a cmb variable i un per a cad,¡ experienci;¡, que 
inclouen els factors nCtmero de dall Cpnmer o segon), 
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bloc i tr;lctament, S'hé! arribat a la conclusió que Llplicé!
ció de més adobatge nitrogenat que testímoni no ha 
representat cap increment de producció de materia 
seca/ha ni de PE/ha; per tant, no es recomanahle econó
micament. 
El retard del moment d'aprofiténnent del primer dall ha 
representat un increment de producció de materia seca 
per ha i una dísrninució de la qualitat energetica de! 
farratge, Per poder decidir si és oportú o no esperar a 
dallar, s'hauría de valorar a partir del ¡¡pus de bestial' i del 
racionament concret. 

Mots clau 
Raigras, adoll nitrogenat, producció, qualitat LlffatgefH 

Estudí sobre la compo,sici() i producció de farratge a dife
rents dosis d'adobatges organic i/o mineral 

Autor 
J Eofarull 

Professor tutor 
M, Solíva 

Resum 
5'h<l dut a terme una experiencia d'<ldobatge d'un cllltill 
de farratge (Raígras itafia var. Barmllltra), ubicat a I'illa de 
Menorca, amb diferent; dosis de compost provinent 
d'RSU, acompanyat de fertilització mineral o no, Paral,Je
bment, s'lla realítzat una experiencia en que soIs s'apli
cava fertilítz~lció amb nitrogen mineral a diferents dosis, 
En els dos casos, s'ha fet un seguiment enles diverses eta
pes de desenvolupament mitjan\,:anr hl realització de tres 
daUs al vegetal. Així doncs, s'obtenen resultats sobre la 
resposra del cllltiu als diferents adohalges al lJarg del seu 
desenvolupament. L'estudi d'aquests comportaments s'ha 
centrat tant en diferencies sobre la producció, com en la 
seva diversa composició qu,ditativa í quantitativa, S'han 
analitzat, doncs, els seus continguts en nitrogen org;ll1ic, 
prote'ina bruta i cendres; el contingllt i el balan~' en fós
for, potassi, ca leí, magnesi, sodi i oligoelements, així com 
s';malitz,lva e! contingut en elements potencialment 
toxlcS (EPT) j se'll feia un balanc;, Tambe es fa un eSlUdí 
de la influencia de l'adohatge nitrogenat en el contingut 
en nitrats i aminoácids lIiures adaptant tecniques com 
I'HPLC, I'e!ectroforesi capil,lar () l'espectrofotometria <1 

I'am)!isi de farratge, S'~11Tiba a la conclusió que la pro
ducció en materia seca i el percentatge de nitrogen org:'í
nic del vegetal augmenta, en tots els tract;lments, en pro
porció al nitrogen disponible, Als adohatges amb dosis 
elevades de compost s'experimenta una immohilitzaci() 
de nitrogen i potassi en les primeres etJpes de desenvo
lupament. Al final de! cultiu, peró, el m;him tI'eficiencia 
agronómica es en adobaments de rons amb dosis mit¡a
nes de (ompost i nitrogen mineral de cobertora, 

Mots clau 
Nitrogen (N), compost RSU, farratge, producció, qualital 

Influencia de l'adohatge nitrogenat i la dosi de sembra en 
les cultivars de cánem (Cannabis sativa, L.) Futura, Delta 
Llosa i Delta 405, Resllltats 1998. 

Autor 
1'. López 

Professor tutor 
G, Gorchs 

Resum 
En l'actualitat el cultiu de canem torna a estar en augment 
a causa de la demanda en augment de la indústri;1 pape
rera i textil per a la seva lItilització C0111 a materi;1 prime
ra, A més, és una planta milloradora del terreny i és hon 
precedent de! blat, a banda de no requerir d'herbicides ni 
pesticídes per al cultiu, L'experiencia s'ha realitzat a la co
marca del Ilerguedií <1mb l'ohjectiu de valorar l'efecte de 
la dosi de sembra 00, 60 ¡ 120 kg h;fl), la dosi d'acJo
hatge nitrogen:¡¡ (O, 50, 100 i 200 kg h;11-), la data de mili
ta (floració/maduració) i la cultivar. També s'ha volgut 
contribuir a ampliar la gairebé nul,la informació seriosa 
que existeix sobre les cultivars espanyoles Delta Llosa i 
DeJt:l 405, comparant-les amb Futura, La t!osi d',ldobatge 
nitrogenat, la dosi de sembra i la data de collíta afecten 
c1arament la producció de materia seca, de tija i de gra, 
En e! cas de collir gra, poden ser ínteressants dosis més 
altes de 100 kg N/ha, les quals no es justifiquen si només 
es cuH fibra, Llugment de la uosi de sembra slIposa un 
increment de la C]ualitat de! cuhiu per l'apariciéJ de tiges 
rués primes i, per tant, major qllantitat de fibra i millor 
qualitat. Les cultivars Delta presenten un cicle més llarg i 

una major producció de gra respecte a la cultivm Futura, 

Mots clau 
Cmelll, nitrogen, dosi de sembra, remlíment fibra, rendi
ment gra, cultivars 

El canem (Ctmnabis sativa, L.) COIll a materia primera per 
a la indústrhl paperer<l, Intluencia deIs factors culturals i 
agronómics sobre la qllalitat de la fibra 

Autor 
E, Clota 

Professor tutor 
G, Gorclls 

Resum 
La fibra de l'escor.,:a de \;,¡ tija de! canem (Cannabis sativa, 
L.) es caracteritza per estar constitu"ida per un elevat per
centatge de cel,lulosa i un baix contíngut en lignina, Aixü 
la fa esdevenir una excel,lent font de materia primera per 
a la indústria paperera, L'objectiu d'aquest trehall rau a 
determinar la influencia del ni\'el! d'adobatge nitrogenat 
(0,50, 100 i 200 kg N ha 1), de la dosi de sembra 00, 60 
i 120 kg de Havor ha-1) i de la cultivar (Futura 77, Delta 
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105 i Delta Llosa) en els padmetres que afecten la pro
duceió i la quaJitat de la fihr:1 en dues dates de colliea el 
fina],; de flor~1Ció i a m:1duraei() del grajo Al mateix temps, 
s'lu volgut determinar I'eficaeia d'una maquina dissenya
da per separar la tija del dnem en escor~'a i medul·la, 
Alguns resultats estan lIeugerament alterats, i s(m dífe
rents als obtinguts en anys :mteriors, per la important 
se'Juera que Vil afectar el cultiu durant els mesos més 
decisius fins a la seva ínstauració el 199H. La producci() 
d'eseor~'a va ser superior en la tloració que en I madura
ció del gra OHH6 ha'] í lH75 kg ha'¡, respecti\:l 
ment), La fertilització nitrogenada \':1 incrementar la pro
ducció de materia seca i la producció de tija, peró el 
m:Jxim percentatge d'escol\'a i el mhim perceIllatge de 
fibra de I'escon,:a es donen a 50 kg N ha 1 La 
de materia seca, la producció de tija i la producció d'es
COf\;a, així (om el perceIllatge d'escon,;a i el percent:Hge 
de fibra augmenten ,unh les dosis de sembra devades. 
No S'h:l trohat cap diferencia significativa entre les culti
vars espanyoles i Futura 77, la qual cosa posa de mani
fest la bona aptitud de les cultivars espanyoles per a l:! 
producció de fibra. Les restes de meduJ.la romanents a 

després que la tija hagi estar processada meca
nicament són importants, 10,9% de mitjana, i augmel1len 
amb l'adobatge i amb la dosi de sembra. 

Mots clau 
Cannabis S¡ttÍl1tl, esc()[(,:a, qualitat de la fibra, pr:lctiques 
culturals, cultivars 

Títol 
Segon cicle de selecció en la pohlaci() semit~xótJ(.:a La 
Posta x 1696 per aptitud combinat(lria amll Iel línia U73: 
selecció a partir de rassaig de la descemlencia 

Autor 
J Gual 

Professor tutor 
LL Uosch 

Resum 
El trehall es realítza dins cl'tm programa destinat a obte
nir línies pures de blat de moro derí"ades de la pohlacíó 
semiexótica La Posta x L696 que combinin hé amb la 

línía pura 1373. Situats en el segon cicle d'una seJecció 
recurrel1l per aptitud c()mhinarüria específic.I, es compa
ren 100 descendencies (L~I Posta x L696) x B73 :Imh l'ob
jectiu de seleccionar les plantes progenitores La p()sta x 
L696 que millor combinen :lmh ll73. EIs assaígs compa
ratius shan realitz;¡t amb un disseny de hlocs :t Lltz~lr i 
s'han estudia[ en dues !ocalit;lts, fi de poder detectar 
possihles interaccions entre genotips i localitats. Als as
saigs :;'han COntro!:H, en totes les descendencies, els c¡¡
racters productius i agronómics que permeten estimar-ne 
el potencial farratger. Considerades les diferencies per als 
car:kters estudiats, s'han escollit les 10 millors des
cendendes (lOú,{, de pressió de selecció). l'aral·lelament, 
s'han estudiat les correlacions entre els carkters estu-
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diats, per tal de valorar la (!ossíhllitat de realitzar selecri() 
indirecta. 

Mots clau 
Semiexütic. híbrids tardans. selecC1(), hlat de moro farrat
ger 

Estudi d'un presumpte mutant mendeld que afecta el 
di:imetre de la planta en la varieta! Lancaster de hl:H de 
moro (Zea mays L) 

Autor 
E. Aguado 

Professor tutor 
E. Sánchez, F Casaílas 

Resum 
Durant el uesenvolupament d'un progr:una de selecció 

per gruix del dí;}melre a la I'arietat Lancaster de blat de 

moro, es \'a detectar una planta que presentava un salt 

<jualitatiu d'aquest car:kter respecte a la resta de 

de la pohlació. 

La planta atípica es va :lutofecllndar i, mitjanc,'ant les des

centlencies, es van realitzar diversos encreuaments amh 

diferents Iinks que es distingien pe! gruix de! di~lmetre, 


En el treball ;;'h;1I1 estlldiat, en tres localitats, dues auto

fecundacions de la planta, aíxi com les Fl í les F2 d'a

questes, encreuades amh les lí!lies 1373 i L(l96, i els 

corresponents retroencreuaments, a mh I'objectiu de 

determinar el l1lode1 d'herencia implicar. 

L'ajustament de les <Jades a un model genetic mendeli:J 

d'un c:uiícter governat per un sol !ocus ha estat s:ltisfac

tori utilitzant els valors miq:ms de cada genotipo En Cll1\'i, 

I'ajllsrament no ha sigut satisfactori qwm s'ha trehallat 

amb les distrihucions de freqüencies estimades i observa

des. Aquesta discrepiíncia fa pens~~r en la implicació com 

a mínim de dos locí, amh prohable additivit:H entre el1s. 


Mots clau 
Blat de moro, \'arietat Lancaster, diametre gruixut de la 
tija. l1lodel el'herencia 

CULTIUS HORTÍCOLES 

TIto) 

Efec!e del moment de plantació i collita sohre e! contin
gut de nitrats en escarola (Cichorium endivia L. varo 
conreada al !\laresme (lJarcelona) 

Autor 
Jl\L Casquet, S. !lIDIes 

Professor tutor 
N. C¡¡razo, J Com:ls 
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Resum 
S'estudia l'efecre del moment de planració i coHita en e! 
contingut de nitretts de dues varieWts ti'escarola (e endi
via var, crispa ev, J\Jínerva i cv, I301die) eonreades en 
dues finques comercials de! J\.laresme, amb contingulS a 
l'aigua de 40 i ROO ppm NO'':) Es van prendre mostres en 
tres dates de collüa per tres dates de plantació (una 
corresponent a Minerva i dues a I3okhe). A I30ldie Umbé 
es van prendre !110stres en tres hores (7 h, 14 hi 19 h) ,11 
lbrg d'un dia de colliw comercíal, separant-hi la part 
interna de ('externa, Tamhé es va mesurar el contingut de 
nitrats de! sól tres profunditats (0-20, 20-40 i 40-60 cm). 
Les analisis es rea!ítzaren amb e! kit Nitrt/check de la C:lsa 
A1erck, fent servir aigua com a extract<Jnt. Els continguts 
trobats en planta no van superar el límit de 2.500 ppm 
N03' adoptat ia per la CE per a altres hortalisses de fulla, 
No es van trobar diferencies de nitrats entre escaroles 
collides en un interval de 14 dies, En un dia núvol e! con
tingut mínim de nitrats es va IOGllitzar a primera hora del 
matí. A la part interna de la planta es van mesurar con
centr<lcions menors que a rextern~1. En mullar les plantes 
un cop collides, va disminuir el contingut de nitmts sobre 
materia fresca, Amb concentracions de nitrat elevades ,1 
I'aigua de reg (aprox, ROO ppm), els conlinguts al sól van 
disminuir <l I'horÍ[z{) superior í no es van apreciar dife
rencies als inferiors, 

Mots cIau 
:--;ítrats, escarola, sól, an:'ílisi 

Efecte de la inoculació amb fongs fonnadors de micori
zes arbusculars i antagonistes rnicrobians sobre el cultiu 
de la maduixa en sóls solaritzats 

Autor 

1 
A, Aguado, L Ferrer 

Professor tutor 
X, Sorribas 

Resum 
Es va estudiar ¡-efecte de la inocula ció amb el fong for
mador de micorizes arbusculars (J\IA) Glomus íntmmdíces i 
el fong ,llltagonista de microorganismes patógens 
Trichoderma aureoviride, combinats amb la solaritzaci6 del 
sól, sobre paramelres de producci() de madllixa (val'. 
PáJaro)' Es van realitzar asséllgs de camp a dlles fmques, 
lIna d'agricultura cOlwencional, on es van contrastar els 
valors amb el tractament habitual de desinfestació <1mb 
bromur de metil, í una d'agricultura eco\()gíca, on es va 
introduir un tractament d'inoculació amb Trichoderma har
zitlnum (prepar:1t comercial), ;\J¡ti:ll1<;ant el sistema con
vencional, amb el tractament <1mb bromur de metí! es va 
ohtenir la producció més alta (peO,05) i e! percentatge de 
colonitzaCló !v1A de les arrels més elevat, rot i que les 
plantes no s'havien inoculat artificialment. l'vlitjanpnt el 
sistema ecológic, no es van trobar diferencies entre trac
taments, de maner:J que la inoculació amb G, intraradíct!s, 

T. aureol'iride i T. harzianum no va tenir efecte sobre la 
prodUCClÓ de maduixa en sóls solaritzats, Al finé11 de I'as
saig, les plantes de totes les parcel,les estudiades estaven 
micorizades i en tots e1s tractaments hi havia propiíguls 
de fongs formador,; de ]\lA al sól. Ambdós tipus de 
maneig van ser compatihles ,unb l'esta\Jliment de la sim
hiosi ;';IA, Per determinar l'efecte de la temper,ltura asso
lkb durant la solantzació sobre els microorganismes 
estudiats, es va realitzar un ass:¡jg de laboratorio Es va 
veure que la viabililat de G, intraradices es redu'ia a 45°C 
i s'eluninava a 50°C, i que b viabilitat de T. allreoviride es 
redLú<l a 40°C i s'eliminava a 45c C, 

Mots dau 
So!arització, bromur de metil, micorizes arbuscubrs, tri
choderma spp" maduixa 

Caracterització d',úl!ats de Botrytís cinerea Pers, resistents a fun
gicides en I'area de producció hOltícola del litoral barceloní 

Autor 
S, García, Navarro A 

Professor tutor 
1',,1.'1'. Mas, EX, Sorríbas 

Resum 
Botrytis cinerea Pers.. anamorf de Botryotinia fitckelianL/ 
(Bary) Whetz" és el fong causant de la podridura grísa 
que afecta més de 200 especies \'egetals cultívades, El 
seu control es realitza baslCament amb fungicides, enca
ra que l'aparició de pohlacions resistent;; en redueix le
fidcia, L'obiectiu principal d'aquest treball ha estat la 
C1ract<:rització d'aillats de B, cínerea enfront de la sensihi
litat a Llenomil, Procimidona i la harreja Carbendazima 
més Díelofencarb, en hivernacles comerci~ils de les 
comarques de! Maresme i del Llaix LlobregaL Els :úllats 
que podien créixer en un medi nutritiu de patata-dextro
sa-agar a concentwCÍons d'1, 5 í 6 ppm de materia acti
va de I3enomil, Procimiclona i la barreja Carhendazima 
més Dietofencarh, \'an ser considerat;; resistents a cada 
fungicida, Es va determinar la concentwció letal de fun
gicida que ínhibeix el 50%) del creixement miceli:'í (CL50) 
de tots els alllat;; i el grau de resistencia deis a'¡lIats 
segons 1,1 dassificació de Leroux, Deis 50 ,¡,¡liats recollits 
al J\laresme, un eren resistents a Llenomil i Proci
midona (I3HpHCDs), un 24°;') eren sensibles a Benomíl i 
resistents a la Procimidona (I3spHCDs), un 2% eren resis
tents al Benomil i sensibles a la Procimidona (I3HpsCDS) 

i un 18% eren sensibles (BspsCDs) Dels 40 aJllat;; reco
lIits al I3aLx Llobregat, un 75% es corresponien amh el 
fenutip BI~pI(CDS, un 15%) eren 13spJ~CDS i un 10% eren 
BSpSCns En cap deis hivernacles rnostrejats s'ha detectat 
un ~¡'jllat triple resistenl (I3RpHCDH). Els alllats resistents 
trobats en aquestes comarques van mostrar un grall de 
resistencia <lit segol1s la dassificació de Lerollx, 

Mots clau 
Botrytis cinerea, resistencia, fungicides 
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FRUCTIOJLTURA 

Titol 

Estudí deis efecre~ aclaríclors de diferenrs típus de rrada
ments químícs en la variet¡t de pom;, Golden delicio!!s, 

Autor 
i\ JorcE\ 

Professor tutor 
S, Duran 

ReSUln 
En J:¡ realització cl'aquest trehal!, <han estudiat els efec
tes aclarídors de díferents comhinacions de 
comercial, llsualment utílitzats en aquesl:1 operací() sobre 
la varietat de poma Goklen delicious, Les m;lleries acti

ves utilitz;¡des han estat l'~lCid natblenacetie (ANAJ, Naf
talenacet;lmida (NAD) i Carbaril. Tamhé <ha utilitzat un 
olí d'estiu C01l1 a mu,llanL En total s'han realitzat 9 ti pus 
diferents de traetaments més un testimoni, Les varlahles 
mesurades han esrat el nomhre de pomes per corimhe 
abans i després de les ;1 plicacions, per tal de mesurar re
fic;kia de cada tipus de traet<tmenr, i els calihres finals 

Amh I'ohservació deis resultats s'ha poglit 
condoure que I'adarida química és una operaeió efiGll,; 
en la substituciú de l';¡clarida manu,¡[ complet:1. Hi ha 
diferents respostes d'aclarida segons el [raClament ¡¡plica[ 
i es pol separar un grup de tractamenlS com el més efi
cal,' en relaci() als alrres, AixL els millors calíhres s'h:m 
o\)tingut en els tractament més efic;l~'()S 1 hi ha una rela
ciú lineal entre el nomhre mitj;'l de pomcs existenrs per 
coril1lhe í el calihre mítja o])tinguL 

Mots clau 
Acbrída, calihre, pom;l, (;olden delícious, (]ualilat 

TItol 
El fusseting en les pomes Golelcn ddicious, Causes i efectes 

Autor 
A, Serra 

Professor tutor 
S, Duran 

Resum 
El russeting (~S una alteraeió de l'epidennis dds ffuits que 
es produeix despfés dd detef10fament d'aquesta per 
causa de I'aeci() d'un agent exterior () interiur. És un 
ft'noll1en natural dt' eicatritzaciú de les capes externes 
deis ffuirs, que no es considerat cap malalli:I, sinó una 
altera ció fisiológica que modifiGl rorgallitzaci(¡ de les 
cél,lules de I;¡ cutícula i de repidermis, Pot afecrar tant 
peres com pomes: així, trohem cultiv:¡rs afecrades com 
ara Conference o Kaiser, en el cas de les peres, i FUji () 
Golden delicíous, en el GIS de les pomes, L'afecció cau~ 

sada russeting pot ser morili de dmallad;¡ qUéllirativa 
almcrc<lr, <1mb les cOllseqüenrs desvaloritzaeió del fruit i 
disminucí6 dels preus, Tamhé por ser simplement accep
t,¡da eom un aspeete varietal i, per tan!, és un faeror 
de qu;¡]itat. l:esrudi realitzat s'ha basar en la varierar 
Golden delicíous, r<in! per la se\',¡ impof(iíncia comercial 
eom per I'especial inudenci,l que ré el russeting sohre 
:lquesta cultivar. Entre e1s !11olts factors, interns o externs, 
que poden causar I'alteració, cal destacar I'efecle dels 
traCUmenrs realilzats en una explotació frllctícola, Poden 
ser ,lgents causals de russeting i, per ranr, s'han sotmes a 
esrlldi. T<lmhé s'avalua sí I'alreració pot intluir sohre para
metres qualitatius dels fruits, C01l1 ara la tjualir<l! orga~ 
noleptica, analirzant sí ha variar el contingllr en sunes, 
racidesa i la duresa deis l'ruirs en funció del grau de rlls
sering que els ,¡feun, La prova de G1l11p s'ha re¡]itzat la 
G¡¡,\NI~ bCOL\ TOIWI H\ln",¡UN, proplet,¡t de la Díputació 
de 13arcelona i uhicada a Cakles de J\lontblli (V~dles 

Oriental), 

Mots clan 
Golden deliciolls, russeting, tractaments 

Efeetes de la modíficaci6 de l'operaci() d'aclarida sobre la 
incidencia del craqueig i el c:Jlihre en la varietar de nec
tarina Snow(jueen a la comarca del J\lontsia (L! Galera) 

Autor 
,IG, Cid 

Professor tutor 
S, Duran 

ResUlIl 
S'han estudiat els efeCles que la l110dificació de 
ció d'aclarida, en rel:tci{) als factors in.tensit:¡t i épOG1, té 
sohre les variahles percentmge de craqueig i cahhre en la 
producció eI'una varietat prímerenca de nectarina (Prunw 

penica) de carn blancl com Sno\\'queen, Per a la realit
zació de I'assaig es va aplicar la comhinació de rres ep()~ 
ques í rres inrt'nsitab diferents d'aclarida i es \,,1 ohrenir 
un total de nou tractament" mb una prova tesrimoni. 
Amh deis diferents tract,lrnents es va poder 
o\)sen'ar que: a) la realirzació de l'operació cl',¡darida re
sulta imprescind¡))le per lal d'ohtenír calibres de <¡¡¡alirat; 
))) e"isteix una fona relació lineal ascendent entre calibre 
i percent<Ilge de craqueig; c) el nüxim calibre s'obré, in
dependenrment de <lplicant una intensitat d'ac!a
rida alta; el) el mínim pereenratge de craqueíg s'aconse~ 
guei..x <IpliGu1t intensit,Hs d'aclarída haixa, i e) re;ditzar una 
acJarida en tardana d'íntensilat miria proporciona el 
míním pereentatge de craqueig i el m:1xim cllíbre, 

Mots c1au 
AcJarithl, craqueig, calihre, nectarina. <jualítat 
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CULTIUS ORNAlvlE¡-';TALS 

Títol 

Estudis de l'arrelamem i J'enduríment medí
terr:lI1ies 

Autor 
I. VílIaverde 

Professor tutor 
D, López 

Resum 
Lmgment de la demanda de nOlls cultius per a jardine
ría mediterrania va induir a la realització d'aquesr treball, 
Es va estudiar la influencia que el;; reguladors auxínics 
tenen sobre la capacitar d'arrelament de tres 
eI'origen australi3: Frankenía pauciflora, Grevillea lanigera i 
Greviflea obtusífolia. Es van utílitzar esqueixos termin;ds de 
3-5 cm i els [ractament;; hormonal,,: A¡-';A OA%+!I3A 0,4%, 
A¡-';A 0,20/¡'+IBA 0,2%, ANA O,l°;b+IBA 0,1% i Il3A 0,1%. 
Frankenia pa!lciflora va presentar un 100% (J'arrelament 
amb rolS els !r<¡ctaments, Grevíllea lanigera va obtenir un 
83,3% d'arrelamenr amb ANA 0,2%+!I3A 0,2%, i, final
ment, Grevillea obtusífolia va ohtenir un pítjor percenratge, 
25% amb ANA O,1%+Il3A 0,1%. f)'altra banda, es van cul
tivar des de la fase d'arrelamenr Lorus cretíclIs creticus i 
Frankenia pauciflora, Un mes alxlll.s d'arrih,lr a l'estadi de 
venda, es van posar sota un Iraclament d'enduriment que 
consistia a reduir la dosi de reg, Després del trasplanra
ment, les plantes de Frankenia pa!leiflora que es van SO[

merre a eSlreS hídric van respondre, en termes de crei
xemenl-invasió, pitjor que les teslÍmoni, mentre que en 
Lotus creticus cretÍcus es va obtenir la resposta cOnldrÍa, 

Mots clau 
Frankenia pauciflora, Grevillea, Lotlls creticus creticus, tracr~l

ment hormonal, endllríment 

Títol 
Influencia deIs sllhs[rats en el cultiu de Lilium 

Autor 
A. Camacho 

Profcssor tutor 
D, López 

Rcsum 
En aquest trehall, s'ha estudiar la intluencia que exercei
xen les propiet~ns fisicoquímiques de tres sllbslrats de 
plantació sobre el culríu de plantes que pertanyen al 
genere Lilium, Amb aqllest motiu es van estudiar dife
renrs padmetres relacionat,; amh el crdxemenr, el desen
volupament i 1<1 ljualitat floral de 1;1 planta, Es v¡Jn utílit
zar 3 de subsrrars a hase de torba, fibra de coco, 
sorra i terra voldníGl. L'estudi ha posat de manifest com 
les propietars fisicoquímiques deis substrat utilítzats, 
renen una incidencia sobre una gran par! deIs parametres 

vegetals estudiats, Els factors que van influir més sobre el 
culrill van ser la retenció cl'aigua en el substrar i la capa
citat d'intercanvi caricjnica. 

Mots clau 
Suhstrat, Lilium, ¡¡igua, nlltrienrs 

Títol 
Efecte de la modalitat de cultiu sobre híbrids LA. del 
genere Li/il/m: l\lodern Style, Uestseller i Uallroom 

Autor 
O, Noe 

Profcssor tutor 
N. CaraZO, D, López 

Resum 
S'estudia, tOl experimentanr-se en un hivernacle comer
cial de flor tallada, b influencia ljue renen diferents 
medis de cultill (sol del Maresme, perlita i perlita:com
post (60/40 v/v)) en el desenvolupamenr i la qualitat de 
tres noves cultivars d'híbrid L.A, (l\lodern Style, Uestseller 
i Uallroom), Durant la conducció del cllltiu es recuBen 
mesures dels díferents estadis fenologics i deIs possibles 
problemes fitosanitaris i fisiologics que poden ~¡pareixer. 
Al final s'estudien les qualítars i la distribució de la bio
massa ¡Jer poder caracterilzar les cultivars, Els resultats 
obtinguts mostren que les tres cultivars proporcionen 
vares l10rals amb qualitat comercial extra en la zona <.lel 
Maresme, Quant als rractaments (cutlivar en medi de clll
tiu), el que dóna millors resultats és Modern Style en per~ 
Iita:compost (60/40 v/v) en la mod:.Jlitat de cultiu en cai
xes, Per a les dues a!tres cultivars, els millors resultats es 
donen en la mod,llitat de cultíu en si)!. 

Mots dau 
Lilium L.A., perlita, compost, híhrid 

Efecte de ]a vitríficació en la fase de la multiplicacíó in 
vitro de Bougaínvíllea glabra varietal Sander:ma 

Autor 
G, Peidro 

Professor tutor 
N, Cañameras 

Rcsum 
La vítrificació o hiperhidricital és una malformació fisio
lógica que ~1fecta el cultiu in vitro de les plames, on les 
fulles són tmnslúcídes i les tiges engruixides, defonnades 
i rrenGldisses. Aquestes plantes no sobreviuen quan es 
passen él les conuicions de l'hivernacle. La virrificació 
esdevécom a resultat de ]'existencia d'un contingut u'ai
gua en Iloc d'aire en els espais lacunars d'aqllests teixits. 
Sovínt hi ha una redllcció del teixit en palissada, Les 
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fulles són arrugades, amh manca de ceres epidermiques 
i amb poes estomes que no funcionen correclamenL En 
la bihliografía trobem diferents causes per a la vitrifica ció 
i que la susceptibiJilat aJ fenomen varia emre les 
cíes, la localítzacíó de l'explamació en el medí de cultiu, 
la composicíó del medí de cllltill i les condicions ambien
tals, Aguest trehall preten estudiar l'efecte combinat de la 
composició del medí (H5 i 105 gil d'agar; 1 í 3 mg/l de 
13Al'; 10 i 20 mg/l de 2iP), de díferents períodes de sub
culliu (7, 9 í 11 setmanes) i de diferents recipients (¡ubs 
i pot:;) en la presencia de la vitrificacíó en bmts de 
Bougainvi/lea glabra variet,l( Sanderana ohtínguts in pitro, 
EnfinalitZ;lr aquest trehall, s'ha pogut conclollre que I'e
fecte de la vitrificació era significativament mes important 
amb el medi compost amb 2iP i un contingut d'ag¡¡r ele
v¡H, Per als diferents períodes de subcultill experimentats 
s'lnn obtingut resultats similars, La presencia de l'altera
ció en els explants ha estat menor en el medi que con
tenia 1 mg/l de 13AP i H5 gil d'agar. 

Mots clau 
Bougaim'illea spp, desmure, hiperhidricitat, in vítro, vitrifi
cació 

PRODUCCIÓ ANIMAL 

Titol 
Efecte de l'addició d'Lm promotor de creixement a hase 
d'extractes de plantes en dietes comercials de garrins 
sohre els resultats prm]uctills i la digestibilitat fecal 

Autor 
H, Nualart 

Professor tutor 
f) CICla 

ReSUJIl 
Es van lllilitzar 2'W garrins creuats de 20±2 dies d'edat i 
5.5±1 kg de pes repartirs en 4 lrilclaments: sense iluditius 
(control), extractes de plantes a 200 pprn (X200) i 400 
ppm (X400), i antibi(ltic (Avilamicina) a 40 ppm Lassaig 
va durar 35 dies, dividil en tres períodes: 0-7, 7-21 i 21
35 d, Les dades es van analitzar mítjaJ1i,;ant el procedi
rnent GLM del SAS, incloent-!1i la dieta i el temps com a 
efecte principal, i agrllpant-hi e1s tractaments en contras!s 
ortogomlls: ]) control vs ;ldditillS, 2) extracte vs antibió
tic í 3) X200 vs X400, No es van observar diferencies en 
eh; resultats productillS entre tractaments, peró sí llna 
interacci6 del GI\<ID amh el temps, que Ya ser mes gran 
en el primer període per al control, e1s extractes i el X400 
en el" contrasts 1, 2 i 3 respectivamenL La digestihilitat 
fecal incrementa amb el temps: és més gran per a I'MS i 
1'1\10 dels extractes en el contrast 2 i per a la P13 en X200 
en el contr;,s! 3, S'ha troh,¡¡ una interacció de la digesti
hilítat amb el temps: en el contrast 1 la digestibilitat és 
Olés gran per al control als 7 dies, peró més pellla ab 35 

dies; en el contrast 2 la digestibilital de I'MS és semblant 
als 21 dies, peró superior per als extractes als 7 i 35 (líes, 
i en el contrast 3 la dígestihilitat per a X200 (~S més gran 
aIs 7 i 35 dies, i mes petita als 21 (líes, 

Mots clau 
Extractes de plantes, ohs essencials, promotors de crei
xement, garrins, avilamícina 

Estudí comparatiu de diferents desinfectants en condi
cions in vitro i en una explota ció porcina 

Autor 
l LéJpez, E Lleonart 

Professor tutor 
R Carbó, D. CiCla 

Resum 
En la gestió de les explotacions ramaderes de tipus inten
sil!, es fonament¡¡1 un bon programa de desinfecció com 
a complement (J'un correcte pla d'higiene, La desinfecció 
es presenta com una manera per reduir la drrega 
microbiana dels allotjaments del bestiar, així com una 
barrer¡¡ per limitar la incidencia de mícroorganismes res
ponsahles de patologies greus, Aguest estudi indoL! tres 
parts hen diferenciades, L'ohjectiu del treball es compa
rar l'efidcia deis diferents principis aclius deIs desinfec
tants, En la primera pan ,,'ha realilzat una revisió 
bibliogriífica sohre el tema de la desinfecciéJ, les CHacte
rístiques deis diferents desinfectants químics, així com e1s 
diferents metodes per ¡¡valuar-los, i la descripció d'tm 
programa d'higiene en una explotació ramadera, La 
segona pan ¡¡'ha desenvolupat ¡¡l laboratori Ccondicions 
in vitro), i s'ha centrat en restudi de refiGícia de diferents 
desinfectants químies, S'h~1 treballat amb el;; següents 
principis actius: amoni quaternari, perüxid, cresílic, cresí
líc HI3TA, feni'llic, hipodorit sódk', clorat, iodat i kid 
organic; i aquests s'h~1ll testat mitjan(,:ant tecniques nor
malitzades de control i avaluací() (índex de fenol, efeclí
vitat davant un inacti\'ador organic, determinació de la 
concentració mínima inhibitória, anit\ísi quantitativa i 
sensibilitat davant la materia organica). EIs mícroorganis
mes lltilitzats, varien en funció de les diverses metodolo
gies desell\'olupades, S'han estudia! Staphylococcus aureus, 
Pasteurella rmdtocida, Streptococcus agalactiae, Salmonella chole
raesuis i Lúteria monocytogenes, La tercera part s'ha desen
volupat en una explotació porcina (condicions d'ús re,ll), 
a yalu;lllt tres desinfectants: un per{lxid, un cresílíe HUTA 
i un amoni quaternari. ,';'ha comprovat com els factors 
propís t]'lln entorn real afecten en l'activitat antmlicro
hiana del desinfectan!. 

Mots clau 
Desínfecció, desinfectants químícs, patógens 
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Títol 
Aplícació d'un additiu C0111pOS[ per acids org3nics i 
extractes de rutilcíes en pinsos postdeslletament de bes
liar porcí 

Autor 
O, Rohles 

Professor tutor 
A. 13osch, 1. Marzo 

Resum 
S'ha portat a terme un estudi amb rohjectiu de compro
var reficacia d'un additiu comercial Clpromax©), a raó de 
2 kg/tm de pimo, com a promotor de! creixement i pre
ventíu d¡¡vant raparició de gastrointestinal" 
associades al desllet:Jment, en pinsos ,tarter per a bestiar 
porcí. Per valorar refecle estimulador del creixement, 
s'han mesurat el, parametres creixemel1l diari. consum 
diad de pinso i índex de conversió, Pe! que fa a J'efecte 
com a preventiu dav:lnt J'aparíció de patologies del trac
te digestiu, se rha analitzat mitjan.,;al1l el seguíment de la 
concel1lració fecal d'E colí í la possibJe incídencia de tras
tom, digestius i mortalítat. Es va disposar d'un total de 
38 garrins, deslletats amh 21-25 dies d'edat, procedents 
de tres grups de parts, En el transcurs del deslletament 
de cadascun d'aquests grups de parts, els garrins es van 
dividir en dos tractaments: control i experimental, que es 
diferencia ven en el fet que el pinso preparat per al trac
tal11ent control no incorpora va I'additiu, L'experíencia va 
transcórrer des del deslletament deIs gélrrins fin,; als 67
71 dies e1'eda!. A partir de les dades experimental s ohtin

es va efectuar un3 ,malisi estadística mitjan.,;ant un 
model line,ll i es van estimar els valors mirjans deIs fac
tor,; considerars segons el metode de Tukey, ta incorpo
ració de I'additiu Ipromax© a la dosifica ció esmentada, va 
incrementar significatÍ\'ament el creixement i el consum 
diari dels garrins en un 11,9% i un 9,8%, respenivamen!. 
No obstanr aixo, l';Jddítiu no va exercir un efecte signifi~ 
cariu enfront de nndex de conversió, ja que les dues 
variahles que conformen aquest quocient van manifestar 
un augment proporcional. t'addició de I'additiu en el 
pinso va originar una disminució significativa de la con
centració fecal tI'E colí, O'altra handa, ates que alllarg de 
l'experiencia la incidencia de trastorns gaSlrointestinals 
va esser nul,la en els do:; tractaments, no s'ha pogut 
constatar l'eficacia del producte COIU a preventiu enfront 
d'aquestes patologies pf(lpies deis dies successius al des
lIet;Jment. La metodología desenvolupada per a l'obten
ció de femles, ha demostrat ésser una técnica :;enzilla i 
que alhora proporcionJ molt bons resultat:;; per tanr, por 
ser de gran utilitat en estudis microbio[ógics encaminats 
a analitzar J'evolució de la flora intestinal en funció de 
redat de ranimaL 

Mots clau 
Garrins, alimenta ció, acids orgiínics, extracte de rutiicies, 
Escherichia colí 

Títol 
Analisi de b relació entre les variah[es prodllcció lIelera 
i continguts de prolelna i condició corporal en 13 explo
tacion,; de vaques lIeteres de rilla de Menorca 

Autor 
f, Escudero 

Professor tutor 
R. Fanlo 

Resum 
En el treb,dl s'estudia la relació entre la producció de 
prote'ina de la lIet i la condicíó corporal de les vaques, 
amb la intenció de comprovar si aquesta pOl ser una ein;! 
de gestió per a les explotacions, L'estudi es va centrar en 
tretze explotacions de V:Jquí Heler de I'illa de Menorca, 
011 la prodllcció de prote'ina té molla importancia per a 
la quasi exclusiva dedicació a IJ fabricació de formatge, 
Per estudiar aquesta relació, es va puntuar la condició 
corporal deis animals cada tres mesos durant un any i, 
junt amb les analisis del control lleter, es va realitzar un 
e:itudi estadblic. Quant a [a taxa de prote'ina individual 
de les \',Klues, els resultat,; van mostrar que augmentava 
amb el,; dies en lactació, i dísmínl1'ia amb el número de 
lacta ció, no obstant aixó, la de prote'ina dis
minl1'ia en al1gmentar [a condicíó corporal i els dies en 
lactació, i augmentava amb e! número de [actació, Con
traríament, 1<1 taxa de proteína mitjana i la taxa de pro
te'ina mitjana ponderada augmentaven amb la condició 
corporal. Tot aixó fa pensar que la conclició corporal és 
una bona eina per avaluar el maneig de I'explotació, 

Mots clau 
Conclició corporal, prote'ina, vaquí de Het 

Efectes de la utilització d\ll1a r<lció unifeed basada en heno
latge d'alfals sobre ovelles en lactació de ra.,;a ripollesa 

Autor 
Ft-1. Vilchez 
Professor tutor 
R. Fan[o 

Resum 
En aquest trehall es valoren els efectes de [a utilització 
eI'una ració unifeed sobre ovelles de rap ripollesa durant 
el de lactació. La ració es componia d'henolatge 
d'alfals, ordi i fosfat hiciílcíc, i es va determinar partint de 
Lll1itlisi realilzada a una 1110stra d'una bala d'henolatge 
segons les recomanacions de nNRA, Tamhé es van reco
llir diverses mostres de les diferents hales d'henolatge 
segons s'anaven utilitzant. tes ovelles es van dividir en 
dos lots: e! [ot unifeed, amb 8 ovelles i 11 xais, que es va 
alimentar amb la ració unifeed; í el lot tradicíonal, amb 8 
ovelles i 12 xais, que es va alimentar de manera tracli-
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cíonal, distrihuint d concemrat primer i lhenolalge des
pres, DiarÍmnent es \';1 controlar la ingesrió i el rebllig 
deIs alímenls, recollint mostres dElnes del rehllig per a 
l'analisL Es va seguir setmanalment el pes deis xais, 
Tamhe es V,I fer un COnlrol de la condició corporal al 
principi, a les tres setm,lI1es i a la fi del període de lacta
ció, Les dades recollídes es \'an tractar estadísticament 
amh el programa SAS, Segons e1s resultats, la composiCió 
de les hales d'henolatge d'alfals es VCI mantenir uniforme 
durant tota la lactació, La manera de subministrar la racíó 
no va fer \'ari~lr la ingestió volllntilria d'alimenl, encar;l 
que fos mes gran que a la prevista, T:lmpoc no va influir 
sobre el creixement dels xais, ni sobre la perdua de con
dici() corporal durant J:¡ lactació, 

Mots clau 
Oví, alimentacíó, lInifeed, henolatge, rípollesa 

Títol 
La repohbció del lIamantol (Hornarus gam marus) com una 
solució a la prohlematica existent en la disminució de les 
captures 

Autor 
A,I. Gonz:ílez 

Professor tutor 
L Reíg 

Resum 
El cultiu delllamantol (Homart/s gtlrnmarus) en clpti\'i¡al és 
una practica cad:1 cop més lltilitzada amh l'objectiu de 
repohlar i millorar e1s estocs de pesquenes concretes, a 
causa del descens a les caplures que s'estil ¡xllint a nivell 
mundial. 
Elllanünrol, per ésser un animal agressiu i de Cfeíxemenl 
lent, requereix unes característiques especial:; de cultiu 
pe! que fa al rnaneig, El CUltill larvari i postbrvari es for~'a 
conegut, i existeixen diferents cooperatives i bhoratoris 
al rnón que es dediquen a la uia per repoblar zones de 
pesqueríes concretes, 
La fllndació de diferents cooperatíves dóna una orienta
ció sobre la posada en funcionament deis prugrames 
destinats a la repohlació: des que el pescador mostra la 
seva preocupació fins que es posa en marx,1 I'hatchery, 

passant per la rnodiftcal'Íó i la crelcló de noves lleis que 
nll1lemplin la nova situací(), 
Els resultats d'aquest [ipus de programes no s'ohtenen 
immedi;Jtarnent; és necessari que passi un període de 
lemps mínim perquE comenci a percebre un ;Iugment 
a les captures, 
L'üs de tecnologies i metodes com el marcnge i els esculls 
al1ifícials ('ontrihueixen a fer que el projecte es pugui con
trolar millor i tmgui més possibilitats de funcionar. 
La situació a Espanya no és pas cliferent a la de la resta 
d'Europa, i tamllé s'hi ha prm'at la repohlació a petita es
cala mitj,ll1<,,:ant lahoratoris, 

Mots clau 
Llanüntol, Homarus gamml/ru5, repohlaciCl 

Compar,lCió economica dels diferents sistemes d'engreix 
lrorada (Sparu5 {/l/rata) situats en e! litoral cllala 

Autor 
111. Cerrada, A, [)íaz 

Professor tutor 
G, Gorchs, 1., Reig 

Resunl 
Es realitza una comparació a nivel! ecollClmíc de tres 
explotacions mode! dedicacles a l'engrei,x d'or,lda (Sparus 
tlurtlta L), Els tres models ll'explotaci() corresponen a 
giíbies, plataform;¡ i terra, Per a la realitzací() de resludi 
sha complat amh la col,lahoraci6 ll'ernpreses del sector 
catalá, cadascuna de les quals ha "portat les seves dades 
tecniques, que mes tard s'han utilitz¡\t per a la creadó 
dels tres ll1odels, La comparació s'ha realítzat purtint deis 
lluxos de caixa de cadasclln dels models, per ,¡cabal' 
finalment comparant diferents indexs com poden ser: 
VAl\, TIR, Payhack, cnst de producció d\1I1 qllilogram 
eI'orada. etc. Complementant els índexs s'ha realitzat una 
analisi de sensihlli!,It, en que ds factors modificats h:1I1 
estat el preu de venda del producte i el prel! de compra 
deis alevins i del pinso. Les variaCÍo[ls escollides per als 
rres par~metres han estat el manteniment, l'augment i la 
disminució del seu cost en un deu per cen!. 

Mots clan 
Orada (Sl'arus (/l/rata), !luxos de caixa, VAN, an:Jlisi de 
sensibilitat 

Estudi de l'erecte de l'addició de CRINA HCíK sobre la 
ci!gesrihilit;¡[ del pinso en truites, en condícions de cultill 

Autor 
L Gimenez 

Professor tutor 
L Reig 

Resum 
AClualment la producció de truita esta gairehé optimirza· 
da i s'han de huscar noves maneres de rendihilitzar-ne la 
proclucci(), Com que I'alímentaci() a I'aqüicultura SUPOS;! 

una de les majors despeses del cide de producció, inves
lig<lllt sobre aquesta es podría maximítzar la proclucció, I 
aquesr, ha eSlat I'ohjeníu del trehalL S'ha estudiat un nou 
adclilíu per él l'aqüiculrllra basat en olis essencbls que ja 
s'utilitza de manera eficienl en ramaderi;1, Concretament, 
s'han estudiat tres pinsos, un pinso control i e!ues for
mu];¡cions diferents de CRINA HCE: anomen:lcles CHINA
I i CHlNA-2. Per P0rl;U a teflne l'experíéncia, ,'han utilít
zat LOHO truite,; irisacles clisrrihuldes en 12 lancs :1 raó de 
90 peíxos per tanc. S'han fel 4 repetícions de caela pinso 
per g:lrantir la validesa deIs resultats, Atesos els teórícs 
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avanulges del producre (millora la digestibilitat, incre
menta la in gesta i míllora la guaJirat de la canal), en un 
període de 2 mesos ,;'ha controla! la !<iX<1 de creixement 
í la gualilat del creixement, i s'lla determinat la digestibi
litat aparent del pinso, Arnh els resultats obtinguts, es pot 
afirmar que aquestes formulacions de l'acJcJitiu CRINA 
HC® b;¡sat en olís essencials no milloren la procJucció de 
truita, En futurs treballs, caldri<1 estudiar aItres composi
cions de l\ldditiu CRINA HO®, ja que aquesta seria una 
manera natural i ecológica de mili orar In productivitat de 
les piSclfactories. 

Mots clau 
Agüiculrura, ¡ruita, digestibilitat, CRINA HeID 

EfeCle de l'addició de bacitracin;¡ de zinc i d'acidificants 
organics en la prevenció i traClament de !'enteritis epi
zootica del conm 

Autor 
e Campm,my, E. Camps 

Professor tutor 
A. Bosch, L Marzo 

Resum 
S'han analitzat els efectes en la mortalirm i en els ¡Xlfél
me tres productius, derivats de I'addició d'aciditkants 
organics i bacitracina de zinc, en 376 conilJs (Oryctolagus 
(u"ieulus) de 36 a 64 dies d'edat pert;lI1yents a una explo
tació afectada per enteritis epizo()tica, S'lwn aplicat 
simultaniament 3 tracraments subministrats amb l'<tlimen
tació, un amb 100 mg/kg de hacitracin;¡ de zinc, <lmh aci
Jificants organics a hase d'extractes de rut:kies al 2 per 
mil. i un doble tractament format amb els dos additills 
anteriors, contra un grllp control. EIs parametres analit
zats han estat creixement, conSllm, índex de conversió i 
mortalitat, controlats uurant 3 mesos. Els resultats indi
quen que no s'estableixen diferencies significatives en el 
creixcment, el conSllfl1 i nndex de cOl1versió dels ani
mals respecte ;41 grll¡l control, sigui quin sigui el tracla
ment S'observa una tendencia a un conSUl11 infe
rior en el tractarnent acidificanr. El tract;lment acidificmt 
no ha estat enCat;; en el control de la malaltia, Serien 
necessaris nOlls assaigs amb l'objectiu de fixar la closi 
óptima per a conills, ja que aquesta és la primera prova 
re,llitzada amb conills i en condicions de camp amll 
aguest producte, La t:Jxa de mortalitat és encara elevada, 
pen) inferior en aquells tractaments que indollen I'anti
biótic bacitracina de zinc; la més reduje\;¡ és l'assolida 
amh el doble traClament (25,3%), que es troba 10 punts 
per sota del grup control. S'esdevé, doncs, sinergia entre 
la bacitracina de zinc i els acidificants organics, de mane
ra que I'acklíció d'aquests potencia I'acció de I'antibiótic 
El doble traclament, 101 i la seva taxa de mortalilat, es 
revela com ]'ojlció terapeutica més atractiva per comba
tre la malaltia. 

Mots clau 
Conill, enteritis epizoótica, bacitracina de zinc, aCldifi
cants organics 

Comparació de l'índex de (oll\'ersíó entre dues línies de 
conilb de carn seleccionades per caracters diferents 

Autor 
JL. Morón 

Professor tutor 
A, Bosch. J. Marzo 

Resum 
S'han compar;Jt els parametres de creixement, consum, 
índex de conversió i rendiment a la canal entre dlles 
Iínies de conills de producció camica seleccioflades per 
car;Jcters diferents: lini" Caldes, seleccionada per veloci
tat de creixement, i Iínia PnH, selecciomlda per mida de 
camada al deslletamenr. Els animals de la línía Caldes 
van aswlir un pes de 2,313 g als 60 dies d'edat, amb un 
consum individual durant el període d'engreix de 4,19 kg 
( amb Ull índex de conversió de 2,75), En la línia Prat, 
van assolír 1962 g de pes, amb un C0!1S111l1 de 3,72 kg 
(amll un índex de conversió de 2,98). Respecte al rendi
ment ;\ la canal, no van existir diferéncies significatives 
entre lí!lies ,lis 60 dies (l'e(J;!t, <1mb valors ;¡I \oltan! de 
57,2°/(,. En una segona experienci:\ es va allargar el perí
ode d'engreix fins als 76 dies, La línia Ca!des va <lssolir 
un pes de 3.060 g amb un conSUll1 de 7,43 kg (amb un 
índex de cOI1\'ersió de 3,33) En la línia Prat el pes va 
ésser de 2.554 g, el consum individual de kg i 3,58 
díndex de cOlwersió. 1\0 van existir diferencies emre 
línies en rendirnents a la canal als 76 dies d'ellal, amb 
uns valors al voltant de 60,7%, 

Mots clau 
Línies, selecdó, índex de conversió, consum, creixement, 
rendiment él la canal 

Títol 
Estudi deis pardmetres reproductius de dos t¡pus genetics 
de cO!1illes en condicions de camp: la línia Prat i les 
creu¡¡des Verde x Pral 

Autor 
S, Barceló 

Professor tutor 
A, 130sch 

Resum 
La selecció de dlles línies smtetiques espanyoles de 
conills (Verde i Prar) per als carJeters reproduuills i la 
11111ltiplicació, permet a les granges de producció la cria, 
per si lI1ateixes, de les femelles crellades descendents del 
seu encrellamenr. 
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És un pla ue creuament valoral per a l'aprofitament de 
l'heterosi per part ue les femelles creuaues i ue la com
plementarietat en el" resultats prouuctius deis lIodrigons. 
En aquest estudi, s'han recollit un total de 3457 fitxes de 
reproductores entre femelles creuades, avies de 1<1 línia 
Prat i femelles d'autoreposicíó (creuament entre femella (V 
x P) i masde terminal C) en cinc explotacions cat<1lanes. 
A nivel! zootecnic, la femella creuada es caracteritza per 
llna carrera de 8,9 mesos i 5,64 parts. L'interval entre 
pans és de 46 uies sense diferenciar entre creuades i 
avieso La mortalirar en lactació és del Els resultats 
de l'analisi ens mostren que a nivell genetic, hi ha una 
prolificitat més gran en les femelles crellades, de 0,5 110
drigons nascllts totals, 0,43 llodrigons nascuts vius i 0,46 
llourigons ueslletats. Aquesta superioritar es manté entre 
els diferenrs ambients -granges-, encara que la mitjana 
baixi un 2,6% p<;:r als llodrigons nascuts vius o un 7,6% 
per als llodrigons desllerats en l'ambient més criric 
També es manré entre els diferents parts acumul<1ts 
-ordre de pan-, tor i que la mitjana baixi un 8,3% sobre 
els llodrigons nascuts vius i un 5% sobre els ueslletats en 
el primer part més critic. L'autoreposició rambé implica 
una davallada en la prolificitat mitjana de les femelles 
creuades d'un 2,3%, un 3% i un 0,2% sohre els lIodrigons 
nascuts vius, nascuts totals i deslletats. 

Mots clau 
Selecció, línies de conills, prolificitat, heterosi 

Comparació de m~lscles finalitzadors seleccionat::; per 
velocitat de creixement en cunicultura: avaluació del 
creixement, índex ue conversió i rendiment de la canal 

Autor 
Ivl Julian 

Professor tutor 
A nosch 

Resum 
S'h:m comparatel::; de pes, creLxement, con
sum, ínuex de conversió, renuiment ue la canal calenta, 
rendiment de la canal freda i perdues per escorregut 
entre uues links mascle ue conills de producció de cam 
(línia Caldes i Hnia Rosa), seleccionaues per velocitat ue 
creixement sohre quatre tipus de femella: Amarilla pura, 
Verua pur:l, l'hihrida i la seva recíproca. Els control s s'han 
efectuat en rigons entre les edats de 32 a 60 dies, 
EIs descendents del mascle Rosa presenten un pes mitp 
ue 1.176 g, 46 g més elevar que el pes mirja deis ues
cenuents del mascle Caldes (I 130 El::; procedents del 
mascle Rosa s'han deslletat a un pes milja de 805 g i han 
finalitzat el període d'engreix amb un pes mitja de 1.807 
g, mentre que el::; procedents del mascle Calues s'han 
deslletat <l un pes mitja de 774 g i han finalitz<lr el perío
de d'engreix amb un pes mitja ue 1.640 g. 
El::; conills procedents del mascle Rosa presenten durant 
tm el període valors més e1evats de velocitat ue creixe
ment (35,6 g/dia al deslletament i 39,3 g/dia finalitzat el 
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període de control) que els procedents uel Caldes 
g/dia al deslletament i 36,3 g/día fínalitz<lt el període)' 
El" conills proceuents del mascle Rosa presenten durant 
lOt el període consums més elevats (80 al deslleta
ment i 119,6 g/día finalitlat el període) que els proce
uents del Caldes (74,4 g/uia al ueslletament í 115,1 g/uía 
al fínalítzar el període). 
El valor mirja de I'índex de convergió és de 2,66 per a 
ambdós t¡pus ue llodrigons (2,3 al deslletament i 3,03 
fina litzar el períoue 
EIs conills procedents del mascle Rosa presenten valors 
superiors, tant de rendiment de la canal ca lenta (0,58) 
com ue rendiment de la canal freda (0,57), que els pro
cedents uel mascle Caldes (0,57 i Les perdues per 
escorreguda observades en e1s descendents del mascle 
Rosa (20,1 g, que representen un 2,07O,'iJ) són més grans 
proporcionalment que les observades en els descendents 
del mascle Caldes (17,4 g, que representen un 

Mots clau 
Conill, selecció, velocitat de creixement, consum, índex 
de conversió, renuiment de la canal 

Disseny de les instal·lacions avícoles i maneig de les aus 
del Centre de Promoció Agrícola i Social de Diembering, 
Senegal 

Autor 
:'vI. Uel, B. Riera 

Professor tutor 
A. Bosch 

Resum 
El present trehall és un uocurnent ue base per al projec
te de construcció d\lI1a explotació avícola per al Centre 
de Promoció Agrícola i Social ue Diembering (CPAS). 
¡:explotació estad situ,¡da a la comunitat rur~1i de Diem
!Jering, departament d·Oussouye. Casamallce, SenegaL El 
CPAS neix l'any 1998 uavant la poca oferta de centres de 
formació agrícola al departament d·Oussouye. El treball 
consísteix en el disseny de les insral·bcions i el maneig 
de les aus. Les illst<lI·lacions han de servir per a la for
mació en el domini avícola del CPAS, peró no poden ser 
una carrega económica. La cap<lcitat de les instal·laciofls 
sera per a 400 broilers, 500 g<lllines ponedores i 100 pin
tades. Per a la construcció s'han tingut en compre el" 
materials habitual" a la regió i el merode consrructiu que 
millor s'auapta a les condicíons higieniques i de durabi
litat exigides. L'elecció de les estirps utilitzades i el tipus 
de maneig sera segons les condicions clinütiques, el 
meui social i les disponibilitats (animals, medicaments. 
pinsos, material avícola ...) ue la zona, 

Mots clau 
:lViculwfd, ponedores, broilers, pintaues, cons

truccions avícoles 



Títol 
V;i!oració cl"LuH diera en Am:lZOlla de ClIb:l (Amazona leu
cocephala leucocephala) en el Parc Zoológíc de Barcelona 

Autor' 
G, Naviuad 

Pr'ofessor' tutor' 
A. l30sch 

Resum 
S'h:l I',llorat la dieta consumida mitjaI);,'ant Id ingestió 
volum:lria de uiversos alimenrs (lferts a 4 Amazones de 
Cuha (Amazona leucocephala leucocephala) , 3 mascles i 1 
femella, separar;; i alimentals individualment duran! 20 
dies a I'aviari del Parc Zoológic de I3arcelona, La dieta 
esl;lva formada per alfals, hlat de moro, lIegums, format
ge, paslanaga i fruita (ciren:~s, poma, meló, taronja, pera, 
pliítan i r;úm) a la qual s'afegia un corrector vitamínic
mineral; era oferta en uues preses: una a primera hora 
del matí (incloent-hi alfals i algunes pece;; de fruita) i la 
segona al migllia (amb la resta d'ingredients). Es portava 
un control del pes de cada ingrediel1l que s'oferia i dels 
alíments que les aus rebutjaven, D'aquesta forma i mit
jan<,:ant I'apiicació d'un factor de correcció de la humitat 
s'ha ohtingut el consum diari de cada animal. Tanmateix, 
es va realitzar un regIstre del pes deis animals ,11 princi
pi i al f1l1<11 de l'estudi, Una \'egada obtingut el CO!1sum 
mitia, s'l1a \'alorat la dieta mitjan<;ant el programa 
informatic Animal Nutritionist. Comparant els requeri, 
ments coneguts per a Psit;kids amb els valors de la dieta 
consumiuél; s'ha trobat que l'aportació energetica es 
correcta, Encara que existeix UIl exces quantitatiu de pro
te'ina, no (~s qualitati\'ament correcte, ja que els nivells 
(j'aminmkids essencials Oisina, metionina, treonina, 
triptófan i arginina) estan per sota deIs valors óptims, El 
ni\'ell de lípids es correcte; les vitamines liposolubles (A, 
[) i E) es rrohen en excés a causa principalment del 
corrector vitamínic; les vitamines hidrosoluhles (tíamina, 
rilJothlVina, piridoxina, niacina, blOlina, úcid folic i I312) 
arriben als requerimenrs donars, a excepció de I'¡¡cid 
pantotenic i la colina, i existe ix una gran deficiencia de 
minerals (Ca, P, Na, ]\ln, Fe, Zn, Cl!, 1, Se), a excepció del 
K i el ]\Ig 
S'arriba a la cOllc!usió que 1:1 dieta seria adequada si se 
solucionessin les defíciencies en els aminoacids essen
cíals i minerals, i s'ajusressin els valors o!1tinguts de les 
\'itamines mitjan<,:ant 1<1 modificació d'alguns aspenes en 
la dieta (per exemple, introcluir una petita quantitat de 
frUlta seca). Tanmateix, seri,l necessari perfeccionar el 
corrector viramínic-mineral de manera que als 
requerinwnts dels Psitacids, 

Mots clau 
Psitaciforme, Amazona, nutricíó, racionament 

Esrudi del cost energetic de molla i granll!ació de dife
rems tipllS de pinso 

Autor' 
L. ~alTo 

Pr'ofessor' tutor' 
D, Cilla 

Resum 
El consum lrenergia és un factor important a la indCrstria 
de la fabricació de pinsos, En aquest treball s'han deter
minat e1s costos energetics de molta i gwnuLlció en una 
fabrica de pinsos compostos, Aquests costos energetics 
han estat troha!s en 5 tipus de pinso entre el, que es 
fahric¡uen hahítualment a la fábrica: pinso de xais, pimo 
de conil\s, pinso de ca\'alls, pinso de porcs i pinso de 
vedells, Les característiques més representatives de h1 
fabrica on s~ha realitzat lestlldi són: sistema de fahricació 
mixt. molí de martells, granllbdora anular munt¡¡da ver
ticalment, granulació amh aigua, liS d'e1ectricitat com a 
única ront el'energía, S'ha ollserv,H que tant les caracte
rístiques [ísiques dels ingredients que formen el pinso, 
c()m les car;lCterbtiques del procés ele producció, intluei
xen sobre els costos de mólta i granulació, S'obté aixi el 
cost més car en el pinso de conills, seguÍ! del pinso de 
pores, el de ca vall;; , el de xais i, finalment, el de vedells 
EIs resultats ohtingllts nomb ;;(m vúliéls per a les condí
cions en les quals s'ha realitzat l"estudL QlIalsevol varia
ció d'aquestes característiques faria que els resultats fos
sin diferents, També s'ha estLldi<lr la manera óptima (I'a
plica ció del contracte de subministrament de I'energia 
electrica pe! a les característíques de l<l fábrica, 

Mots clau 
Tecnologí¡¡ de la fabricació de pinsos, molí, granuladora, 
costos, energía electrica 

1~[)ÜSTRIES 

Efectes del procés de !iofilització sohre !;l \'iabiliwt j I'a<.:
ti\'itat maloiact¡ea de soques de hacteris J:ktics 

Autor' 
S, Buron 

Pr'ofessor' tutor' 
R, Carh{¡ 

Resum 
Liofilització SIgnifica extracció ("'ligua de material conge
lar. L'assecament s'aconseglleix evitan! restat líquid de 
I'aiglla a través de la sublinnció (transició directa del gel 
a vapor d'aigua). Aquest canvi esdevé sota condicions de 
huir OJl b temperatura del prodllcre es inferior als -10°(, 
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Amb la realització d'aquest treball es pretén posar a punt 
un metode per Iiofilitzar bacteris I~ctics en la unitat liofi
litzadora Alpha 1-2 i observar el comportament d'aquests 
Ilacteris en la liofilització -particularment les perdues de 
població i d'activitat malolktica després de Iiofilitzar-, 
per tal ele determinar els millors bacleris que s'utilitzaran 
com a iniciadors de fermenta ció, 

Mots cIau 
Liofilització, bacteris lktics, població, activitat maloJactica 

Títol 
Estudi del desenvolupament de la població microbiana 
d"Lma instal,laciéJ de fred industrial 

Autor 
N, Vela 

Professor tutor 

R. Carbó, J. Mestres 

Resum 
S'ha realitzat un estudi del desenvolupament de la llora 
microbiana a I'evaporador de la instal·lació de fred indus
trial de l'obrador d'una indCistria de processat de hacalla 
salat, entre desinfecciéJ i desinfecciéJ, és a dir, durant tres 
mesos, La presa de mostra s'ha fet amb la tecnica de con
trol de superfícies de contacte amh l'escohilléJ. Per estu
diar el desenvolupament s'han fet mostrejos setmanal
ment. S'han realitzat les determinacions microhiolc'Jgiques 
de: bacleris aerobis psicrcJl[ofes (medi PCA, incubaciéJ 5 
clies a 1rc), fongs i lIevats (medi Agar Sahour;lLld ;¡mh 
cloramfenicol, incubaciéJ 7 dies a 1rC) i Pseudomonas 
(medi 13 de King, incuhaciéJ 5 clies a 1 rC), S'han identifi
cat els generes deis fongs i s'ha vist que e1s m;¡joritaris són 
e1s Peniciffium, Chalara i Aspergiffus, i s'ha observat que el 
genere Peniciffium també és el que més predomina als 
aparells d'aire condicionat d"Lma casa i d"Lm laboratori, 

Mots cIau 
Instal·lació de fred industrial, llora psic[(ltrofa 

Títol 
Estudi sobre l'aplicaciéJ del metode del gluten índex com 
a parametre de qualitat del blat tou espanyol 

Autor 
E, 13ayod, 1\1. Vallespí 

Professor tutor 
E, GordCin, J. Valero 

Resum 

Aquest estul.li té com a ohjectiu recopilar una serie de 
resultats obtinguts mitjan(,:ant el metode del gluten índex 
modificat (pE 8 i incuhació: 45°C, 30 min) per a les colli
tes de blat lOU de 1995, 1996 i 1997, i ampliar-los amb 

mostres de /:¡ collita de 1998 (\'arietats Alcotán, 1\Iarius, 
Yécora, Astral, Soisson, Pane, Rinconac!al. Es determinen 
les diferencies entre el metode modificat i I'ICC-155 
ohservant que la varia ció de pH només afecta els resul
tats posteriors a la incubació, Tllnhé es pmdueix una clis
minució del pes del gluten sec, facilment corregihle mit
janpnt la regressiéJ (gsec=I,O 17 gsecm). Es continua amb 
la línia d'investigaciéJ que pretén relacionar la diferencia 
de gluten índex amb la degradació, peró aquesta diferen
cia est;\ molt inllu'ida pel comportament de cada varietat 
durant la incuhació, i no tant amb el percentatge de 
degradació, de forma que aquesta característica resulta 
difícil de predir. Finalment, s'analitza el metode estan
dard per observar quines informacions ens proporciona 
respecte a altres metodes de determinació de la qualitat 
del hlat. Existeixen ciares relacions entre el gluten índex, 
el gluten sec o el gluten humit i la prote'ina o la for(,:a, 

Mots cIau 
Gluten, gluten índex, qualitat, blat, degradaciéJ 

Títol 
AplicaciéJ del sistema Glutomatic Syslem 4+2 a varielats 
ele blat espanyoles 

Autor 
S. Fernández, y, PedréJ 

Professor tutor 
E. GorelCII1, ]. Valero 

Resum 
Aquest trehall és una continuació del estudis iniciats per 
J) Cano i 13. Varcla (1998), en els quals es va efectuar la 
posada a punt del melode Glutomatic System 4+2. 
L'estudi s'ha realiLzat a partir de 36 mostres de blat de la 
col/ita de 1997 i de 1998 que han participat a l'''Encuesta 
de calidad de los trigos espaI1o/es", proporcionades per 
l'Asociación EspaI10la de Técnicos Cerealistas, Aquestes 
mOSlres corres ponen a les varietats Yécora, Astral, 
Soissons i J\larius amb valors de fOfl,:a i degradaciéJ dife
rents, A les farines integrals obtingueles elels hlats s'ha 
aplicat el metode Glutomatic System 4+2, Aquest metode 
és una variació del metode classic de I'aparel/ Glutomatic 
i es hasa en la possibilitat de complementar e1s temps 
d'amassat. Els temps d'amassat fixats són 20, 40, 60, i 75 
segons, que permeten obtenir per a cada un deis para
metres de contingut en gluten humit, contingut en gluten 
sec, gluten índex i capacitat d'absorció d'aigua, Aquests 
resultats s'han representat graficament i han donat Iloc a 
un perfil funcional del gluten, amb la finalitat de poder 
establir així alguna característica que defineixi millor 
alguna propietat relacionada amb la mostra. 

Mots cIau 
l3Iat, Luina integral, gluten, Glutomatic System 4+2, glu
ten Índex 
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soluciol1S :kides" L'operaciÍJ induslrial de decoloració i el 

Hecte de la ~Llhsti[Ució de l':kicl acetíc per ,kid l:ktic en 
la percepci() del gUS! ,kid de maiol1eses 

Autor 
S, CoLín 

Professor tutor 
E, !3ota 

Resum 
L'ohjectiu principal del present lrelxtll és veure ('0111 ,¡reC
Ia ~¡ l'an,llisi sensorial la suhstitució de l'ácid acetíc per 
;kid I,ktic en l;¡ percepciú del gUS! ;)cid de les maíone
ses, fixant-ne el pH a '1. AiX<l condueLx a un segon ohjec
tiu, que (ol1sisteix a entrenar i seleccionar un grup de jUl
ges per ohtenír uns resultats significatius de ks proves, 
Es va realitzar una prova d'entrenament, on es \';[ veure 
que els ¡utges no percehien diferencies signific:ltives 
el1lre les diverses solucions acides, Conseyüentment es 
va rea!itzar una segona prova d'entrenament per aconse
guir un grup de ¡utges que diferenciessin signific;ltiva
ment l'acidesa, Aconseguit a¡x('!, es \',m dur ;[ terme les 
cates de maionesa per saher si es percehieIl diferencies 
en l'acidesa, El resultat \,;1 ser signific:ltiu, i es \',m reaht
Z:U les proves d'ordenanú i de CO!1sum per a les !11ostres 
de maionesCl, Ambdós tipus de jutges v,m estahlir un 
ordre significatiu d'acidesa, no de preferencies, tO[ 
i lJue es pot condoure que la maiones;¡ ljue conté la 

mesda dels dos i'lcids representa el tipuó' de maionesa 
amb millor :Icceplaci{) al mercal. Per realitzar aquestes 
proves es van elahorar 3 lipus de solucions acides i 3 sal
ses -maioneses, abusal1l de! lIenguatge de l'RTS-, que 
lenien en comú un pH 4 (inferior a 4,2 peró no en excés 
per evitar el rehuig «lllsat per una elevada acidesa) i una 
acidesa mínima de 0.2, complint aixÍ amh I'RTS i g;¡ran
tint l'eslahilitat microbiológica, 

Mots dau 
Anitlisi sensorial. maionesa, pH, acidesa, salses 

Titol 

ESllldi de l'efecle decolor:ll1t ,runa lem! activada sohre 
,]¡vers()s olís de Ih\ \'ors 

Autor 
f. García llel Río 

Professor tutor 
E, Uola 

Resum 
L<l decolor:!c¡ó és la fase del procés de refinaci() on es 
redlleix la Cjuantitat de substtll1CÍes colorants contingudes 
en !'olL Aquesta reducci() es port:1 a tenne posant en 
(onlaUe l'oli amb un material adsorbent, sota unes (OIl
dicions determina,k's, El rn:llerial adsorbent Illés uti!ilzat 
s(m lerres decolorants :lctivades mi¡jam,:ant rentats <1mb 

color fin:tI lle l'oli vegetal en aque;;t procés, es \TUen 
afectats per fauors com la quantit:lt de terres decolorants, 
!;¡ temperatura del prOl'és i el temps de c()n[~¡([e entre 
terres i olí. En aquest ¡rehall es \"01 observar, a nivell de 
la!Joratori, (OI!1 afecten :llluesls factors e! color final d'o
lís de gira"sol, de bla! de mOfO i de soia, ;lmb la finalitat 
de poder optilllÍ!zar el Al mateÍx temps, s'obser
\'en les possihles alteracions en l';lcídesa de I'olí a causa 
de! tractament <1mb unes lerres activades, A partir d'a
questes consíderal'io!1s, t,tmbé s'h:¡ estudiat l'aptitud del 
metode de co)or fotometric C(lm a sistema d'a\'aluaciÍJ 
del color deis olís vegetals refin;¡(s, 

Mots c1au 
Olís, decoloració, terres dec'o!orants 

ESludi i caracteritzacíó del procés (raSSec;It de lom'íqllets 
al sol 

Autor 
t-l. García, E, l\larrí 

Professor tutor 
E llenündez, R. Romero del Caslillo 

Resum 
L"assecat de I0!l13qllets al sol ('s un siSlema efica<,; per 
C<lllsen',¡r els tomiíquets de maner;¡ senzilla, Aqllesl pro
l'és ,'s realIlza a mol tes zones d'Espanya i ;1 \<1 resta de! 
món de diferents maneres (amh i sense saL :lmh anhídrid 
sulfurús, ~lmh diferents varietats de tom,lcluet). En aqllest 
trehall hem seguir I',lssecat de tom;lquets amh sal re:¡]il
zat a tilles zones de dimes molt diferents: !3arcelona i 
l\Jíra\'ete ele la Sierra. S'hm) fet an,'disis fisicoljllÍmiques de 
di\'ers()s parametres (\'ÍlamÍna e, glucosa i frllClosa, 
]¡umÍtat, aClí\"Ílat d'aigua i perdll:l de pes) i de la seva 
e\'olució al lIarg de Llsseca!. El" reSU!t;t!S ohtinguts ens 
mostren una perdua de \'ít,lmina e i un increment en la 
('()nCenlraci() de glucosa i fruclosa perque el sllbstracte es 
concentra, L';lCtÍútat d'aigua propera a 0,6, per la qual 
cosa s'ohté un prollul'le estahle, Aquesla l'suhilital resul
ta de la lomhinació de 1:; sal amh la baixa humitat del 
prodllcte, Una concelllració més gran de sal en el lom;l
que!, permel que b humil:1l final del prm]ucte pllgui ser 
una mica més elevada Í quecli una acti\'itat cfaigu:l simi
1:1!' en lots els casos. La perdua de pes ha estat ll1o!t més 
L'ípida a J\Jiwvete de b Sierra, a callsa de la haixa humi
tat relaliva ambiental. Aixó hJ un procés més 
CUft: men)'s s;lf afegida i menor perdu;¡ de vitamina C, si 
Iro C01l1pafem amh Barcelon;l. 
Per acabar, s"lra fel la !,ropost:! d"un assecador aprofitant 
un;¡ ¡mtiga mas,¡da, per dur a lerme l'asSeGH de forma 
tradicion:ll 

Mots dau 
Tomilquet sec, assecalge, energia solar, consen'a, asseca
dor 
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Títol 
Caractentzació nutrieional de la eam deIs estru<;os críats 
a les granges catal<lnes 

Autor 
J .'vIatoses 

Professor tutor 
E,13ot<l 

Resum 
En molts pa'isos europeus 1<1 cría d'estru<;os esta esdeve
nint cada cop més habitual, pero el conSU111 de la cam 

encara no ha patit un gran ereíxement. El con
sumidor modem té molt d'interes en la eomposició nutri
ciona] deIs produetes que consumeix i posa un especial 
emfasi en el colesterol i la e0111posieió en áeids gr3ssos 
des que es conei.x que aquests components poden ser un 
factor de rise per a les mablties eardiocireulatories, En 
aquest trebal! s'ha estudiat el contingut en humitat, cen
dres, prote'ines, greix, colesterol i ilcids grassos de les 
peces musculars CM, ischiofemoralis i M, iliofibularís) de 4 
estruí;oS de 12 mesos d'edat eriats en granges catalanes, 
S'ha observat que el baix contingut en greix de la eam 
presenta una gran proporció ll'i\cids grassos insaturats, 
amb la qua1 cosa el conSU111 d'aquesta cam no ha de con
tribuir al desenvolupament d'arteriosclerosi. També s'hi 
han trobat nivells elev,lls d'áeids grassos essencials, La 
c<lm d'estru<; analitzada no difereix de la que es presen
ta en trehalls realitzats en altres plisos, excepte en el 
contingut en colesterol, que és inferior al que recull la 
biblíografi", Comparant aquesta eam amb les de conslIm 
hahitual al nostre país (vedelJa, por<: i pollastre), ]¡¡ GHn 
d'estrll~ és la que presenta les 111il1orS caraeterístiques 
nutricionals, 

Mots clau 
Carn, estru<;, colesterol, acids grassos, nulrició 

Evolució de la t1m" mierobiológiGl i canvis fisicoquímies 
clurant el procés de fabricació del magret c!'ánec eurat
assecat 

Autor 
A, Palou 

Professor tutor 
E, 130ta 

Resum 
S'ha estudiat, de manera introducliíria, l'evolueió de la 
nora microbiana i deIs factors fisicoquímics que n'afecten 
el desenvolupament, tant a la superficie eO!11 a l'interior 
del mllsde durant el proeés d'elahoració del magret d',)
nec curat-assecat, la denomina ció comercial del qual és 
"pemil d'anec", A la superfície, els estafilococs consti
tueixen la nora majoritaria, els coliforms decreixen fins 

arrilxlf a limils no detectables al final de la primera pan 
de la madufació, i els fongs I e1s lIevars creLxen fins 
aquest m0111ent, A l'interíor del muscle, la nora majorira
ria esra constitu'ida pels estafi]oeoes i Lactobacillus spp, 
No ~'hi ha detectat la presencia de coliforms, Els fongs i 
els llevars ereixen, com a la sllperfície, fins a la primera 
part de la maduració, En el prodllcle filetejat i envasat 
allgmema la presencia de tots e1s grups excepre el deis 
eoliforms, L'aetivitat d'aigua disminueix dllrant el repós i 

la 111aduraCÍó, El pH es mamé priíeticament constant al 
Ilarg del procés i sembla no influir en l'evollleió de la 
nora microbiológica. 

Mots clau 
magret, microbiologia, curat, Aw 

Títol 
Caracterització del producte "anxoves de l'Escala" 

Autor 
A, Torrent 

Professor tutor 
L. Reig, R Romero 

Resum 
Les anxoves de l'Escala són un produete <llltiíeron de 
Cltalunya, forp conegut gastronó111icament, que s'obté 
partint del seitó frese i miljanpnt un procés de salaó, 
L'elahoració d'aquest produete és molr tradicional i enca
ra es basa en ['experiencia deis anxovers, que ha passat 
de generació en generació, La caracterització d'un pro
duete com aquest es h;isa en una análisi exhaustiva de 
tot el procés d'elaboraci6, Es fa un estudi del seitó 
CEngraulis encrasÍcoius) i de les :;eves arts de captura, enlla
~anr-Io amb el procés de producció i les transformacions 
que s'hi dllen a terme. Tarnbé es fa una ani:t1isi fisieoqllí
mica de p:uametres com poden ser la materia seca, les 
prote'ines, el" greixos, els c1orurs, l'activitat d'aiglla, el pH 
i la CRA tam del seitó fresc com de l'anxova, i després es 
comparen el:; resultat:; obtinguts, S'ha fet un treball on 
s'ha intentat que quedi plasmada toW la informarió reco
!lida sobre aquest prodllcte i el seu proeessat, incremen
tant, així, la poca bibliografía que hi ha sobre el tema, 

Mots clau 
Anxova, peix, sa1aó, seitó 

Estlldi del procés de torrar de si" varietats de cafe a dis
tintes temperatures 

Autor 
1\1 Arallda 

Professor tutor 
J Com~ls, .M, Raventós 
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Resum 
S'ha estuuiat la influencia de la temperatura ue torrefac
ció sobre l'evolllció de dererminades c<lr<lcrerístiques de! 
cafe torrar. Per a aixC) s'ha partir de sis varietats de cafe 
torrar de diferents origens (tres Arabica i tres Robusta), de 
les quals s'ha realitzat un seguimenr a tra\'és de di\'ersos 
p"rametres a quatre temperatures de torrefacció amh que 
sha trelx!llat 180°C, 200°C i 220°C), Les Glr~lCte
rístiques avaluades són: perdu;1 de pes, ~wgment de 
\'olllm, contingut d'humítat i de cendres, acidesa, quanli
tat de greix i índex de peróxids del greix, Tamhé s'ha 
realizat un estlldi d'aproximació a la (omposicíó de la 
fraccló aromatica del ca fe torrat m\ljanpnt cromatografía 
de gasos, 

Mots cIau 
Cafe, A rabica , Robusta, temperatura de torrat, torrefacció 

Capacitar oxidariva d'Acetobacter aceti en funci6 de dife
rents concentracions d'etanol i glucosa 

Autor 
M, Oms, Y. Palma 

Professor tutor 
R Carbó, 1\1 Plljola 

Resum 
EIs bacteris <lcerics oxiden l'etanul i s'obté ,!cid acétic, 
capacitat que es aprontada per fabricar \'inagre, l\Iicro
hiológicament, es poden diferenciar dues formes trela
borar vinagre: milj~m\;ant cultiu superficial i mitj:ll1\;ant 
cultiu sllbmergit. En aljuest trehall es pretén coneixer iJ optimitzar el procés d'oxidació de l'etanol, en funció de 
la concentnlci6 de retanol i la glucosa, mitjan\;:mr un cul
tiu superficial d'Acetobacur aut!, L'estudi s'ha dÍ\'idit en 
tres experiments, En els dos primers, s'ha utílitzat un 
medí de cultiu sintetic, ric en nlllrients, per afavorir el 
desenvolllpamenr deIs hacteris acetics, En aquest medí, 
primer s'han modificat les concentracíons d'etano!, man
tenint fixa la glucosa, l després s'han variat les concen
tradons de glucosa, mantenint fixa la quantitat d'etano!. 
En el tercer experiment, s'ha utilitzar vi dilUIr moculat 
amb diferents concentracions de hacteris ac<'tics, previa
ment adaptats, D'aquesta forma, s'ha pogut simular in 
vitro el procés de fabricació superficial del vinagre, Els 
resultats obringuts ens indiquen la dificultat de creixe
ment deis hacteris, tant en vi corn en el medi sintetic. Per 
;rquesta raó, és importlIlI que es re¡rlitzi una fase previa 
d'adaptació dels bacteris, Pel que fa a ['etanol, s'ha com
provat que el grau "Icohólic óptim es 55°-6°, en can\'i 
s'ha vist que la concentració de glucosa no afecta gaire 
el metabolisme oxidatiu de retanol. 

Mots clau 
Acetohacter, vinagre, etanol. glucosa, acetic 

IJtilització dozó en cambres frigorífiques per a la con
servació de la fruita, Dimensionamem d\¡r¡a cambra fri
gorífica amb generador c['ozó 

Autor 
C. Pérez 

Professor tutor 
:\1. RaventÍls 

Resum 
En aquesr trehall es fa una revisió hihliogr~ífica del meta
holisme de la fruita, de J:¡ frigoconservació en general i 
de les diferents aplicacions de rozó tant <1 les indústríes 
de l'aliment;Ki(l com en altres camps, En el GIS de la tui
lització d'ozÍl en cambres frigorífíques per a la conserva
ció de la fruita, s'ha demostrat que aquest gas introdu'it a 
unes concentracions adients i respectam-ne els Iímits de 
toxicitat, por evitar que la fnrita sohremaduri o es conta
mini per microorganismes, ('usa que impedeix dos dels 
problemes més import;lI1ts a 1hora de conservar la fmita 
en condicions óptimes, Aquests efectes de conservació 
són deguts al fet que rozó aClua directament sobre els 
microorganismes (arrihant fins i tot ~1 eliminar-ne les 
espores, a unes concentracions concretes) i sobre retile 
(principal agent causant de la maduració de la fruira) 
amb fortes reaccions d'oxidació, Finalmem, s'j],lusrra 
amh un exemple practic el dimensionament d'trna cam
bra frigorífica, mitjan<;ant la insral,laci6 d'un generador 
(rOZÓ adaptat a les necessitats d'aquesta i a la carrega 
que s'hi pugui introduir. 

Mots clau 
OZ(\ eriJe, cambra frigorífica, conservació, fruita 

Caracterització de les aigües de neteja d'trna indllstria lactia 

Autor 
R, Domingo 

Professor tutor 
T. Balanya, R. Romero del Castillo 

Resum 
Les aigiies residual;; de les ind(¡stnes lacries ,ón altament 
contaminants, Pan dels etluents que les componen s(m 
les ~tigües produ'ídes durant la neteja i la desinfecció dels 
equips i les insral,laciol1s, En el present trehall s'ha rea
litzat un estudi deis etluents produits en una petita indús
tria Lktia, Inicialment, es determinen les neteges realit
zades en els diferents processos d'elahor"ció i es 1110;;

rregen el;; el1l1enls generats, 
A contínuació, es realitza la seva caracteritzadó, Per a 
a ixo, es determinen els següenrs parametres: cabal 
maxim i mitja, pB, conductivjtar, s(llids totals en suspen-
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si{l, greíxos í olis, nitrogen total Kjcldahl, ortofosfats, fós

fm tOlal, DQOnd i DQOd. 

D'aquesta forma, ,'intenten detectar els processos lJ'ela

horació i les neteges deIs equips que produeixen més 


contamínant i requereixen més consum d'aigua, 
Es caracteritza, també, l'abocament rc<ditz~1t per 
sa a la X<lfXa de sanejament, per coneixer-ne la canega 
contaminant i comprovar si s'ajusta als límíts d'ahoca
ment estípuLas pcr la normativa vígent. 

Mots clau 
Aigües residuals, indClstria l:}clia, caracteritz,lció, neteja i 
desinfeccíó 

Títol 
Illfluencia de les variables lroperació en la ultrafiltració 
del laCloserum 

Autor 
P. Carbonell, B, Laguna 

Professor tutor 
i\l PujoEí, J Sab;Jté 

Resum 
La ultrafiltraci() del lactoserurn és un procés de membra
ncs que permet separar un rebuig ric en prote'mes í un 
permeal que conté lactosa i sals. El rebuig podria Ulilít
zar-se com a font de protdnes i el permeal podria ser 
lractat amb més facilitat. En aqucst trehall estudi,lrem la 
mtluencia que tenen diferents variables d'operació: velo
citat tangencial, pressi() ¡valor cle tall (i\IWCO) en el 
ca txJl , i composicí() del penneat ohlingut. Utilitzarem un 
equip ll'llF de membranes ceri'lmiques amh un valor de 
tal! de 50 KD i 15 KD, S'han realitzat dos tipus d'expe
riencies, Una, en regim eswcionari, consisteix a recircu
lar el perrneat, cosa que en,; perrnet coneixer la int1uen
cía deis p:¡rametres (pressió () velocitat tan
gencial) i corn es d()n;1 l'emhnniment de la membrana, El 
segon tipus (J'experiencia, en regim no estacionari, es 
rea!ítza recollint el permeat per "eure la intluencía de la 
concentl'acíó de I'alirnent. A partir deis resultats ohtin
guts, s'ha comprovat que: la variable d'operació que més 
intllleix sobre el Glhal de permeat és la velocitat tangen
cial, l'embrutiment de la membrana recluelx el t1ux de 

i la composició del permeat no es vell afec
tada per l'ap!ícació de les diferents variables d'operació. 
També, s'ha comprovat que el sistema de neteja utilitzat 
és eficay per recuperar restat inicial de les membrant's 
cerarniq lles, 

Mots c1au 
Lacloseru!l1, membrana, permeat, prote'ina, velocítat tan
gencial, pressió 

VITICULTURA 1 ENOLOGIA 

Int1uencia de repoea de poda en el desenvolupament 
veget<ltiu i productiu, en ceps de la variet;Jt Maeabell 

Autor 
J Junyent 

Professor tutor 
A, Gras 

Resum 
Aquest treball es va realitzar en tres parcel·les plantades 
de ceps de la varietat i\!acahell podats tots eHs en vas. 
Les tres parcel·les esta n situades a la ZOIl,i nord-est del 
municipi de Vilafranca del Penedes, que a la 
estan dintre de la denominació Penedes, 
La poda t:Jrdana, quan els cep,,; ja han brotat, s'Litilitza per 
lluirar contra el rise de gebdes prima verals. Pedl aquest 
merode preventiu pot ,1fectar la posterior maduració i 
qllalitat del núm, ja que retarda el desenvolup<Jment 
vegelatiu del cep, Per tant, el principal objectill d'aquest 
treball es determinar en quin grau, el moment de fer la 
poda d'hivern infllleix en el posterior desenvolup,¡ment 
vegelatiu i produclill del cep, Per avaluar aquest desen
volllpament, es v,m escollir uues diferenls per 
fer la poda, una tardana (H d'abril de 199H) i una altra 
que podríem ,lllomenar normal (20 de gener de 199H) 
Les principal,,; condusions que es poden obtenir un cop 
re,¡]itzat el treb,lll es que la poda tardana és un hon meto~ 
de per llllitar contra les gelades primaver<Jls, ja que retar
dd la hrotació dels ceps, peró també retarda to! el cicle 
vegetatill i productill, 
Per b mateixa clata de verema, podar fora de l'epoca 
habitual fa que l';¡cul1lulacíó de sucre:< sigui baixa i l'aci
desa alta, cosa que perjudica la maduresa del raIm, 
Quant als kg de r,úl1l prodult així com ;tI nombre de 
raúns per cep, no s'h,m trobat diferencies enlre les dlles 
epoques de poda, 

Mots clau 
Gelada, primavera, cep, poda 

Avaluació de la qualitat d'aplícaciéJ de fitosanitaris en 
vinya. Tractaments generals i localitzats 

Autor 
Ji\!, Vaquero, o. V{¡zquez 

Professor tutor 
E. Gil 
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Rcsum 
En aques! treball s'ha out a tenne un estudi per avaluar la 
qualitat ll'apliGlció ue fitosanitaris d\m polvoritzador 
pneull1;'ltic en vinya en tractaments genc>rals i localitzalS, 
En aquest estuui es \'an provar diferents \'eloeitats d'avan<; 
(A.5 km/h i 6,5 km/h) a diferents nivells de vegeta ció, i 
s'ln ;1\'alu:1t la influencia d'aljuests Factors en la <¡uantitat 
i la dislrillució de producte rehut per la vegetació, 
A partir de les dades obtingudes deis ¡r,IClaments gene
nils, s'ha compmvat que, a mida que augmenta el nivel! 
de veget;\uó, disminueix la deposieió del fito:;anilari en 
el eultilL 
Daltr;{ banda, :.;'ha demostrat que no hi ha una intluen
cia ciara de /;1 velocilat (ravan,; en la quantitat miljana de 
producte recuperar. perh sí que n'hí ha en l'I1Omogene'í
t;1I de la pohurilzació, on els resultats han est:lt mes uni
formes a una velocitat elevada, 
Amh polvoritzacions localitzades, s'han uns 
resultars molt sernhlants per als dos nivells de vegetació 
diferents, a més u'aconseguir una bona distrihució del 

Mots dau 
Vinya, poh'oritzador pneumatic, fitosanitari, deposició, 
velocitat 

Títol 
Caracterització d'aíllats de Botrytú cinerea Pers, resistents a 
fungicides en \'inya a l':'lrel del ['eneeles 

Autor 
I\L Picas 

Profcssor tutor 
1\LT, Mas, F,X, Sorrihas 

Rcsum 
Botrytis cineretl Pers, es l'agent causal de la podridura 
grisa, una de les principals malalties fúngiques que afec
ta nomhrosos cultius d'arreu del món, El seu control es 
hasCl en de productes fungicides, tO! i que l'a
parició de resistent;; a fungicides rcdueix l'e
fidlcia deis tractaments, El principal objeniu d'aquest tre
hall ha estat la caracterítzació d'am,ns de B. cinerea en 
relació a la se\'a sensihilttat a I3enomil, a Procimit!on;¡ i ;¡ 
la barreja Carhendazima rnés Diewfencarh en \'inyes de 
Llrea del Penedes, Aquesta car,¡cterÍlzació es va basar, 
per una banda, en la capacitat dels alllats resistents a 
créixer en un medi nutrÍliu de patata dextrosa agar (!'DA) 
a concentracions d'!, de 5 i de 6 ppm de matéria acri\'a 
de I3enomil, Procimidona i Carbend;¡zima mes Dietofen
carb i, per l'allra, en la incapacit;¡[ de deselwolup;n-s'hi 
ds sensihles, Tambe es \'a determinar l'activitat fungicida 
() fungiest,'ltica dels tres fungicides enfront dels a'illats i es 
va elaborar una enquesta entre SO viticultors de ["¡Irea del 
Penedés, per tal de coneixer les estrategies de lluita quí
mica antiIJotrític\ que practiquen hahitualment. nels 61 
Jillats que es \'an caraeterirzar, 64'% eren sensibles als tres 

fungicicles (I3s pS cns), 2H% eren resistents 110mb a 
I3enoll1il (1)]\ pS CDS) i H% dohle resistents a Benol11il i 
Procimiclona (I31( p l( eDS), No se'n va trolJar cap aillat tri
ple resistent (DI( pI( cnl(), L'activitat deis tres fungicides 
va ser fu ngiestatica per a tots els ;úlbts, Les enque,;tes 
re\'elen un eleval percentatge de viticultor,; que no rea
lítzen Glp tipus de traClament fungicida antihotrític, 

Mots dau 
Botrytis cinerea, resistencia, fungicides, \'inya 

Títol 
Fluctuacíó de la densit:u de població de nematodes del 
genere Xiphínema en les v,;rielats de \'inya Mac:lbeu i 
Xarel,lo a Torre 1\larimon, Caldes de 1\Ionthui 

Autor 
1\1. !'rat 

Professor tutor 
FX, Sorribas 

Rcsum 
Alguns nematodes del genere Xíphinema s(m transmissors 
de diversos nepovirus causants de notables perdues 
econ(nniques en el conreu de vinya i fruiters. El conei
xement de la dÍ1ümica de polJlació d'aquests nematode,; 
pot proporcionar pautes per a l'optimitz;!ciéJ del l11ostrat
ge i per a la millora cle l'eficacia de control de les \'Íro

sis, tant al cultiu de la vin)'a com als p()s~ibles cllltillS 

po~teriors qU:1ll es tracta susceptibles, En el 
cultiu de les v~\rietats de vin)'a IIlacabell i Xarel,lo de 
Torre IIlarimon va ésser detectat el nelllalode Xiphínema 
pachtaicurtl, Aquesta esta <lssociada ami> virosis 
que ;Ifecten la vinya i fruiters, L<l tluctu:lci6 de la densi
lat de població de Xiphinem¡t pachtaicum durant el perío
de d'abril a octuhre de 1999 no va presentar diferencies 
significati\'es, peró es van observar tendencies que 1110S

traven un pie de m,)xim" densilat de pohlació en els 
mesos de Julio!' en la variet<l[ Xarel,lo, i d'agost, en 1;1 

varietat Macaheu, La densitat de de Xiphínema 
pachtaícum va ser sempre mes elevada en la rizosfera de 
XareJ.!o, varietat que presenta un estm fitosanitari mes 
favorable que Macaheu, Aquest increment de nematoc!es 
es pot atribuir al possible millor desenvolup:unent del 
sistema radicubr del palr6 de la varietm Xarel,lo, L'6ptim 
l110ment per realitzar mostratges de s(Jl qlle detectin h\ 
densitat de pohlaci() del nem:1tode és al juliol en la varie
tat Xarel,lo, i a hlgost en la varietal Macaheu. FllturS eSIlI
dis sobre Xíphinema pilchtaicurtl puden proporCÍonar co
neíxements sobre la biologia i els danys tlirecles i indi
rectes fruit de J:¡ possihle capacitat de transmissi6 de 
virosis, aspectes tots aqllests que fins engllany han est:ll 
rOl' coneguts, 

Mots dau 
Nematoc!e, Xiphinema pachtaicum, din,'llnica de la pohla
ció, \'inya, nepo\'irus 
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Detecció i diagnostic de "iru:> i fitoplasmes a les vinyes 
de Torre Marimon (Caldes de Montoui): valoració de la 
problemiUica que comporten i proposla de mesures de 
control 

Autor 
N. At,lheHa 

Professor tutor 
X. Sorrihas 

Resum 
Dintre deis essers patógens que afecten seriosament el 
cultiu de la vinya s'inclouen els virus i fitoplasmes. 
Aquesrs éssers comporten malalties greus, per la inciden
cia económica que suposen i el fet que encara no es 
coneguin tractament, curalius, malalties de la planta que 
esdevenen degeneratives i, sovint, la condueixen a la 
morr. 
A la finca experimental Torre IVlarimon (Caldes de l\Iont

hui), atesa la important davallada en la producció de 
n¡'im per part d'alguna de les varietats de vinya cultiva
tIes, es va iniciar aque:>t estudi amb )'objectiu de: detec
tar i diagnosticar el, virus i els fitoplasmes presents al 
cultiu, i caracteritzar la problemiHica fítosanitilria que 
comporten actualment i potencial. Arran tI'aquí es van 
proposar mesures de control per a I'optimització del ren
diment del cultiu. 
Al setembre de 1998, epoca en que es va iniciar l'estudí 
van ser detectats els primers símptomes de malalties "iri
ques i fítoplasmiltiques. l\litjan~ant el test ELISA, es detec
lava la presencia del virus de I'enrotllat a les plantacions 
de Merlot i de Cabernet sauvignon i, mitjan<;ant la tecni
ca molecular de la I'CR i I'anillisi RFLP es detecta va la 

del Bais nair a la plantació de Chardonnav. 
d\m any, es va confirmar novament la prese~

cia del virus de GLRaV en les mateixes varietats, i se'n \'a 
determinar una incidencia del 6,5% en la varietat Merlot 
i del en la varietat Cabernet sauvignon. Es va com
provar la deIs danys de b malaltia: es va esti
mar una perdua del 44,4% de la producció de ra'im en 
ceps afectats de Merlot i una perdua del 37,9% en ceps 
afectats de Cabernet sauvignon. 
Al cap (J'un any, es detectan per primera vegada a 
Espanya el fitoplasma associat a rAster )'ellows, que for
mava part d'tma infecció mixta amb el fitoplasma del Bois 

Avaluació de la precisió deis mode1s d'Strizyk 
i de Goidanich per al control de! míldiu de la \'Íl1ya 

Autor 
S. Batalla 

Professor tutor 
X. Sorrihas 

Resum 
El mildiu (Plasmoptlrtl viticola) es un fong que ataca la vinya, 
afectant-ne la producció d'aquesta. Els agricultors, per téll 
d'evitar el, danys que produeix aquest patogen, tmcten 
periódícament les vínyes malgrat els avisos de rSpv. 
Actualment s'intenta anal' cap a una Huita més racionalit
zada i efiGl~, mitjan<,;ant la utilitzacíó de mode!s predic
tius. En aquest treball s';tvalua h1 precísió del modeJ pre
diclíu de l'estm potenci;¡[ d'infecció (EPI) proposat per 
Strizyk i del model de Goidanich. Tots dos model, es 
basen en el fet que el mildiu es desenvolupa a partir d'u
nes condicions climiltiques determinades. És per aix('l 
que, per realitzar ['experiencia, s'han utilitzat les dades 
c1imi'¡tiques de Torre Marimon, recollídes mitjan<,;ant I'es
tació climatica. L'EPI és un model matematic per a la pre
visió del desenvolllpament del mildiu: indic:J el moment 
en que la vinya té una probabilitat elevada de ser afec
tada pel patogen. El model de Goidanich mostra aproxi
mad,¡ment el mO!11ent de I'aparíció de la infecció 
ria i de les secumlilries. Per poder avaluar el comporta
ment cl'aquests dos models, paral·lelamenr als calculs de 
desel1\'olupament de la malaltia, s'han anat fent observa
CÍons de campo S'ha vist que el model de Goidanich s'a
justa f()r~a a les condicions de camp i aixi es pot obtenir 
un bon control del patogen. També hem pogLH veure 
que amh la utilització d'aquest model hem redu'ít el nom
bre de tractaments antimíldiu, i conseqi.ientment ha dis
mimüt el seu cost d'aplicació i I'impacte ambiental que 
produeixen els fitosanitaris. El model de restat potencial 
d'infecció no ha donar resultats s~Hisfactoris, ja que no 
s'adapta a la nostra zona i per ohtenir uns bons resultats 
s'haurien d'aplicar modificacions al metode, 

Mots clau 
Míldiu, vinya, models predictius, empídemiología, control 

noir i es presenta\'a de forma individual en vinyes de 
Chardonnay Durant el seguiment de possibles vectors 
de fitoplasmes, es va detectar la presencia d1J)'alesthes 

obsoletus, principal vector a Fran<,;a del Bois noír, al focus 
de plantes :Jfectacles per la malaltia fítoplasnütica, i 
d'Scaphiodeus tittlnus, vector de la tlavescencia dauraela de 
forma generalitzada a les plantacions de vinva d~ la 
finca. ' 

Mots clau 
Aster yello\Vs, Bois noir, H)'alesthes obsoletus, "inya, virus de 
I'enrotllat 

Selecció de oacteris lilctics al vi en funci() de la concen
tració ele sulfurós 

Autor 
l Mata, A, Tarrado 

Professor tutor 
R. Carbó, lJ. de Castro 

Resum 
Amb la realització d'aquest treball es pretén estudiar el 
grau d'inhibició que pateixen els bacteris lilctics en un vi, 
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amb diferents concemracions de S02 lotal 00 mg/I, 50 
mg/l i 70 mg/l) , veient eom influeix aquest parametre en 
la fennentadó malolactica. A mesura que el contingut de 
sulfurós augmenta, els recomptes microbíologics són 
Olés baixos, ;Jixí eom la degradacíó d'ildd m~lic i la for
madó de lktic. Amh coneentracions de 30 mgíl de S02 
e!s bacteris realitzen la fermentació malolactica i arriben 
a degradar gairehé rot el malic present. Amb coneentra
cions de 50 mg/I i 70 mg/I de SOl. la viabilit;Jt dels hae
teris es fa difícil; la fermentació malolilclica s·inicia, peró 
als poes dies (depenent de la resistencia de la soca) s'a
tma, amh la qual cosa deixa un gran percentatge de 
malie sense degrad<lL En aquest treh;lll, e! balleri que 
presenta més viahílitat i encacia en la fermemació 
malol:ktica, a coneentraeions de SO2 elevades, és Leuco
nostoc oenos. 

Mots clau 
Bacteris litctis, fermentació malolactica, anhídrid sulfurós, vi 

Inhibició de la fermentació malo!ilctica en cava prmlLúda 
per OenococclIS oeni 

Autor 
E. Casals, v. Galvany 

Professor tutor 
R C<lrbó, JJ de Castro 

Resum 
La fermentació malolactíca es la transfonnaeió biológica 
de l'acíd L(-) m;)Jic en L(+) lacric per part de bacteris lae
ties. Per realitz:lr aquest estudi s'ha escollit la soca 
Oenoceocus oeni, una de les més freqüentment aiHades 
en aquest tipus de fermentació. Durant l'elaboració de 
\'ins eseumosos segons el metode tradicional, es pOI pro
duir de manera accidental aquesta fer111entació a l'interior 
de I'ampolla, la qual cosa dificulta la c1arifiGlCió de les 
m(ires i v,Jfia les Glf(il'terístiques organoleptíques del pro
ducte, Per estudiar algunes de les condicions en que s'in
hibeíx la fer111entació malolilctica, s'han realitzat, a partir 
de vi hase eI<lborat amll les varielats Chardonnay, 
Xarel·lo i Muller-Thurgau, diferents grups de tiratge en 
que s'ha 1110díficatn la coneentraci() d'iícid mü!ic a 1 
2 gil i 3 gil i els nivells de pH fins ohtenir intervals de 
2,8 - 2,9, 3,0 - 3,1, 3,2 - 5,3 i 3,4 35. En cada una de les 
mostres :,;ha afegít, él p:lft deis components h"hituals 
d'una mesda de tir,ltge (licor de tiratge, coadjuvant de 
darifícació i Ilevats), 1 x 10(, cél./ml d' OenococcuJ omi. 
L'estudi es eompon del seguiment de les fermentacions 
alcohólica i malolilctica de manera setmana!. El segui
ment de la fermentaei() alcohólica es fa a partir de mesu
res de pressió i recomptes de lIevat,; vius i morts. Per a 
la fermentació malolactica, e! seu seguiment es basa en 
reeomptes de hacteris Iktics en placa j determinació de 
l'kit! malic i l¡{ctic per cromatografia de papeL Puntual

menr es realítzen analítiques complementaries de sucres 
residuals, acidesa volatil, pH, <lcidesa total i grau alcohó
líe. Tambe s'h<w analitzat eb 3cids malic i litcric per kit 
enzimatic i cromatografía líquida. Per acabar, es realitz<l 
una cJarificació m<lnual de les ampolles, amb l'objectiu 
d·Hvaluar la incidencia de la fermentació malolactica en 
aquesta operació; per a aixo s\Hílitzen 3 tecniques dife
rents: turbidimetria, espeeto[()[ometría (Ieclura a 650 nm) 
i índex de colmJtació (0,22 i 0,45 Ilm). 

Mots clau 
Vi escumós, fermentació maloláctíca, pH, aeid mülic. 
inhibició, OenococcuJ oeni 

Títol 
Caracterització analítica deis vins de la comarca de Falset 

Autor 
O. de [vlanlle! 

Professor tutor 
JJ de Castro 

Resum 
La comarca del Priorat esta dividida en dlles zones vÍlí
coles, una anomenada Priorat amb denominació d'origen 
préJpia, i l'altra es la slIbzona comarca de F<llset, com
presa dins la D.O. Tarragona. Per tal de definir les CHac
terístiques ;m;llitiques principals deis vins de la suhzona 
Fabet, es van prendre mostres representatives dels 
cellers cooperatius productors. En aquest treh<ll!. primer 
es [;¡ una introduceió amb les característiques de la zona 
vitícola i C()!l1en¡;¡ris sobre e! proces d'elabor<lció deis 
\"ins mostrejats en e!s cellers \·isitats. A continuació s'in
diquen els par;'lmetres vínics estudiats i les tecniques ana
l¡tiques emprades. Un cop obtinguts els resultats, es 
comenten 1l10stra per moslla i s'agrupen en les dues 
varietats principals, Carinyena i Garnatxa, i es fa un twc
tament estadístie per obtenir una mitjana deis valors tro
lJats en Glda pariímetre ;malitzat, que doni una ide<l de 
les característíques definitóries deis vins mostrejats. Per 
acabar, es realilza una comparació entre els vins segol1s 
les varietats i el sistema de vínifícació, i de les dues zones 
compreses dins la COll1,lrCa del Primal. 

Mots clau 
Vi, Priorat, Falset, eellers cooperatius, par;lmetres vínics 

TItol 
J\lisle\es Glwlanes 

Autor 
y Segalés 

Professor tutor 
J.J de C<lstro 
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Resum 
L'eh¡\)or,lcíó í la comercialirzació de misreles és una ae¡¡
virar de gr'.ln trat)¡ció, la qual s'estén per aquelles zones 
que són o han estat productores de Vllb al territori ca taL), 
Aquest treball dóna una Vlsió general del 
el no existelx una bona hihliogr;lfia 
L'estudi es divídeix h;tsieament en tres parts: en primer 
Uoc s'analitza el procés cl"evolud() oxidativa cruna miste
la blanca, Aquest procés és de vital importancia, ja que 
la durada i la forma com es dugui a terme determinen en 
bona part les car;¡cterístiques finals del producte, La 
segona part es basa en la recollida d"LIl1,1 sene de mos
tres represent;¡tive;; de les mÍSteles que es comercíalitzen 
actualment a Catalunya, i en la seva posterior c;lr;lcterÍl
zació, tant a nivell fisicoquímic COI11 sensorial. Finalmellt, 
s'ha aprofitat el procés de recollida de mostres per inves
tigar els processos d'elahoració i comercíalització, La 
introducció del treball est¡} basada, doncs, en el, conei
xements aconseguits en aquest treball úe camp, Aml1 els 
resultat,; obtinguts es eJonen a coneixer les caracterísri
ques generab del proeJucte, merltre que Lmalisi crítica 
d';lljuests ha permes veure quines són les mancmces i 
les virtuls eJel producte i del sistema eJ'elaboració, 

Mots clau 
Mistela, Catalunya 

Caracterització fisicoquÍmica de diferenls macerats amh 
¡¡igUardent ele canya de sune en la regió ele San \lartín, 
Perú 

Autor 
y. Giménez, C. Lapbza 

Professor tutor 
R, Carbó, J.J. ele Castro 

Resum 
Aquest trehall pretén caracteritzar diferents productes 
alcoholics de la regió ele San .\lartín (Perú), zona amb 
una gr:m producci() de canya de sune, Una de les múl
tiples <lplicacíons de la c;lnya de :;ucre com a materia pri
mera, es la producci() el'aiguardent. L'ohjectiu és realitzar 
un estudi físicoquÍrnic úeIs licors fets a partir de macerat,; 
de fruits i arrels amb l"alcohol obtingut de la canya de 
sucre, Els !icors que s'analitzen són: Uvaehado, Siete Rafees, 
Witochado, Cerezachado i lndanoehado, prenent com a refe
rencia l'aiguardent que s\llilitza com a hase en l'elahora
ció deis licors, Per caracteritzar aquests productes, ens 
hasem en la legisla ció de la CEE i la Iegis!aciÓ espanyo
b, on s'indiquen e1s IÍmits tolerats de diferents parame
tres ;lllalítics, S'han realitzat les an~lisis dels pariímetres 
mé's generals: pll, acidesa total, gr,w alcol1{)lic i densitat; 
t;lmbé' determina per metodes cromatogr3fics: com
postos v()l~ltils i sucres, i per electroforesis capil'lar, els 
~cids mes comuns, EIs resultats que s'obtenen ens donen 
una idea del grau d'!lomogene"it;¡t entre els diferents pro-
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ductors el'un OJ;lt(:Íx licor, fet que determinará que en un 
fmur es puglll arnbar ;¡ exportar. 

Mots clau 
Aiguardent, can)'a de sune, iegisbció, licor, macerar 

JARDINERIA 1 PAlSATGISi\IE 

Títol 
.~~~~~~------------------------

Estudi dels temps unitaris de I'esporga de I"arbr¡¡t d'ali
neació 

Autor 
C. Bonavia, G, ~\lurgades 

Professor tutor 
F.X, Fabregas, J. Valero 

Resum 
Aquest treball final de carrera és un estudi deis temps 
unitaris de I"esporga de l"arbrat cl"aline,lCió i de les mides 
de !'especie Platanus hispaníca amb )"objectiu de: aconse
guir uns grups de classificació; proporcionar, a ajunta
ments i professionals interessats en el tema, un document 
de trehalJ per el dlcul deis costos de l'esporga, i fer més 
fiícilla del manteniment de hlrbrat d'alineació, Per 
aconseguir tO! aix<'>, s'ha realitzat un estudi de Glmp, uti
litzant principalment les dades preses durant la campan
ya d'esporga 199H-1999 de I"e,;pi:'cie P!atanus hispanica de 
l\lollet del Valles i cOl11ptabilítzant el temps (l"esporga, la 
mida (en perímetre i al<,:ada), el tipus clesporga i la 
maquinaria utilitzada, Gdcies él aix(), s'han obtingut alu'es 
dades necess:lries com ara el coeficient de trehal! real en 
una jornada completa d'esporga, Aquests coeficients pos
teriorment s'han aplicat a altres dades conegudes d'eSPe
cies, tipus d'esporga, maquimlria i mides diferents, 

Mots clau 
Esporga, temps unitari, Mollet del Valles, arbrat d'alinea
ció, mida 

Estudi de les respostes deIs arbres a les millores del sol: 
tractament craireaci() amb mflquina descompactadora 

Autor 
C. Cabido 

Professor tutor 
F.x. Eibregas 

Resum 
Aquest trebal! forma part d\1l1 estudi global realitzat per 
l'ESAB, per analitzar les respostes dels arbres a diferents 
millores del se)!. Aquest estudi es va localitzar a Terrassa, 
concretament H les places Antoni Escudé' i Curalunya 
(totes dues amh greus problemes de compactació), Les 
,'>.en",'"" sobre les c¡uals es van realitzar les millores estu· 



i 

diades son C'e/tis australis i Tilia tomentosa, La millora que 
s'estudia es un tractament d'aireació realitzat mitj,lIwant 
la maquina descompactadora del model Arhotor-65, Es 
van realitzar qU<ltre injeccions d'aire ,~ per arbre, 
sora la zona de goteig, Després d'haver ;¡nalitzat els 
resLI!télts ohtmguts a l'assaig, es pOl veure que ni a Cehis 

australis ni a Tilia tomentosa hi ha arguments eswdístics () 
visuals per dir que el tractament d'aireació hagi prodüit 
alguna mil!ora sobre els arbres tractats, Tot i així, a Tilia 
tomentosa, sobre els valors ahsoluts podem (Jbsef\',~r ini
cialment un efecte beneficiós , que ve marcat per una 
major d'arrels i per les característiques d'a
questes (menor diametre i menor lignifica ció). 

Mots clau 
Arhre, míllora del sól, compactació, airea ció, arrels 

Títol 
Estudi de la res posta deis arbres a les millores del s(ll: 
resposta a milj" termini. 

Autor 
R. Junqueras, A. !l.larch 

Professor tutor 
F.X, Elhregas 

Resum 
L d'aqllest trehal! era l'estudi de la resposta a 
diferents tractament;; de millora del sr'J! de dues especies 
d'arhres, Celtis amtralis i Pinus pinea, sotmeses a s6ls com
pactats, Els tractaments realitzats van ser Llireació verti
cal, la suhstiruci6 r~ldial del s61 i l'encoixinament. El suhs
trat utilirzat per a la millora va ser compost de restes d'es
porga triturades, garbellat í sense garhellar, i e! mateix 
compost hurrejat ¡¡mil sauló (500Al v/v). T<lmhe s'l1<ln re,l
htzat tnlCt3ments d'inocuJ3ció amh fongs micorízics, 
Glomm mosseae per a Cebís australis i Pisolithus tinctorus per 
a Pinus pinea, Tant Celtis australis corn Pinus pinea, van res~ 
pondre positivament als diferents tractaments de millora 
de! sol. En Cehis australis, e! millor tractament va ser la 
suhstitucíó radial del sól, encara que els resultat,; ohtin
guts amb l'encoi.xinament sém molt destacables, En Pínus 

pinea el millor tractament va ser la suhstitució radial del 
sól. La resposta als tractaments amh diferents tipo]ogies 
de substra tia la inocula ció amb fongs micorízics va ser 
molt variable i va mostrar la nece'ssitat de continuar rea
Iítzam estudis, 

Mots dau 
Arbre, millora del s61, micoriza, arre!, compactacíó 

Proposla d'intervenció pahatgística de l'estacíó depura
dora d'aigües residuals del l3aix Llobregat, el Prat de 
Uooregat (l3arcelona) 

Autor 
JA. Miró 

Professor tutor 
Ll. /l.laldonado 

Resum 
Sorgeix l'oportunitat de realitzar un projecre d'integracj() 
pflisatgística per al concllrs de 18 futura ímplantacitJ de 
l'Estacíó Depurador;¡ d'Aigües Residuals dell3aix Llobre
gat. Aquest projecte recull la proposta paisatgístíca se~ 
güent: Una vegada cohertes les necessitats orientad es 
cap a I'EDAR (contínuació de l'arbrat de la carretera 
reserva de la superfkie de I'entrada per realitzar una j¡¡r
dineria més acurada -jardinería de representació), ens 
centrem en la superficie que cal enjardinar, un es realit
zar" una actuació de haix manteniment i poca inversió, 
ja que p3rt del terreny es reserva per a flltures amplia~ 
('ions, Aquest,l actuaCÍó l'anomenem jardineria industrial. 
Llltemativa proposada com a intervenCÍó paisatgística 
preten organitzar l'espai rebent i assumint les influencies 
del seu enlom, El riu Llohregat, al seu pas per les terres 
del delta, deixa moldejat el terreny, creant formes org3
niques i din;lmiques, Aquesta idea es veu rdlectid<t en la 
creació d'ondulacions ,11 llarg de l'aetuació, En superpo
sar la planw per enjardinar i les formes lanceolades que 
representen el moviment i el pas del riu, aconseguim 
donar din:Jmisme a una superfície monótona i plana com 
es el Iloc de la futura implantació de l'EDAR. Es 
mostrar la intluencia de l'agricultura plantant una matei
xa coherta i creant <lixí una textura Ll'aspecle 
semhl,mt a les extensions de camps agrícoles, Conver
tírem aquest espai en una coberta superficial de vegeta
ció haixa de color verd, que en deterrnin<ldes epoques 
de rany ens sorprendra amh la presencia de tlor;; de 
diverses v;trietats, que trencaran la tonalit<lt monocr()ma~ 
rica de ractll:¡ció 101 aportant-hi dinamisme i variabílÍ[at. 
com ho reflecteix, a la vega da, un cicle de cultiu, Per 
tapar les vistes des de l'exterior de I'EDAR, es tra<;a un 
segment cOnlinu que recorre la zon<l més propera al riLl, 
emfasitzant~ne la for<;a "Ihora que crea una barrera 
visual. El segment tindr~1 relleu i vegeta ció específica, i 
repre;;entar:) una sep<lració entre C3mps de cultiu; en 
aquest C,IS, separad imagin"rhlment el lateral del riu de 
les extensions agrícoles, La h:lfrera es veur;l talbda en 
certa periodicitat, pas deis \'ia Is de circulació interna 
de l'EDAR; en aquests pUnlS es pl<lntar;¡n arhres de pon 
elevat per donar continuitat a la duna perimetral. El riu 
ens ;¡porta la forma i I'agricultura, la textura, 

Mots dau 
Jardinería, Llobregat, EDAR 

MJSCELLÍ\NIA 

Títol 
Estudi poblacional de Tríbulus terrestrís L.: creixement ve
get<ltiu i reprodllctiu a la finca Torre Marimon (Caldes de 
f,!ontbuí) 

Autor 
S, Aguilar 
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Professor tutor 
l\I.T. Mas, AM.c' Verdü 

Resum 
L'experiencia s'ha dut a terme a Torre Marimon (Caldes 
de Montbui, I3arcelona). Es va iniciar amb la se!ecció deis 
individus el 9 de juliol de 1999 i va finalitzar amb la 
recoJ.lecció d'aquests. ja morts, el 24 de novembre de 
1999, S'ha realitzat un seguiment d'individus de Tribu/m 
terrestris, mostrejant setmanalment, per tal d'avaluar la 
taxa de creixement poblacional i de producció mitjana. 
Per estimar la laxa de creixement poblacional, s'ha utilít

van comparar els resultats de germinació deis diferents 
lots amb les dades c1ímatologiques corresponents al seu 
període de maduració. El:; resultat:; no mostren cap rela
ció clara entre cap deIs parametres climatics estudiats í la 
capacitat de germina ció; per tant, aquesta capacitat de
pen d'altres f¡¡ctors, 

Mots clau 
Mala herba, Portu/aca oleracea, germinaci6 

zat el creixement per individu com la mitjana de les 
mesures de les quatre branques principals, Per avaluar la 
reproducció, s'han comptat les flors de la planta, les flors 
seques. els fruits en peu a la planta, i els fruils recol,lec
tats, els quals es classificaven segons la condició en nor
mals, menjats Cper curculianids) o avortats, La població 
de TribuLm terrestris presenta un creixement mitja de 24,8 
cm (entre el 14 de juliol i el 5 de novembre de 1999), una 
taxa de creixement mitja de 0,23 cm/día, maxím de 0,61 
i míním de 0,04 cm/día, i una producció de fruits 85,71 
(entre °¡630) i de mericarps 284,2 (entre ° i 1.925). 
Porencialment un individu de Tribu!us terrestris por arribar 
a produir 5,772 llavors (entre e! 3 d'agost i e! 4 de 
novembre de 1999). Presenta una rapida entrada en pro
ducció, germinació esglaonada i resistencia al trepig; reu
neix moltes de les característiques prapies de les males 
herbe:;. Tribu!us terrestrís mostra una resposra de creixe
ment modular amb les pluges i també amb temperatures 
i radiacions altes, Provoca una malaltia de caracter hepa
tic en el bestiar, més concretament en l'ovL Posseeix e! 
fenomen (I'al·lelopatia, í també dormancia de lJavors. És 
utilirzat per tractar la infertílítat. 

Mots clau 
Tribu!us terrestris, creixement, biomassa reproductiva, dias

Prospecció del cultiu de Ginkgo biloba en condicions 
mediterranies per a l'aprofitament medicinal 

Autor 
M. Arbós, E. Pagans 

Professor tutor 
M.T. Mas, AM,c' Verdú 

Resum 
L'ohjectiu d'aquest treball és proposar una possible meto
dologia a seguir en la introducció del cultiu de Ginkgo 
biloba en condiciofiS mediterrilnies, concretament a la 
finca de Ca n'Ametller CCastellbisbal). l'er fer-ho, es porta 
a terme una recerca bibliogrilfica sobre aquesta especie, 
realitzant un estudi botilnic, agronomic i de les propietats 
i dels aprofitaments, A partir d'aquesta informació, es 
proposa un disseny de plantació en una parcel·la de la 
finca esmentada, 

Mots clau 
Condicions mediterranies, cultiu, Ginkgo biloba, medicinal 

Títol 
pores 

Titol 

Influencia de l'epoca de maduració de les lJavors de 
Portu/aca oleracea en la seva ca pacitat de germinació 

Autor 
LL Serres, A Vidal 

Professor tutor 
M.T. Mas, AM.c' Verdú 

Resum 
L'objectiu d'aquest trebal! era buscar si hi havia alguna 
relaci6 entre certes condicions climatolagiques durant 
l'epoca de maduració de llavors de Portulaca oleracea i 
la seva posterior capacitat de germinació, A aquest efec
te es van realitzar unes experiencies preliminars per 
determinar unes condícions aptimes de germinació gene
rals. l'er als tests ele germinació, es van usar 10ls de Ila
vors recol,lectades en diferents moments, que van ser 
sotmeses a aquestes condicions oprimes. Finalment es 

Proposta de! metode d'extracció de DNA en mongeta de! 
ganxet (Phaseolus vulgaris L.) per a la utilització de marca
dors RAPDs 

Autor 
G. Alvarez, L. Gay 

Professor tutor 
E, Sanchez 

Resum 
Es va fer una revisió bibliografica sobre els protocols 
d'extracció i purifica ció de DNA de teLxit vegetal en 
general i en mongeta (Phaseolus vu!garis L) per a la detec
ció ele marcadors molecular:; RAPDs, en concret. Els dife
rents protocols d'extracció de DNA es van classificar en 
tres grans grups: 1) els melOdes d'extracció de DNA en 
ceJ.lules vegetals en general; 2) els metodes d'extracció 
de DNA que rendeixen DNA de qualitat i en quantitat per 
fer una amplificació per PCR (po!imerase chain reaction) en 
diferents especies, i finalment, 3) els melOdes d'extracció 
de DNA utilitzats en mongeta (Phaseolus vulgaris L) per 
aplicar la metodologia RAPO. Per a cada cas es va fer una 
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llista deis reacllus emprats i del protocol a seguir, amb 
\'o!ljectiu de discutir-ne les diferencies existents, Per al 
darrer grup de metodologies, es van diferenciar eb meto
des minipreps (750 mg de teixit inicial) deis 
maxipreps (0,5 a 5 g de teixit vegetal inicial), i pe!' a tots 
ell::; es va fer un estlldi econümic Finalment, es \'<1l1 esco
Hir els metodes més adlents per purificar ONA en mon
geta i per a l'aplicació de la metodologi;¡ deIs RAPOs, 

Mots c1au 
1\longeta, germoplasma, ONA, PCR, RAPO, m,ucadors 
molecuLlrs 

Títol 

l'osada a punt de la met(ldica per a la determinació de 
diferents molecllles de la família de les coumarines per 
HPLC 

Autor 
M, Eas 

Professor tutor 
!vi, Pujolii 

Resum 
Aquest estudi consisteix en la validaci() del metode per a 
l'análisi de coumarines Canticoagulants utililzats com a 
raticides), a causa de les modifícacions proposades pel 
Laboratori Agroalimentari de Cahrils (DARP) respecte als 
metodes publicats, S'han uli!ítzat diferenls patrons d'a
quests raticides (hrodifacoum, bromadiolona, c1orfacino
na, coumador, difenacoum i warfarina) aplicant la tecni
ca cromatogr¡¡[ica d'HPLC en fase reversa i amb detecció 
entre 230nm i 2H3 n111 , Per fer la validació, s'ha estudiat 
la linealitat, el límít de detecció, el Iímit de quantifieació, 
la precisíó i la sensihílitaL Dels sis patrons estudiat::;, el 
que presenta millor resposla él tot::; el;; padmetres és el 
difenacoum (hídroxicoumarina), seguit del coumador, 
mentre eb de pitjor respost~1 són el brodifacoum i la hro
madiolona, En I'aphcació de la tecnica amostres comer
cials amh principi actiu de hro<lifacoum, difenacoum i 
brom3díolomL L'3plicaci() del metode validat dóna resul
tat;; concordants, sobretot en el eas del difenacollm, 

Mots dan 
Coumarínes, HPLC, validacíó 

Posada a punt í validació del metode oficial de determi
nació d'aminoacids en pinso 

Autor 
M, Guerrero, E, Pérez 

Professor tutor 
f,l, Pujola 

Resum 
Al Diari Oficial de les COl11unitats Ellropees del 19,9,9H (L 
257í16) es reglamenta I'ohligatoríe!at, a partir de princi
pis de I"any 1999, de la determinació d'amino:kids en 

així com al tres determínacions, modificmt la 
Direclriu 71í393íCEE, El Lahoratori AgrO<llimentari de la 
Gener<llíl,n de situat al terme municipal de 
Cabrils (el iVlaresme), es \'eu en la necessitat de posar a 
punt la determin,lció i 1<1 quantificació d'amino:kids en 
aliments per a animals, a causa de 1<1 nova ohlíg¡¡toríetat, 
a partír de l' 1,1,99, de presentar-los a l'etíquetatge 

Pel que fa a la quantificació dels 
amíno:kíds, el métode oficí;,1 proposa realítzar cromato

d'íntercan\'i ionic per determinar els aminoacids 
fent-Ios reaccionar amb ninI1idrimL En el GIS del 
Llboratori Agroalimentari, realitzar ~Iqllesta determinació 
implicava una alta in\'ersió innecessária, ja que el 
Laboratorí posseeix un equip més específic i modern per 
a la determirwció d'aminmkids, Ac.¡uest equip esta com
post per una cromatografia líquida (ralla resolllció en 
fase reversa, amb derivatització <1mb OPA i FMOC Per a 
la posada a punt del metode de la determínaeió d'al11í
noacids aplicat al Lahoratori Agroalirnentari, i la posada 
a punt í la validació del metode, s'han realilzat i estudiat 
a fons e1s canvis respecte al métode oficial que en millo
ren I'adeqllació a lTAA S'ha aconseguít aíxí un metode 
alternatiu valid per a I'obtenció de resultals fiables, amb 
exactitud i tant en arnino;1cids !liures 
com en aminoacids totals, Respecle a la part croma
tografica, s'ha portat a tenne tOl un eSludi de v¡¡lidació, 

Mots dau 
Metode oficial, aminoiicids, validació, posada a punt, 
HPLC en [ase reversa 

Aplicació de ran::tlisi deis ¡¡deis 
trol del procés d'ensitjat, compost i anaeróhia: 
cerca del sistema d'extraccíó i quantificació més adequal 

Autor 
D, Salamó 

Professor tutor 
1\L Soliva 

Resum 
La deterrninació deis ácíds organics \'olatils és útil per al 
control de processos hiolC)gics com rensitjat i el com
postatge, en cada un deIs quals se segueix un compona
ment i una funció totalment diferents, 
En aques! trebaH s'ha realitzat un seguit de proves per tal 
de cercar un sistema d'extracció adíent per a aquests 
tipu,.; de mostres, Aquestes han estat analitzades per tres 
tecniques diferents: l'e1ectroforesi capil,lar, la cromato
grafia de gasos i l'HPLC Els resultat, han est;¡t comparats 
entre si per tal de coneixer quina és la més adequada per 
a la quantificació. 
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S'ha conelos que és molt important la concentració de la 
mastra per a la determinació, i que pot ser necessari fer
ne una dilució per tal d'obtenir una míllor separació de 
les suhsüncies. També S'h~l conelós que cada una de les 
tecniques és més sensible a la determinació de diferents 
acids organics voliltils. 

Mots clau 
Acíds orgiínics vo!::ilíls, electroforesi capil·lar, cromato
grafía de gasos, Hl'LC 

Títol 
Miner:llització del nitrogen de residus orgilnics amb tlife
rents graus de maduresa 

Autor 
M. Fermíndez 

Professor tutor 
M. Soliva 

Resum 
Aquest trehall [orm¡¡ part de tot un conjunt d'experien
cíes que es realitzen ¡¡ rEscola Superior d'Agricultura de 
Barcelona des de fa molt5 ,1I1ys, en la recerca i restudi de 
la possible reutilització de residus org;jnics en l'agricul
tUfa. S'ha trebalhtt amb fems de vaqui i compost de resi
dlls sólids lIrhans (RSU), molt emprats en l'agricultura 
CO\11 a font de materia organica i de nutrients principals, 
amb l'objectiu de determinar com influeix el grau de 
maduresa d'aquests en ralliberament del nitrogen duran! 
un període d'incuhació amb terra, així com determinar la 
I/elocirat de descomposici() de la materia organica per 
mitja d"Lma respirometria. Com més frese és un material 
organic, més es manifest;l la immobilització del nitrogen 
per part deis microorganismes. Pef() en aquesta expe
riencia s'ha ,uTibar a la conclusió que el compost, enca
ra que sigui estable, pot patir ulla irnmohílirzació del 
nitrogen. Aixó f¡¡ que una possihle ap!ic¡¡ció al camp pro
voqui un retard inicial del creixement del cultiu, associat 
a una manca de nitrogen disponihle i una reducció de la 
prodllCció. 

Mots clau 
Residus organics, respirometri¡¡, incubació, nitrogen, ma
duresa 

Aprofitament del fang de depuradora en la restauració de 
pedreres de calcaria. Estudi de la influenci¡l de la dosi ele 
fang :¡fegida sohre l'evolució de parámetres hioquimics 
en harreges 

Autor 
H. Álvarez, 1\1 . .lulE¡ 

Professor tutor 
1\1. Bonmatí, P. Jiménez 
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Resum 
S'ha realitzat una prova de camp a una zona pertanyent 
a una explotació de pedrew calcaria. Es van aplicar, en 
di verses p¡¡rcel·les, tres dosis uiferents de fang: 10%,20% 
i 100% sobre m.s., i es I/an urí]¡tzar parceHes no tr;¡cta
des com a control. Es van realitzar 3 repliques (par
Ct~I·les) per dosi, que van ser distribuIdes a LHzar Es van 
prendn: mostres periodiques: 210, 300, 750, 1.095 dies. 
Els parametres bioquímics estudiats van ser: activit,n 
enzimátlca fo:;fatilsica, ureasica, invertasica, caseinolítiGl 
i d'hidrolisi de I3A!\, i contingut de carboni org;lnic. 
EIs resultats obtinguts demo,tren que l'addició de fang 
augmenta totes les activitats enzimiltíques, excepte la 
invertasic,l. Llevar del GlS de la ureasa, la resta de les acti
vitats es veuen significativarnent iní1uenciades per l'aug
ment de la dosi. 
Els valors mitjans globals de carboni organic (incloenr-hi 
totes les dates de mostreig) per a les dues barreges han 
estat 1,2 vegades superiors al control. S'observ<l un incre
ment imporlanr el darrer any d"estudi, per l'aportació de 
resiuus vegetals. 
Pel que fa a les parcel·les amb un 100% de fang, les <lcti
vitars, ureasica, inl/errasica i d'hidrólisi ele I3AA presenten 
el mateix comportament i arriben a ht miíxima activitat 
als 2 ;¡nys; el mateix succeeix amb les respectives actívi
tats especíHques. L'activitat fosfatasica total decreix fins 
als 2 anys, per després recuperar-se lleugerament; I'es
pecífica es descendent en tot el període. Finalment, la 
caseinolítica, [otal i específica, disminueix al llarg del 3 
anys, 
El car!Joni orgánic va disminuir prop u'un 50% en 2 anys, 
per després recuperar-se al tercer any. La materia orga
nica del fang pur experimenta una mineralització molt 
més rapida que les barreges, 
A partir de ranalisi global dels resultats, es va deduir que 
les activit<Hs invertasica, ureasica i d'hidrolisi de BAA 
estaven relacionad es a la materia org~nica estabilitzada; 
la caseinolítica, ,1 la materÍCI orgiínica fresca, i la fosfara
sica a ~1n1bdues fraccíons per igual. 

Mots clau 
Fang de uepuradora, nctivitats enzim~tiqlles, restauració 
de pedreres 

Program:l multimedi¡¡ sobre fertilització 

Autor 
]. Santandreu 

Professor tutor 
J. Com¡¡s 

Resum 
Aquest projecte té com a objectiu el desenvolup,¡ment 
cJ'un program¡¡ informatic executable ¡multimedia, dis
senyat amb lIn¡¡ eina d'autor (Authorware) i transporta
ble en suport tJptic CCO-ROM). El tema central de la pro
ducció és la fert¡]¡tzació. Així, és possihle ¡¡profitar la dis



ponihilitat de noves tecnologies l/ue permeten la reaht
zació de produccions multimedia interactives amb I'u
suari, atractives visualment, per aplicar-les al camp de l'a
gronomia. En aquest cas, s'ha desenvolupat com a tema
tica central de la producció, la fertilització en diferents 
amhits, centrant-se sobretot en la generació d'aplicacions 
que ajuden al c;1lcul, peró que a la vega da permetin I"a
prenentatge del seu desenvolupament. AiX(l és possible 
ja que no hi ha una pantalla d'introducció de (Iades i una 
pantalla de resultats, sinó l/ue el programa va indicant 
exactament e1s passos que cal seguir, que es van desen
volupant junt amh explicacions, per a una millor com
prensió. Concretament s'han desenvolupat tres aplica
cions de ciilcul i una aplicació de dades. L'aplicació de 
dades pretén ser una introducció a la fertilització incor
porant textos, fotografies i informacions ütils. L'a plica ció 
cllclll de la fertilització és un apartat l/ue pennet obtenir 
la fertilització necessaria per aplicar als cultius. Un altre 
apartat permet transformar al/u esta fertilització necessa
ria en un fertilitzant en concret. 1 per acabar, hi ha un 
altre apartat que permet realitzar el balan<; d'humus i el 
ciílcul de la materia organica. 

Mots cIau 
Fertilització, fe¡1ilitzant, adoh, programa informatic, mul
timedia 

Títol 
Compostos fenólics en poi· len apícola 

Autor 
C. Garda, S. 1\lolina 

Professor tutor 
1\1. Soliva 

Resum 
El poi· len apícola és un producte elaborat per les ahelles 
a partir del poI· len de les tlors, l/ue presenta propietats 
nlltricionals interessants per a I'alimentació humana. EIs 
compostos fenólics sém estructures químiques que con
tenen, com a mínim, un anell aronütic unit a un o més 
grups hidroxil. Molts estudis han demostrat el seu valor 
terapeutic, relacionat amb la prevenció del cancer. El 
present estudi determina la composició polifenólica al 
pol·len apícola a partir d'll mostres de les zones 
d'Extremadura i Salamanca. Mitjan<;ant metodes espec
trofotometrics, s'ha obtingut un contingut en compostos 
fenolics d'entre 0,H6 i 1,52 g/100g poi len, amh un 41,3% 
de t1avonoids. Els assajos per cromatografia líl/uida d'al
ta resolució (HPLC) mostren que la rutina és el compost 
fenólic majoritari, amb valors fins a un 57%. La riquesa 
de rutina al poI· len apícola resulta de gran interes, ja que 
alguns estudis afirmen que al/uest és el component fen(l
lic amb majO!" capacitat per captar radicals potencialment 
carcinógens. 

Mots cIau 
Poi· len apícola, compostos fen(llics, t1avonoids 

Títol 
El permeametre de Guelph. 1\lesures de conductivitat 
hidraulica i altres parametres hidrol(lgics derivats, en 
diferents usos del sol 

Autor 
1\1. Jiménez 

Professor tutor 

R. Josa 

Resum 

L'experiencia s'ha dut a terme a Torre Marimon a sis par
cel·les que presenten diferents usos agrícoles. El treball 
consisteix en la realització de mesures de conductivitat 
hidraulica en condicions de camp i altres parametres 
hidroklgics deri\'ats amb el permeametre de Guelph. 
Atesa la relativa novetat del metode, s'ha dedicat una 
atenció especial al desenvolupament del melOde de 
campo Les mesures ue camp es van realitzar en dues eta
pes en que les condicions del sól eren diferents. EIs 
resultats o!Jtinguts de conuuctivitat ]¡idr~ulica són: bosc 
1,2xlO-5 cm/sec, sembra directa 1, lxlO-3 cm/sec, míni11l 
cultiu 9,3xl0-4 cm/sec, oliveres H,6xl0-'! cm/sec, vinya 
7,Hxl0-4 cm/sec, cultiu tradicional 4,HxlO-4 cm/sec, cultiu 
tradicional després ue llamar 2,3xlO-4 cm/sec i sola de 
cultiu oliveres 4,lxlO-6 cm/sec. EIs resultats de potencial 
de J1ux són: bosc 2,6x 10-3 cm2/sec, sembra directa 
4,OxlO-3 cm2/sec, mínim cultiu 7,2xI0-3 cm2/sec, oliveres 
1,6xlO-2 cm1/sec, vinya 3,5xlO-3 cm/sec, cultiu tradicio
nal J,5x I 0-2 cm1/sec, cultiu tradicional després de llamar 
S,31xlO-3 cm2/sec, i sola de cultiu oliveres 2,9xl0-3 

cm1 /sec. Els resultats obtinguts mostren la necessitat de 
millorar el metode de camp, a causa ue relevat percen
tatge (50%) de mesures l/ue s'han d'ometre per manca de 
coherencia amb el metode. L'ordre de magnitud deis 
valors de conductivitat hidraulica en condicions de camp 
i altres parametres derivats \'e donat per la classe textu
ral. Variacions en la densitat aparent i en el contingut 
d'humitat pronlljUen variacions en al/uests p:uametres, 
peró mantenen sempre ]'ordre de magnitud. 

Mots cIau 
Permeamerre de Guelph, conductivitat hidraulica, sol, 
texlllra 

Títol 
Estudi de la viabilitat de quads (ATVl en el sector agrí
cola i ramader 

Autor 
A. Gutiérrez, F.l\!. Jerez 

Professor tutor 
C. Bernat 

Resum 
La recent aparició de quads i vehicles tot terreny (ATVl 
al mercat i les característiques tecniques d'aquests, han 
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oblig:it a plantej~lr un estudi orientat a trobar noves utíli
tats a aquests vehicles, a part del lleme i de cen
tranHlOS en el món Aquest és da
quest treball: determinar si els quads són eines útils al 
camp, quines tasques poden fer, quínes límítacions 
tenen, quines possibles innovadons ajudarien a establir
los, per a quins típus u'explotadons són més auequats, 
etc Pcr :l :lixo cal buscar alternatives í aplicacions con
cretes segons el tipus d'explotadó, í estuuiar-ne la gestió 
tenint en compte aspectes com la inversió, l'amortització 
i l'estalvi, i considerant e! quad com un complement del 
tractor, També es considera un punt ue vista tecnic i 
mecanic per trohar possibles avantatges i/o inconve
nients, ínnovacions, :Jccessoris i solucions que 
en facilitin la incorporadó al món agrícola, la qual cosa 
suposaria una millora per al sector en el context de 
Caralunya i la resta de l'Estat. O'aquesta manera, podem 
dividir el trehall en dues pans cliferents: l'avaluació de 
forma practica de la maquinaria i els accessoris a la finca 
de Torre Marimon, a Caldes de Monthui; i la part que 
engloba l'estudi bibJiogrMic, l'analisi económica i les pos
sihles tasques teóriques que caldria realitzar. 

Mots clau 
Quad, ATV viahilitat, maquinaria 

Títol 
Les plantes cultivades a la península ¡herica a través deis 
tractats dA. Herrera i 1\1. Agustí 

Autor 
R. Canellas 

Professor tutor 
E Casao.as 

Resum 
Les p];¡ntes cultivades canvien al llarg de! temps. La 

Iherica va ser Uoc de pas de moltes cultures 
(prmcipalment la grega, la romana i la musulmana) i va 
rebre'n part de les intluencies, A més d'aquestes, també 
renim les constHnts int1uencies Hutóctones. La inrenció 

trehall és oferir una relació de plantes cultivades 
en dos períodes de la historia: el" períodes cristians deIs 

X\!1 i XVII. La rel<lció d'especies s'ohté él partir deis 
llibres d'Alonso de Herrera i Miguel Agustí. Un cop COl1e
gudes les especies, es deswquen els usos i la 
importancía que van assolir en cada període. Les espe
cíes s'han separat en tres grups: a) comestibles iío famH
geres, b) medicinals ilo de condiment, i c) industri,Ils i 
d'allres usos. El 110stre obiectiu principal es estudiar el 
primer grup, que resulta especialmenr interessant per la 
seva repercussió en la dieta humana i deis animals d'a
quests períodes. Hem pogut concloure que amhd(Js perí 
odes van seguir la lradició greC(Jromana, típica de les 
zones mediterranies, amb predomini de cereals (blm, 
ordi, i llegums (faves j Ilobins), i olivera i vinya. 

A partir dels inventaris, podem dir que a l'epoca d~Agustí 
hi ha un lleuger increment de les especies utílitzades 

diversitat) respecte a la d'Herrera, 

Mots clau 
Herrera, Agustí, península lberica, plantes cultivades, 
diversitat 

Comparació de les plantes cultivades a la península ihe
rica en temps eJels romans, els musulmans i el període 
immediatament posterior a la Reconqucsta 

Autor 
J Segller 

Professor tutor 
L/, 130sch 

ReSllm 

Aquest trehall donar una rejació de les plantes 

cultivades comestihles en diferents períodes de la histó

ria de la el roma, el musulm¿ i el cris

tia, posterior a la Reconquesta. La relació d'especies s'ob

ré a partir tI'una bibliografía b¿¡sica d'autors iherics coe

tanis. Aquests autors van ser per al període roma, LJM, 

Col,lumela; per al musulmá, Abu Zacaria lahia, i 

per al cristiá, G. Alonso de Herrera, Un cop 


es proporcionen els 

usos i la que van assolir dins e! seu període. 

Aixó permer coneíxer les que constitueixen la hase prin

de la dieta a hl península. També 
permet coneixer les cultures que mes van influenciHr ¡¡ 

l'agricultura merces a la introducció de noves 
~",J~'_""" Així, les són: cereals (hlat i 
ordD, lleguminoses (fesol;;, fa ves i la viny,l, I'oli
vera, fruita fresca (pomes, peres, figues, magranes, 
secs i prunes) i fruila seca (ametlles i nOlls), Els resultats 
obtínguts són: per al període roma, 9H espeClé~S 
des en 76 generes i 29 famílíes; per al període musulma, 
120 especies englohades en 96 generes i 40 famílies; i 
per al període cristia, H3 especies englobades en 59 
generes i 25 famílies El resultat total és de 151 
diferents englobades en 115 generes i 43 famílies, [Ya
questa manera, la cultura musulmana era la més variada 
i la que més va influir a la nostra agricultura. 

Mots clau 
Col,lumela, Zacaria, Herrera, história plantes cultivades 

Títol 
Ivlitologia y agricultura 

Autor 
,lE Juflrez 
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Professor tutor 
J Fabregal 

Resum 
Es fa una recopilació biblíllgrafica de la mitologia rela
cionada amb rambil agrarL Les mi(()logies pemmyen a 
diferents cultures i zones del planeta. S'han trobm dife
rents lipus de mÍles referents a aquesta rema rica, que 
expliquen sempre el::; felS com a processos sobrenaturals: 
miles de creació relacionars amb l'agricultura, que expli
yuen l'origen del món i de rhome a partír de plantes cul
tivades. MÍles sobre l'origen de cerles plantes i aliments; 
mÍles de déus o altres entitats relacionades amo l'agricul
tura; miles yue explíyuen aspectes variats de l'agricultu
ra, normalment processos naturals cícJics; mites agrícoles 
i animals: la majoria de civilitzacions relaciona ven alguns 
animals amb Llgricultura i la fertilital. Per acabar. mito
logia i festes agraries: totes les cultures van tenir cele
bracions per tal (j'afavorir les collites i, per tant, la seva 
economía. La conclusió final del treball és que l'agricul
tura, com a factor més important de les civílitzacions en 
el seu progrés, ha intluenciat totalment a la forma de 
veure la realitat deis diferents pohles del 111Ón. 

Mots clau 
.\litologia, agricultura 

.. 
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