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Resum 

L’aigua de reg és un factor limitant en una ciutat com Barcelona. El següent estudi és la 

continuació d’altres treballs realitzats a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 

amb l’objectiu de millorar l’èxit de les plantacions d’arbrat a ciutat a través d’augmentar 

l’eficiència del reg. Concretament s’estudia la resposta de Platanus x acerifolia davant 

l’aplicació d’un producte tensioactiu incorporat a l’aigua de reg en dosis determinades i 

l’aportació d’un gel de poliacrilamida a les terres de plantació. 

 

S’han determinat paràmetres qualitatius i quantitatius (alçada inicial i final, perímetre del tronc 

inicial i final, nombre i longitud de les branques primàries, secundàries i terciàries, nombre de 

fulles i potencial hídric) per valorar la resposta dels arbres als diferents tractaments. 

 

El treball presenta els resultats obtinguts després de 18 mesos des de la plantació. Els resultats 

no mostren una clara influència del tractament realitzat respecte als arbres control. La 

variabilitat dels resultats en funció dels paràmetres analitzats mostra que a aquestes alçades 

de l’assaig la influència de la història prèvia dels arbres és més significativa que els 

tractaments. 

 

S’observa que la reducció de la dosi de reg en un 25% a partir dels 12 mesos des de la 

plantació no suposa una disminució significativa en els paràmetres de creixement analitzats. 

 

 

 

 

 

 

PARAULES CLAU: Poliacrilamida, tensioactiu, reg, sòls urbans, arbrat urbà 
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Resumen 

El agua de riego es un factor limitante en una ciudad como Barcelona. El siguiente estudio es la 

continuación de otros trabajos realizados en la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

(ESAB) con el objetivo de mejorar el éxito de las plantaciones de arbolado en ciudades a través 

de aumentar la eficiencia del riego. Concretamente se estudia la respuesta de Platanus x 

acerifolia ante la aplicación de un producto tensioactivo incorporado en el agua de riego en 

dosis determinadas y la aportación de un gel de poliacrilamida en las tierras de plantación. 

 

Se han determinado parámetros cualitativos y cuantitativos (altura inicial y final, perímetro del 

tronco inicial y final, numero y longitud de las ramas primarias, secundarias y terciarias, 

número de hojas y potencial hídrico) para valorar la respuesta de los árboles a los diferentes 

tratamientos. 

 

El trabajo presenta los resultados obtenidos después de 18 meses desde la plantación. Los 

resultados no muestran una clara influencia de los tratamientos realizados respecto a los 

árboles control. La variabilidad de los resultados en función de los parámetros analizados 

muestra que a estas alturas del ensayo la influencia de la historia previa de los árboles es más 

significativa que los tratamientos.   

Se observa que la reducción de la dosis de riego en un 25% a partir de los 12 meses desde la 

plantación no supone una disminución significativa en los parámetros de crecimiento 

analizados.  

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Poliacrilamida, tensioactivo, riego, suelos urbanos, arbolado urbano  
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Abstract 

The irrigation water is a limiting factor in a city like Barcelona. The following study is a 

continuation of other work done at the Escola Superior d' Barcelona (ESAB) with the aim of 

improving the success of planting trees in the city through increased efficiency reg. Specifically 

studied the response of Platanus x acerifolia before the application of a surfactant product 

added to water for irrigation in certain doses and the contribution of a polyacrylamide gel in 

the land of plantation. 

 

Were determined qualitative and quantitative parameters (initial and final height, trunk 

circumference initial and final, number and length of primary branches, secondary and tertiary, 

number of leaves and water potential) to assess the response of trees to different treatments. 

 

The paper presents the results after 18 months of planting. The results show a clear influence 

of treatment made with respect to control trees. The variability of the results based on the 

parameters analysed show that at this stage of the test the influence of the previous history of 

the trees is more significant than treatments. 

 

Notes that reducing the dose of irrigation by 25% from 12 months after planting is not a 

significant decrease in growth parameters analysed. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Polyacrylamide, surfactant, watering, urban soils, tree planting in urban areas. 
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1-Introducció 

 1.1-Els beneficis de l’arbrat 
La tendència a la plantació d’arbres és cada cop més gran a les nostres ciutats i això vol dir 

que, amb les nostres condicions meteorològiques, la gestió de l’aigua cada cop és més 

important per obtenir èxit en tots els casos. La comprensió del sistema sòl-planta-medi 

ambient és una part important per fer coincidir les necessitats hídriques de les plantes amb 

l’aplicació d’aigua. 

La raó per la qual la plantació d’arbres va en augment és pels beneficis que ens aporten el verd 

i la biodiversitat. “Amb una efectiva planificació i direcció, els arbres proporcionaran un ampli 

rang de beneficis als ciutadans” (Dwyer, 1992). 

-Garanteix la presència de natura a la ciutat. La Plantació de diferents espècies d’arbrat viari, 

sobretot espècies de fruits en diferents èpoques de l’any, incrementa la biodiversitat vegetal 

urbana i proporciona alimentació i refugi a multitud d’espècies animals (Àrea de Medi Ambient 

i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). D’aquesta manera propicia el contacte i la 

interacció amb la natura, crea paisatge i entorns vitals i sensorials que faciliten l’oci, l’esbarjo, 

l’activitat física i les relacions socials i crea oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i la 

recerca. 

-Disminueix la contaminació atmosfèrica tals com l’ozó, partícules en suspensió, sofre, 

monòxid de carboni i òxid de nitrogen (De la Maza et al., 2005 i Nowak et al., 2006). Com tots 

els organismes verds, els arbres fan la fotosíntesi, per tant, obtenen energia a partir de la llum 

solar convertint CO2, aigua i matèria orgànica (sucres) en oxigen. Això vol dir que segresten i 

emmagatzemen carboni i alliberen oxigen. 

-Atenua la contaminació acústica. Els arbres i les plantes, en general, influeixen en l’atenuació 

de la contaminació acústica de diverses maneres: mitjançant l’absorció, la desviació, la reflexió 

i la refracció del so. (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). 

-Suavitza les condicions climàtiques en l’entorn i modifica el microclima urbà, a causa, 

principalment, de la reducció de la temperatura per l’ombra i la transpiració. A més, la reflexió 

dels raigs solars per part de les fulles redueix la temperatura de les zones de vianants i els 

protegeix del sol (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011) 

-Propicia l’estalvi en climatització. El cost energètic de regular la climatologia a les ciutats és 

molt elevat. La necessitat de modular el clima urbà a través dels arbres implica tenir-ne amb 

copes grans i sanes. La capacitat de l’arbrat urbà per modificar el clima depèn directament del 

grau de cobertura arbrada (MCPherson et al., 2005). 

-En investigacions realitzades per Ulrich (1986) es va demostrar que la relació de les persones 

amb la vegetació pot estar directament relacionada amb la recuperació de la salut en pacients 

hospitalitzats. S’ha demostrat que les persones que estan en contacte amb la natura es 

recuperen més ràpidament desprès d’estar sotmeses a situacions d’estrès (Habels et al., 2004). 

El que indica que la vegetació genera benestar físic i psíquic. 
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-Genera activitat econòmica ja que “els arbres en propietats residencials incrementen el valor 

del sòl” (Anderson i Cordell, 1988) i això afavoreix la preservació del patrimoni natural. 

-Les parts subterrànies dels arbres i el sòl permeable que les conté retenen quantitats 

importants d’aigua de pluja i redueixen el volum d’aigües d’escorriment i de possibles 

inundacions regulant, així, el cicle hídric de la ciutat. Les arrels també fixen el sòl i, per tant, 

disminueixen la seva erosió. (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de 

Barcelona, 2011).  

1.2-Tractaments per millorar l’èxit de les plantacions en el medi 

urbà 
Els primers mesos després d’una plantació són els més importants. L’adaptació de l’arbre a una 

nova terra i el comportament de l’aigua de reg en aquesta en són les principals qüestions.  

 “El sòl és un material compartimentat. Les partícules del sòl tenen una gamma de mides i la 

seva combinació  determina la textura del sòl.” (May, 2004).  

La major part de les propietats del sòl es poden relacionar amb la textura, però no és l’única 

variable que afecta. “És essencial mesurar realment la propietat en qüestió, en comptes de 

dependre d’una hipòtesi basada en la textura.” (May, 2004). Un exemple és la taxa 

d’infiltració. Les partícules d’un terreny es poden o no combinar entre elles en unitats 

modificant així l’estructura del sòl. “Degut a que els sòls urbans estan tan pertorbats i són tan 

impredictibles, es fa necessària realitzar una avaluació de la textura del sòl, l’estructura i la 

compactació del lloc de plantació, per tal que la selecció d’espècies, la preparació del terreny i 

la gestió posterior siguin capaços d’abordar els problemes potencials en el lloc.” (Smith i May, 

1997) 

Entre les partícules del sòl hi ha espais (porus) que formen una xarxa contínua de canals. Els 

porus contenen aigua, aire, arrels de les plantes, microorganismes i macroorganismes. L’espai 

dels porus respecte la proporció de volum d’un sòl és la porositat del sòl. 

En la majoria dels casos l’aigua penetra per la superfície i es mou a través dels espais dels 

porus. L’oxigen circula de la mateixa manera, però la respiració que es realitza al subsòl per 

part dels organismes provoca que la concentració sigui més baixa que a l’atmosfera. De la 

mateixa manera el CO2 produït en la respiració es difon en el sentit contrari. 

Les taxes d’O2 i CO2 dins i fora del sòl són la propietat que s’anomena ventilació del sòl. Un sòl 

que es considera ideal és aquell, els porus del qual representen la meitat del volum del sòl i en 

aquesta meitat hi ha aigua i aire a parts iguals; és a dir, 25% d’aigua, 25% d’aire i 50% de terra. 

Conèixer les proporcions entre totes les parts és molt important per conèixer la seva interacció 

amb les plantes. 

La gravetat és la força més activa en sòls de porositat alta. “En els sòls de textura fina, la 

humectació es produeix com a resultat de l’atracció de les molècules d’aigua a la superfície de 

les partícules (adhesió) i una per l’altra (cohesió).” (May,2004). En aquest cas el moviment 

lateral de l’aigua pot ser quasi tant ràpid com en el cas vertical. Aquesta velocitat és la taxa 

d’infiltració (mm/h). 
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“Quan s’omplen tots els porus grans de la part més alta del sòl i sobresurt a la superfície es diu 

que està en saturació. Però la terra seca de sota encara està atraient a les molècules d’aigua, 

per la qual cosa l’aigua continuarà movent-se cap avall, buidant els centres dels porus més 

grans. Amb el temps les dues forces arriben a un punt d’equilibri i el moviment de l’aigua 

s’atura. En aquest punt es diu que el sòl està a capacitat de camp i això marca el límit superior 

de retenció de la humitat del terra.” (May, 2004). 

En contra, quan el sòl està tan sec que les plantes ja no poden obtenir aigua es diu que està en 

el punt de marciment. La quantitat d’aigua retinguda entre la capacitat de camp i el punt de 

marciment es coneix com el contingut d’aigua disponible al sòl i el coneixement d’aquest 

s’utilitza per programar el reg. 

Un cop plantat un arbre pot ser vist com a part d’un arranjament on hi ha tres sistemes 

relacionats. Aquest són el pa de terra, el forat de plantació emplenat i el sòl horitzontal. Cada 

sistema té les seves pròpies característiques i han de ser tractats de manera diferent per 

obtenir el millor de cadascun. 

Just després de la plantació l’arbre es recolza en l’aigua del pa de terra fins el moment en què 

el creixement de les arrels li permet envair el farciment. “L’assecament del pa de terra pot 

comportar la mort de les puntes de les arrels, estrès, hidrofòbia del pa de terra i pot arribar a 

disparar la mort regressiva i fins i tot la mort de tota la planta.” (May, 2004). “Cal tenir en 

compte que, un cop plantada, el recipient d’un pa de terra conté menys aigua que la que 

contenia al viver.” (Gilman, 1990).  

“Per aquesta raó és molt important regar després de la plantació, concretament el pa de terra i 

no el farciment perquè, a part de no tenir-hi arrels, l’acumulació d’aigua resulta en nivells 

baixos d’oxigen del sòl i limita encara més el desenvolupament d’arrels noves, especialment en 

els sòls impermeables. S’obtindran els millors resultats quan el pa de terra i el farciment són 

regats per separat.” (May,2004). 

Els mètodes més efectius són els degoters, instal·lats a la part superior del pa de terra; i la 

conca d’aigua, on les seves parets no s’estenen més enllà de la vora del pa de terra. Però la 

quantitat d’aigua que cal aplicar és variable segons la mida de l’arbre, l’espècie d’arbre i el 

temps en el moment de plantació. “Es calcula que l’aigua disponible en el pa de terra dura poc 

més d’un dia a l’estiu, i entre 5 i 6 dies a l’hivern, suposant que no plogui.” (May, 2004). 

Per millorar el rendiment es poden realitzar diferents modificacions al sòl. Aplicació de matèria 

orgànica i guix, humus, gels absorbents d’aigua i agents humectants en són les opcions. 

-En el cas de matèria orgànica en adob i guix el que s’aconsegueix és una millor ventilació del 

sòl i més agregació. L’ideal seria tractar tot el lloc de plantació abans de la sembra, però tenint 

cura. “Si la matèria orgànica s’incorpora massa profundament (més profund de 200 mm) pot 

haver descomposició anaeròbica i no hi haurà creixement de les arrels per la manca d’oxigen.” 

(May, 2004). 

-La incorporació d’encoixinats pot reduir la pèrdua d’aigua per evapotranspiració, augmentar 

la taxa d’infiltració  i suprimir les males herbes. Se n’ha de fomentar en la majoria de les 
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plantacions. “La investigació suggereix que la textura gruixuda “mulch” utilitzat a una 

profunditat d’uns 75 mm dóna els millors resultats.” (May, 2004). 

-L’últim que s’ha afirmat com a beneficiós per als arbres són els materials capaços d’absorbir 

grans quantitats d’aigua. “Els gels de poliacrilamida són relativament estables a terra i poden 

augmentar la capacitat de retenció d’aigua dels sòls sorrencs, en particular.” (May, 2004). 

Craul (1999) suggereix que aquests materials són de poc benefici, però la investigació 

addicional indica que el seu ús en els paisatges urbans de clima àrid o semiàrid està justificada. 

“Es va trobar que 10 g de gel sec absorbeix 1400 ml d’aigua. Les taxes d’aplicació que es 

recomanen són del rang de 1-6 g de gel sec / L de farciment.” (May,2004). “La quantitat 

d’aquest producte que s’ha d’utilitzar en un forat de plantació és relativament petit ja que 

grans quantitats inflen el farciment de la terra i també poden reduir la seva ventilació i causar 

un problema d’inundació.” (May,2004). Cal recordar que el grànul de gel està reemplaçant un 

volum similar de sòl que també té una retenció d’aigua i, per tant, només una part de l’aigua 

retinguda en un grànul de gel pot ser considerat com aigua “extra” i que aquest material 

només és beneficiari un cop que l’arbre ha fet arrels per poder explorar el farciment. 

Tal com defineixen Katime et al. (2004) o Landis i Haase (2012)  en els seus estudis, els gels de 

poliacrilamida són materials polimèrics que tenen l’habilitat d’inflar-se amb l’aigua, mantenint 

però, la seva forma fins a un equilibri sense dissoldre’s. Aquest procés és reversible, tot i que 

condicionat, principalment, per les condicions ambientals sota les que està sotmès. Aquesta 

característica que els permet controlar l’absorció o no de líquid fa que s’utilitzin com un 

sistema “controlat” d’alliberació de l’aigua que ha absorbit. 

A la seva estructura molecular s’hi troben  grups funcionals hidròfils (com OH, COOH, CONH2, 

CONH, SO3H…). La funció d’aquestes molècules és retenir l’aigua de reg gràcies als grups 

hidròfils. Aquesta retenció és reversible de manera que pot anar alliberant poc a poc aigua en 

època de sequera i permet una presència hídrica en el sòl més prolongada. També donen 

estructura al sòl evitant l’erosió d’aquest, afavoreix la regeneració de la matèria orgànica i 

l’aeració del sòl, eviten l’acumulació de sals a la superfície i augmenten la retenció dels 

nutrients de les plantes. 

L’experimentació en l’ús per sòls en planta ornamental en climes secs ha generat resultats 

variables (Winkelman i Kendle, 1996). 

-Els gels humectants poden resultar una manera senzilla de millorar el reg d’arbres. Un agent 

humectant és un tensioactiu que trenca la tensió superficial de l’aigua i fa que “mulli més” o 

que sigui més “humida”. No té capacitat de retenció sinó que el que es pretén és assegurar-se 

que quan s’hi afegeix aigua, s’absorbeixi a terra enlloc de perdre’s. May (2004) creu que són 

probablement més útils del que pensem i que, tot i la poca investigació actua, poden tenir 

mèrit. 

“És un producte que fa l’aigua més humida” (May, 2004). 

En l’àmbit comú es coneixen com a detergents. Són formulacions líquides o en pols que 

dispersen fàcilment la brutícia i faciliten el transport de l’aigua gràcies a una activitat 
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interfacial i capacitat d’intercanvi iònic. En la seva composició química hi intervenen diversos 

compostos. Tal com expliquen Martínez (2002) o Percival i Barnes (2004) en els seus treballs, 

es poden categoritzar, a grans trets, en: tensioactius, coadjuvants, additius i el material de 

càrrega. 

Els tensioactius o coadjuvants, a diferència del gel de poliacrilamida, fan més efectiva l’aigua, 

quedant més absorbida pel terra en comptes de perdre’s per percolació. 

 1.3-El plàtan a Barcelona 
La raó per la qual aquest estudi es realitza amb Platanus x acerifolia és que és l’arbre més 

utilitzat a tot l’hemisferi nord i potser el més plantat al món per acompanyar carrers i 

avingudes, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona.  

La presència d’aquests arbres a la ciutat ve de molt lluny. Tots tenim en ment una doble 

alineació d’aquesta espècie a totes les grans avingudes, entrades de poblacions o arribades a 

grans masies. Uns arbres molt alts amb uns diàmetres de tronc considerables. L’origen d’això 

és remunta a finals del segle XVIII – principis del XIX i servien per proporcionar ombra als 

viatgers, que podien descansar del recorregut abans d’arribar al destí; i “als lents carros de 

transport de mercaderies, carruatges i diligencies, tots moguts pel tir de cavalleria, durant els 

durs estius mediterranis” (wikipedia). També era una forma fàcil d’aconseguir fusta per fer foc 

en cas de necessitat, especialment per l’exèrcit en cas de guerra, ja que el seu creixement i 

resistència a les ferides era alta.  

Actualment, a part de la seva imatge històrica, es continua usant perquè és un arbre 

extraordinàriament resistent. Com és un arbre autòcton s’adapta molt bé a la nostre zona 

climàtica i als seus tipus de sòls. Creix relativament ràpid i té vida estimada molt longeva. A 

més a més, “la seva ombra és molt apreciada per la densitat i per la frescor que genera, ja que, 

en tenir fulles grans, permet una millor i més efectiva absorció de la pols en suspensió” 

(http://www.terrassa.cat/quadern-natura-2). 

  

1.4-Antecedents 
Per incrementar el percentatge de supervivència de les noves plantacions en arbrat d’alineació 

de carrer, des de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i el servei de Parcs i 

Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, s’han realitzat una sèrie de treballs en el període 2010-

2013 i 2014-2016. 

Les conclusions a les que es va arribar després d’aquest primer grup d’estudis coincideixen en  

trobar interessant l’ús de gels de poliacrilamida incorporats a les terres de plantació. En els 

resultats obtinguts, tot i no presentar diferències significatives en la majoria de paràmetres, es 

veia una tendència clara en la resposta dels arbres donant un  major creixement i, per tant, 

una millor implantació utilitzant gel de poliacrilamida (Campeny, 2014 i Fàbregas et al., 2015). 

En aquests estudis es va observar com l’aplicació del gel de poliacrilamida en les terres de 

plantació també modificava la morfologia del sistema radicular dels arbres, veient que amb 
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aquest tractament els sistemes radiculars eren més estrets i verticals, romanien dins del forat 

de plantació i presentaven gran presència d’arrel fina. Per contra, en els arbres sense 

tractament el sistema radicular s'estenia més enllà del forat de plantació amb una disposició 

horitzontal/obliqua, amb bona presència d’arrel primària i secundària però amb poca 

presència d’arrels fines (Campeny,  2014  i Fàbregas et al., 2015). 

Pel que fa a l’aplicació de tensioactius durant els primers 24 mesos des de la plantació, es va 

observar que no comportaven efectes significatius en cap dels paràmetres analitzats. En valors 

absoluts s’observen valors superiors al control en tots els paràmetres ponderals, mètrics i de 

port dels  arbres, tot i que l’increment produït per aquesta millora és inferior a l’observada  en 

aplicar hidrogel, amb l’excepció del pes de fruits on aquest pren el valor màxim (Campeny, 

2014 i Fàbregas et al., 2015).  

A continuació es va iniciar una segona sèrie de treballs que estarà compresa entre en el 

període 2014-2016. Aquest treball es concep a partir de l’estudi de Cuyàs 2015. 

Les conclusions a les que es va arribar amb l’estudi del 2014 van ser que els tractaments amb 

tensioactiu van permetre una millor resistència a la falta d’aigua en el període de dues 

setmanes i va evitar una major defoliació. Aquesta menor defoliació no va obligar als arbres a 

rebrotar branques secundàries com en els altres dos tractaments, de manera que aquest valor 

va ser significativament inferior amb el tractament de tensioactiu. 

Els valors absoluts dels arbres regats amb tensioactiu van mostrar com aquests tenen un 

creixement del perímetre, nombre de branques terciàries, longitud de branques secundàries i 

nombre de fulles total inferior a la resta. Aquesta tendència també va suggerir que els arbres 

amb aquest tractament van rebrotar menys que els altres (Cuyàs, 2015). 
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2-Objectius 
L'objectiu general de l'assaig és estudiar el comportament de 30 exemplars de Platanus x 

acerifolia davant l'aplicació d'un producte tensioactiu incorporat amb l'aigua de reg i 

l'aportació d'un hidrogel en les terres de plantació. 

S'estableixen 3 tractaments, constituïts per 10 arbres cadascun, disposats a l'atzar en la 

parcel·la experimental: sense cap millora (control), incorporació d'hidrogel a la terra de 

plantació (gel de poliacrilamida) i reg amb tensioactiu (tensioactiu).  

A la primavera del 2105 s’addiciona una variant més respecte l’estudi inicial i és que també es 

diferenciarà el reg. S’estableixen dues dosis de reg, constituïts per 15 arbres cadascun, 

disposats en columnes alternes: reg de 80 l (arbres senars) i reg de 60 l (arbres parells). 

 

 Objectius específics: 
 

1.- Fer una valoració qualitativa de l’estat general dels arbres en dos moments (inici de 

brotació i ple estiu). 

 

2.- Determinar els efectes de l’aplicació del tensioactiu i de la poliacrilamida sobre diferents 

paràmetres quantitatius del creixement dels arbres després de dos anys de creixement des de 

la plantació. Els paràmetres d’estudi són: perímetre de tronc, alçada, nombre i longitud de 

branques primàries, secundàries i terciàries, nombre total de fulles i per branca primària i el 

potencial hídric dels arbres. 

 

La consecució dels anteriors objectius permetrà obtenir informació valuosa sobre possibles 

estratègies postplantació que comportin una millora de la supervivència i el creixement de 

l'arbrat de nova plantació en sòl urbà. 
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3-Materials i mètodes 

3.1-Localització i descripció de la parcel·la  
Els arbres utilitzats en l’estudi es van plantar en una parcel·la cedida pel servei de Parcs i 

Jardins de la ciutat de Barcelona situada en el Viver municipal Tres Pins, al vessant nord-oest 

de la part alta de la muntanya de Montjuïc, a uns 150 metres d’alçada sobre el nivell del mar 

(Cuyás, 2015). 

A l’entorn de la zona d’assaig s’hi van apilar materials provinents d’excavacions i restes d’obra 

pública de procedències i composicions variables. 

La localització de la zona on es realitza l’estudi està exposada als vents, principalment als que 

bufen de Nord a Sud quedant relativament resguardada de vents del Sud amb influència 

marina. 

La descripció detallada del procediment de la plantació es pot consultar a l’estudi de Cuyás 

(2015). 

3.2-Material vegetal 
Es van plantar un total de trenta arbres, Platanus x acerifolia, procedents de viver en 

contenidor de 80 l amb una qualitat general acceptable segons els cànons establerts 

(mantenen els àpexs principals, l’estructura general és adequada i la configuració de les arrels 

és correcte). 

Les característiques generals dels arbres en el moment de la plantació es poden veure a les 

taules 3-1 i 3-2. 
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Taula 3-1 Perímetres en el moment de la plantació. Tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 3-2 Alçades en el moment de la plantació. Tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Tractament Posició
Perímetre 

(cm)
Tractament Posició

Perímetre 

(cm)

A1 11 16,5 B2 8 15

A1 13 17 B2 14 16

A1 25 16,5 B2 16 15,5

A1 27 25 B2 20 18

A1 29 16 B2 22 19,5

A2 6 18 C1 1 16

A2 10 14 C1 7 18

A2 12 17 C1 9 14

A2 24 19 C1 15 15,5

A2 28 18 C1 23 18

B1 3 17,5 C2 2 17

B1 5 18 C2 4 16

B1 17 19 C2 18 15

B1 19 18 C2 26 16

B1 21 16 C2 30 16

Tractament Posició
Alçada total 

(m)
Tractament Posició

Alçada total 

(m)

A1 11 6,45 B2 8 5,6

A1 13 5,5 B2 14 5,3

A1 25 6,8 B2 16 6

A1 27 7 B2 20 5,9

A1 29 5,85 B2 22 7,4

A2 6 5,9 C1 1 5

A2 10 5,45 C1 7 6

A2 12 5,6 C1 9 5,5

A2 24 7,2 C1 15 5,7

A2 28 5,45 C1 23 6,3

B1 3 5,8 C2 2 6,1

B1 5 6,9 C2 4 6,2

B1 17 6,8 C2 18 5,5

B1 19 6,4 C2 26 5,6

B1 21 5,5 C2 30 5,75
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Les característiques generals dels arbres a l’inici del present control es mostren a les taules 3-3 

i 3-4. 

Taula 3-3 Perímetres abril 2015. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control i 

1 reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 3-4 Alçades abril 2015. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control i 1 

reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

Tractament Posició
Perímetre 

(cm)
Tractament Posició

Perímetre 

(cm)

A1 11 21 B2 8 17

A1 13 17 B2 14 17,5

A1 25 17,5 B2 16 19,5

A1 27 18,5 B2 20 17,5

A1 29 16,5 B2 22 20,5

A2 6 17,5 C1 1 17

A2 10 16 C1 7 17,5

A2 12 18 C1 9 18

A2 24 21 C1 15 18

A2 28 17,5 C1 23 19

B1 3 18,5 C2 2 18,5

B1 5 21,5 C2 4 18,5

B1 17 21 C2 18 17,5

B1 19 17,5 C2 26 16,5

B1 21 18 C2 30 16,5

Tractament Posició
Alçada total 

(m)
Tractament Posició

Alçada total 

(m)

A1 11 7,1 B2 8 5,7

A1 13 5,8 B2 14 5,8

A1 25 6,8 B2 16 6,4

A1 27 7,1 B2 20 6

A1 29 5,9 B2 22 7,5

A2 6 5,9 C1 1 5,8

A2 10 5,6 C1 7 6,1

A2 12 6 C1 9 5,6

A2 24 7,2 C1 15 6,2

A2 28 5,7 C1 23 6,5

B1 3 6,1 C2 2 6

B1 5 7,2 C2 4 6,2

B1 17 7,1 C2 18 5,8

B1 19 6,9 C2 26 5,7

B1 21 5,5 C2 30 5,8
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3.3-Altres materials utilitzats 

Terres 

La terra utilitzada en els forats de plantació és una terra comercial de la marca Flower, que és 

la que el servei de Parc i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona va utilitzar en totes les noves 

plantacions de l’any 2014. Els principals resultats de l’analítica de la terra es troben a la Taula 

3-5. A l’annex B es poden veure tots els paràmetres analitzats. 

Taula 3-5 Analítica de les terres de l’assaig 
Font: Adaptació pròpia de Laboratorio Escudero 

 

Com acostuma a passar amb totes les terres vegetals comercials, la matèria orgànica total i 

oxidable té nivells molt alts i la conductivitat elèctrica (1:5) ens diu que es tracta d’un sòl salí. 

Aigua 

El reg s’efectua amb aigües freàtiques i, com s’observa en la taula 3-6, els paràmetres químics 

estan dins dels valors guia establerts per a aigües de reg. Queden lleugerament per sobre dels 

paràmetres indicats com a guia per a aigües de reg els paràmetres Recompte d’E. Coli i el 

Recompte de coliformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques analítiques Terra vegetal

pH 7,86

Conductivitat Elèctrica (1:5) (mmhos/cm) 0,824

Matèria orgànica oxidable (%) 7,75

Nitrogen total (%) 0,305

Carbonats totals (%) 10,92

Calcària activa (0/00) 11,23

Fòsfor asimilable (ppm) 109

Potassi assimilable (ppm) 774

Classificació textural USDA Franco arenosa

Capacitat retenció H2O i fertilitzants Mitja

Equilibri macro-micropors Bon equilibri

Capacitat drenatge Bona
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Taula 3-6 Anàlisi química i microbiològica de les aigües utilitzades en el reg 
Font: Servei Relacions Exteriors i R+D+I (Parcs i Jardins)  

 

Gel de poliacrilamida aplicat 

S’incorpora a la terra de plantació el gel de poliacrilamida ECOGEL de la marca comercial Burés 

professionals S.A. en el seu format de granulometria fina a una concentració de 4 l/m3. En 

l’annex B s’incorporen les dades del producte. 
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Tensioactiu aplicat 

El producte que s’utilitza és un tensioactiu distribuït per Multifactory Products S.L. amb el nom 

comercial ML 160. S’aplica a una concentració de 250 cc. de tensioactiu / 1 m3 d’aigua. La 

composició del mateix es detalla a la taula 3-7. En l’annex B s’inclouen dades referents al 

producte aplicat. 

 

Taula 3-7 Components i concentracions dels mateixos en el tensioactiu utilitzat 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Multifactory Products 

 

 

3.4-Procediment 
El procediment de la plantació està descrit en detall a “Resposta de Platanus x acerifolia a 

l’aplicació d’un gel de poliacrilamida i un tensioactiu”, Cuyás, Jordi, 2015. 

La distribució dels tractaments i dels arbres control queda segons la taula 3-8. 

 

Taula 3-8 Tractaments realitzats a cada ubicació 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Control 

 Gel de poliacrilamida 

 Tensioactiu 
 
 
 
 
 
 
 
Es decideix afegir variacions respecte el reg que es realitzava l’any anterior. Es passa a regar un 
cop a la setmana. A les fileres dels arbres amb nombre senar s’apliquen 80 l / arbre (Reg 1) i a 
les fileres de nombre parell 60 l / arbre (Reg 2). El resultat es mostra a la taula 3-9. 
 
 

Components Concentració (%)

Tensioactius aniònics 5-15%

Deydol 1t7 (alcohol gras etoxilat C12-C18 amb 7OE)

CAS 68213-23-0

NTA-EINSECS 225-76 8-6 <1%

5-15%

C C B C B A C B C A

A A A B C B B C B B

B B C A A C A A A C

C

B

A
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Taula 3-9 Dosi de reg a cada ubicació 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Reg 1 

 Reg 2 

En l’annex A s’inclouen les dades climàtiques corresponents als mesos entre assajos i durant el 

present estudi en format diari. 

De manera resumida, a la taula 3-10 es mostren les mitjanes diàries dels paràmetres 

meteorològics extrets de l’estació del Raval. Per la proximitat de l’estació en qüestió, els valors 

es consideren extrapolables a la zona de l’assaig. 

 

Taula 3-10 Mitjanes de paràmetres meteorològics dels mesos entre assajos i del present estudi 

(Estació del Raval) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades climàtiques de l’estació del Raval 

 

H: Humitat 

T: Temperatura 

Etr: Evapotranspiració 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rang dies Reg (l/m2)
H relativa 

màx. (%)

H relativa 

mitjana (%)

T mínima 

(ºC)

T mitjana 

(ºC)
T màx. (ºC)

Precipitació 

acumulada 

diària (mm)

Irradiació 

solar global 

diària (n/N)

Etr (valor 

absolut)

1-31 

Octubre
0 84,00 68,55 18,37 21,11 24,68 0,19 13,65 2,46

1-30 

Novembre
0 83,17 68,77 13,79 16,45 19,45 4,28 7,19 1,21

1-31 

Desembre
0 75,19 58,87 8,91 11,71 15,09 0,94 6,88 0,97

1-31 Gener 0 71,55 56,06 8,23 11,28 15,17 0,39 8,22 1,16

1-28 Febrer 0 70,04 53,86 7,41 10,47 14,06 0,31 10,76 1,54

1-31 Març 0 82,00 64,71 10,85 13,52 16,99 2,03 14,95 2,26

1-30 Abril 233,1 83,07 65,40 13,13 15,79 19,06 0,34 20,82 3,28

1-31 Maig 280 82,23 61,55 16,51 19,86 24,27 1,35 25,32 4,45

1-30 Juny 233,1 77,03 57,93 21,33 24,23 27,66 0,12 27,48 5,23

1-31 Juliol 350 78,90 63,00 24,91 27,35 30,50 0,16 24,02 4,95

1-31 Agost 280 81,61 66,97 22,69 25,55 28,84 1,05 21,80 4,38

1-30 

Setembre
210 81,73 66,53 19,37 21,78 24,50 1,77 16,48 3,08

1-31 

Octubre
140 84,29 68,55 16,12 18,60 21,62 2,41 10,87 1,95
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Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Juliol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Setembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

El dia 9 d’abril de 2015 s’inicia el segon període de l’assaig. Es rega cada arbre amb la dosi 

esmentada a la taula 3-9  i amb el tractament corresponent, taula 3-8. 

A partir d’aquest moment s’estableix un calendari de reg, veure taula 3-11. 

 

Taula 3-11 Calendari d’actuacions 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Reg Normal 

 Reg només tensioactiu 

 No es rega per pluja 

 Mesures dels arbres  

 Mesures de potencials hídrics 
 

3.5-Metodologia de les mesures 
A l’inici del segon any d’estudi, dia 9 d’abril, es va realitzar una valoració qualitativa de la 

brotada dels arbres amb la percepció visual. 

Al final de l’estudi es va realitzar, de la mateixa manera, la valoració qualitativa de la copa, la 

distribució i densitat de branques, densitat de fulles i la presència de plagues i malalties. 

La valoració quantitativa es va realitzar entre els dies 20 i 29 de juliol. Amb una cinta mètrica 

es va mesurar la llargada de les branques primàries, secundàries i terciàries. També es van 

comptar les fulles una a una. Per poder quantificar les branques altes es va necessitar l’ajuda 

d’una bastida de dos pisos, però alguns arbres encara resultaven massa alts i es va necessitar 

l’ajuda d’una plataforma elevadora.  
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Figura 3-1 Treball amb plataforma elevadora 
Fotògraf: Daniel Celaya 

L’alçada total és un valor inexacte ja que: 

-Es va considerar que l’alçada a la que es trobava la barra  preventiva superior de la bastida 

(“quitamiedos”) era de 3,40 metres, però no es va tenir en compte la inclinació d’aquesta en el 

moment de les lectures. 

-En molts casos l’alçada de la bastida era insuficient i s’estirava la cinta fins, aproximadament, 

l’àpex de l’arbre.  

La idea inicial era mesurar els potencials hídrics en les millors i pitjors condicions pels arbres 

abans i desprès de regar (al migdia en ple sol i a l’alba quan ja han absorbit el màxim d’aigua), 

però les precipitacions de les dates en què es volien realitzar les lectures van dificultar la tasca 

fins el punt que només es van poder fer les dues mesures d’abans del reg. 
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Aquestes lectures es van fer amb una bomba de Scholander. El pecíol es talla esbiaixadament i 

s’introdueix a través del tap de goma. La fulla es posa a dins de la cambra amb l’extrem del 

pecíol a fora. Aquesta cambra queda segellada i s’hi injecta aire comprimit. Quan la pressió de 

dins la cambra iguala la pressió de dins la fulla, la saba surt pel pecíol. La lectura de la pressió 

creada pel gas comprimit és igual a la del potencial hídric de la fulla. 

 

Figura 3-2 Esquema de bomba de Scholander 
Font: (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Pressurebomb_%28es%29.svg) 

 

 

Figura 3-3 Treball a l’alba 
Fotògraf: Ferran Celaya 

 

 

 

Figura 3-4 Treball al migdia 

Fotògraf: Xavier Fàbregas 

 

 

3.6 Estudi estadístic 
Les dades obtingudes per a cada paràmetre quantitatiu, s’han sotmès a l’anàlisi de la variància 

i també de la covariància amb el programa estadístic R i quan s’ha detectat efecte significatiu 

s’ha procedit a la separació de mitjanes pel test de Tukey (P≤0.1). Normalment es fa amb 

P≤0.05 però com els arbres tenen una variabilitat molt més alta que altres éssers vius, és molt 

difícil poder trobar diferències significatives per sota de 0.1 i per aquesta raó es decideix 

relaxar el nivell de significació. 

El factor inclou sis unitats d’estudi (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i es pren com a testimoni o control 

el C1. 

Es realitza un primer estudi on es comparen els paràmetres simples (alçada inicial, final i el seu 

increment; el perímetre inicial, final i el seu increment; el nombre de branques totals, la suma 

de secundàries i terciàries i el transformat dels números; la longitud de branques totals i de 
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primàries; el número de fulles, de branques secundàries i de terciàries i els seus transformats i 

la mitjana del nombre de fulles) amb la relació combinació del tractament i de la dosi de reg.  

Per tal de trobar més diferències entre els diferents paràmetres es realitza l’estudi afegint les 

covariables alçada i perímetres inicials, sense interaccions entre les covariables i la combinació 

de dosi de reg i tractament. 

També s’analitzen amb les mateixes covariables, però aquest cop amb interacció entre les 

covariables i el factor. 

Tots els números transformats són l’arrel quadrada del valor. En el cas del transformat de  

nombre de branques secundàries i terciàries es tracta del transformat de la suma i no la suma 

dels transformats. 

Ens els casos on si s’observen diferències significatives, les agrupacions es representen amb 

“a” < “b” < “c”. 
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4-Resultats i discussió 

4.1-Valoració qualitativa 
Els resultats de les valoracions qualitatives estan dividits en dos. Per una banda els de l’inici del 

present estudi i per l’altre els del final. 

4.1.1-Abril 2015 (inici) 

A l’inici només es va valorar la brotació que s’havia produït en cada arbre. Es considera 

brotació alta, una densitat de fulles i la seva distribució correcta; una brotació mitjana, la 

densitat o la distribució de fulles correcta; i una brotació baixa, la densitat i la distribució de 

fulles deficient. Els resultats es recullen a la taula 4-1. 

 

Taula 4-1 Brotació inicial. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Brotació alta 

 Brotació mitjana 

 Brotació baixa 

De manera resumida, s’observa que pel tractament amb tensioactiu (A) hi ha 4 exemplars amb 

brotació alta, 4 amb brotació mitjana i 2 amb brotació baixa. 

Pels arbres amb gel de poliacrilamida (B) tenim 2 amb brotació alta, 4 amb brotació mitjana i 4 

amb brotació baixa. 

I pels arbres control (C) hi ha 3 arbres amb brotació alta, 4 amb brotació mitjana i 3 amb 

brotació baixa. 

Tractament Arbre Valoració Tractament Arbre Valoració

A 6 A B 17 B

A 10 M B 19 M

A 11 A B 20 A

A 12 A B 21 M

A 13 M B 22 M

A 24 A C 1 A

A 25 M C 2 A

A 27 B C 4 B

A 28 B C 7 B

A 29 M C 9 A

B 3 M C 15 M

B 5 B C 18 M

B 8 B C 23 M

B 14 A C 26 B

B 16 B C 30 M

A

M

B
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Aquests valors semblen indicar que l’aplicació de tensioactiu afavoreix el desenvolupament 

dels arbres. 

 

4.1.2-Juliol 2015 (final) 

Al final de l’estudi, mentre es prenien les dades per la valoració quantitativa, es va fer una 

segona valoració qualitativa, aquest cop valorant la forma de la capçada, la distribució i la 

densitat de les branques, la densitat de les fulles i la presència de plagues i malalties. 

-Arbre 1 

Bona densitat de fulles i branques. Bona distribució de branques. Molta presència de tigre i 

una mica de oïdi. 

-Arbre 2 

Bona distribució i densitat de branques, però baixa densitat de fulles.  

-Arbre 3 

Bona distribució de brancatge i densitat de fulles mitjana. Bastant tigre i oïdi als brots 

terminals. 

-Arbre 4 

Bon port i distribució de les branques excepte la part on no n’hi ha. Baixa densitat de fulles i 

bon color. Poca presència de tigre i gens d’oïdi. 

-Arbre 5 

Branques mal distribuïdes deixant la part central buida. Moltes branques seques. Densitat de 

fulles normal. Poc tigre i una mica d’oïdi. 

-Arbre 6 

Capçada regular amb bona distribució i densitat de branques. Bona densitat de fulles. Poc tigre 

i sense oïdi. 

-Arbre 7 

Capçada irregular. Mala distribució de les branques i baixa densitat. Densitat de les fulles 

mitjana. Les branques primàries són molt llargues, però el brancatge secundari només es dona 

a les extremitats. Una mica de tigre i oïdi. 

-Arbre 8 

Distribució ampla de les branques deixant algun buit. Bona densitat de les fulles.  No presenta 

ni tigre ni oïdi. 
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-Arbre 9 

Bona capçada. Distribució i densitat de les branques bastant bona. Baixa densitat de les fulles. 

Molt poc oïdi i tigre. 

-Arbre 10 

Bon brancatge, però poques fulles. Poc oïdi i poc tigre. 

-Arbre 11 

Bon brancatge, però amb densitat irregular de fulles, deixant una espai buit al mig. Alta 

presència de tigre i oïdi. 

-Arbre 12 

Bona densitat i distribució de fulles i branques. Presenta tigre i molt poc oïdi. 

-Arbre 13 

Bona distribució i densitat de branques i fulles. Branques uniformes i bon color. Molt tigre i 

molt poc oïdi. 

-Arbre 14 

Bona estructura i distribució de branques. Poca densitat de fulles. Poc tigre. 

-Arbre 15 

Bona capçada. Bona distribució i densitat de branques i fulles. Es troba en bon estat amb poc 

tigre i sense oïdi. 

-Arbre 16 

Brancatge ben distribuït, però amb baixa densitat. Bona densitat de fulles. Poc tigre i sense 

oïdi. 

-Arbre 17 

Capçada pobra. Baixa densitat de branques i mal distribuïdes. Densitat de fulles normal. 

Moltes branques seques. Presència d’oïdi i una mica de tigre. 

-Arbre 18 

Molt bona part aèria amb molt bona distribució i densitat del brancatge primari i força del 

secundari. Densitat de les fulles no tan bona. Molt oïdi i poc tigre. 

-Arbre 19 

Branques mal distribuïdes i bon número de fulles. Presenta oïdi i poc tigre. 
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-Arbre 20 

Arbre inclinat. Mala distribució de les branques i bona densitat de fulles. Presència de tigre i 

oïdi. 

-Arbre 21 

Branques seques, molt defoliat i les fulles grogues. Es troba en mal estat. 

-Arbre 22 

Bona densitat de fulles, però la part central buida de brancatge. Moltes branques seques. 

Presència de tigre i poc oïdi.  

-Arbre 23 

Bona distribució i densitat de branques, però densitat baixa de fulles. L’arbre presenta un eix 

principal doble. 

-Arbre 24 

Port dolent amb branques molt mal distribuïdes. Densitat de fulles pobra. Poca capçada.  

-Arbre 25 

Bona densitat de branques i fulles. La majoria de les branques tenen les puntes seques. 

-Arbre 26 

Capçada regular, però baixa densitat de branques. Densitat de fulles correcta. Aparentment 

bon aspecte. Molt poc tigre i sense oïdi. 

-Arbre 27 

Capçada irregular amb bona densitat de fulles, però mitjana de branques. Brots amb 

distribució ampla i a partir de 2 metres aprox. Una mica d’oïdi i tigre. 

-Arbre 28 

Dos eixos centrals i capçada molt alta. Poques branques, però ben proporcionades amb una 

bona densitat i distribució. Alta densitat de fulles. Presenta oïdi i poc tigre. 

-Arbre 29 

Bona distribució de branques i densitat de fulles mitjana. Presenta força tigre i oïdi.  

-Arbre 30 

Branques concentrades a la part superior de l’arbre. Bon número de fulles. Presència de tigre i 

baixa d’oïdi. 
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Segons les descripcions anteriors es realitza una taula, taula 4-2, similar a la taula 4-1 per tal de 

poder comparar l’evolució que han sofert els arbres. Es considera brotació alta, una densitat 

de fulles i la seva distribució correcta; una brotació mitjana, la densitat o la distribució de fulles 

correcta; i una brotació baixa, la densitat i la distribució deficient.  

 

Taula 4-2 Valoracions finals. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control i 1 

reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Valoració alta 

 Valoració mitjana 

 Valoració baixa 

D’aquesta valoració es desprenen els següents resultats: 

Dels arbres tractats amb tensioactiu i reg abundant (A1), 4 presenten valoració alta i 1  

mitjana. 

Dels arbres tractats amb tensioactiu i reg reduït (A2), 2 presenten valoració alta, 2 mitjana i 1 

baixa. 

Dels arbres tractats amb gel de poliacrilamida i reg abundant (B1), 2 presenten valoració 

mitjana i 3 baixa. 

Dels arbres tractats amb gel de poliacrilamida amb reg reduït (B2), 2 presenten valoració alta i 

3 mitjana. 

Dels arbres control amb reg abundant (C1), 2 presenten valoració alta, 2 mitjana i 1 baixa. 

Tractament Arbre Valoració Tractament Arbre Valoració

A1 11 A B2 8 A

A1 13 A B2 14 M

A1 25 A B2 16 A

A1 27 M B2 20 M

A1 29 A B2 22 M

A2 6 A C1 1 A

A2 10 M C1 7 B

A2 12 A C1 9 M

A2 24 B C1 15 A

A2 28 M C1 23 M

B1 3 M C2 2 M

B1 5 B C2 4 M

B1 17 B C2 18 A

B1 19 M C2 26 M

B1 21 B C2 30 A

A

M

B
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I dels arbres control amb reg reduït (C2), 2 presenten valoració alta i 3 mitjana. 

Això suposa que els arbres amb tractament amb tensioactiu redueixen un arbre de valoració 

mitjana i un amb valoració baixa per guanyar-ne dos amb valoració alta. Els arbres amb gel de 

poliacrilamida milloren en un arbre de valoració baixa a un de valoració mitjana i els arbres 

control redueixen dos exemplars de valoració baixa per guanyar-ne un de valoració mitjana i 

un de valoració alta. 

A nivell qualitatiu es pot dir que el tensioactiu aconsegueix una major resposta i més ràpida en 

forma de desenvolupament dels arbres respecte el tractament amb gel de poliacrilamida i el 

control. 

4.1.3-Diferències de fulles 

Aquesta millor resposta dels arbres amb tractament amb tensioactiu també es podia observar 

al llarg de l’assaig. Així en aquesta imatge del 18 de juny (figura 4-1) s’observa una diferència 

entre les fulles dels diferents arbres. S’hi pot apreciar  com l’arbre de l’esquerra (arbre 9, 

control) té les fulles més seques que el de la dreta (arbre 10, tensioactiu) que té les fulles 

tendres.  

 

 

Figura 4-1 Diferència de fulles entre els arbres 9 i 10 
Fotògraf: Ferran Celaya 
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El dia 15 d’octubre es decideix deixar de regar. S’observa com en un mateix arbre hi ha fulles 

seques (el corresponent per l’època) i de nova brotació.  

 

 

Figura 4-2 Diferència de fulles d’un mateix arbre 
Fotògraf: Ferran Celaya 
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4.2-Valoració quantitativa 
Les dades quantitatives estan dividides en tres parts. Per una banda els valors obtinguts, per 

una altra, l’estudi estadístic de les relacions entre els resultats en funció del tractament i 

finalment el potencial hídric dels arbres. 

4.2.1- Juliol 2015 (final) 

Les mesures finals de la present valoració recopilades entre el 20 i el 29 de juliol de 2015 es 

mostren a les taules 4-3 i 4-4. 

 

Taula 4-3 Perímetres finals. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control i 1 

reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament Posició
Perímetre 

(cm)
Tractament Posició

Perímetre 

(cm)

A1 11 24 B2 8 19

A1 13 20 B2 14 20

A1 25 21 B2 16 22

A1 27 21 B2 20 21

A1 29 20 B2 22 22,5

A2 6 20 C1 1 20

A2 10 18 C1 7 21

A2 12 20 C1 9 20

A2 24 22,5 C1 15 21

A2 28 20 C1 23 20

B1 3 20,5 C2 2 20

B1 5 23 C2 4 19

B1 17 23 C2 18 19

B1 19 21 C2 26 19

B1 21 20 C2 30 19

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959


36 
Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

Taula 4-4 Alçades finals. Tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C control i 1 reg 

abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

4.2.2-Estudi estadístic 

S’han dividit els resultats en tres blocs: 

 Bloc 1: Mitjanes de: Alçada inicial, Alçada final, Increment d’alçada, Perímetre inicial, 

Perímetre final i Increment de perímetre. 

 Bloc 2: Mitjanes de: Nombre de branques totals, Nombre de branques secundàries i 

terciàries, Transformat de nombre de branques totals, Transformat de  nombre de 

branques secundàries i terciàries, Longitud de branques totals, Longitud de branques 

primàries, Nombre de branques secundàries, Transformat de nombre de branques 

secundàries, Nombre de terciàries i Transformat del nombre de terciàries. 

 Bloc 3: Mitjanes de: Nombre de fulles totals per arbre, Mitjana de nombre de fulles 

respecte la longitud de la branca principal, Transformat del nombre de fulles. 

 

Val a dir que els resultats que es presenten en aquest treball són els del control realitzat als 18 

mesos posteriors a la plantació. Aquest període de temps d’assaig amb arbres és molt curt i 

poc significatiu, pel que no és estrany que els efectes dels dos tractaments realitzats siguin 

encara poc visibles i tingui un efecte molt més gran la història prèvia d’aquests arbres.  

 

 

Tractament Posició
Alçada total 

(m)
Tractament Posició

Alçada total 

(m)

A1 11 6,8 B2 8 6

A1 13 5,95 B2 14 5,83

A1 25 6,97 B2 16 6,38

A1 27 7,12 B2 20 6,3

A1 29 6,1 B2 22 7,37

A2 6 6,2 C1 1 5,94

A2 10 5,7 C1 7 6,32

A2 12 6,15 C1 9 5,88

A2 24 6,9 C1 15 6,3

A2 28 5,86 C1 23 6,73

B1 3 6,25 C2 2 6,7

B1 5 7,5 C2 4 6,24

B1 17 7,35 C2 18 5,9

B1 19 6,74 C2 26 5,96

B1 21 5,9 C2 30 6
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-Bloc 1. 

Les taules 4-5 i 4-6 mostren l’efecte dels tractaments sobre el creixement en alçada i perímetre 

dels arbres. 

 

Taula 4-5 Resultats de les alçades finals i inicials dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació respecte 

control. 
Elaboració pròpia 

 
 
H inicial: Alçada inicial (m) 
H final: Alçada final (m) 

H: Increment d’alçada (m) 

 Valors control 

 Valors per sobre del control 

 Valors per sota del control 

 

Taula 4-6 Resultats dels perímetres inicials i finals dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació respecte 

control. 
Font: Elaboració pròpia 

 
P inicial: Perímetre inicial (cm) 

P final: Perímetre final (cm) 

P: Increment de perímetre (cm) 

 Valors control 

 Valors per sobre del control 

 Valors per sota del control 

 

Tots els resultats presentats són els de valors obtinguts directament del camp. A la taula 4-5 es 

veu com els increments d’alçada han estat superiors en els arbres sense cap mena de 

tractament, tot i les diferències no ser significatives. Els valors mitjos dels increments són molt 

baixos, entre 10 i 30 cm aproximadament. Si es mira la totalitat dels exemplars es veu que els 

increments d’alçada en aquest període són bastant petits, entre 5 i 26 cm. A més a més, els 

Tractament

A1 6,5 a 8,3% 6,6 a 5,7% 0,1 a -75,3%

A2 6,1 a 0,7% 6,2 a -1,2% 0,1 a -57,7%

B1 6,6 a 8,6% 6,8 a 8,3% 0,2 a -3,1%

B2 6,3 a 4,0% 6,4 a 2,3% 0,1 a -50,5%

C1 6,0 a 0% 6,2 a 0% 0,2 a 0%

C2 5,9 a -2,3% 6,2 a -1,2% 0,3 a 34%

H inicial H final H

Tractament

A1 18,1 a 1,1% 21,2 a 3,9% 3,1 a 24%

A2 18,0 a 0,6% 20,1 a -1,5% 2,1 a -16%

B1 19,3 a 7,8% 21,5 a 5,4% 2,2 a -12%

B2 18,4 a 2,8% 20,9 a 2,5% 2,5 a 0%

C1 17,9 a 0% 20,4 a 0% 2,5 a 0%

C2 17,5 a -2,2% 19,2 a -5,9% 1,7 a -32%

PP finalP inicial
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majors creixements es donen en el tractament control amb reg reduït (34.0%) i els menors en 

els tractaments amb tensioactiu (-75.3% el A1 i -57.8% el A2). 

Les variacions percentuals màximes són del 8.3%, el que posa de manifest una bona 

homogeneïtat entre tots els arbres per aquest paràmetre. En el cas d’arbres, variacions de fins 

un 10% es poden considerar normals degut a la seva variabilitat intrínseca. 

Tanmateix, si s’observa la taula 4-4 es pot veure que les variacions entre els 30 exemplars van 

des dels 5.7 m el més baix fins als 7.5 m el més alt. Això indica que, tot i analitzar els resultats 

estadísticament, es veu que no hi ha diferències significatives. Tal com acostuma a passar amb 

el arbres, les diferències entre els exemplars són bastant grans i la variabilitat d’inici 

condiciona els resultats finals. 

En treballs anteriors (Campeny 2014 i Martí i Sánchez 2013), ja es trobà que els tractaments 

tenen poca incidència en el paràmetre alçada, en concret, les diferències en valor absolut 

després de 4 anys en cultiu són inferiors al 5%. 

A la taula 4-6 es pot observar com no hi ha diferències significatives en cap dels paràmetres 

relacionats amb el perímetre. Si es miren les diferències en tant per cent es veu com el 

tractament B1 (gel de poliacrilamida i reg abundant) té uns valors superiors als del tractament 

C2 (control amb reg reduït), amb una diferència del 11.3%. En la resta de casos, tots els 

tractaments en valor absolut són superiors al C2. 

L’efecte esmentat en el treball anterior (Cuyàs, 2015) sobre la diferència del perímetre entre 

els arbres amb tractament de gel de poliacrilamida i la resta va quedant difuminat. 

Tant en les alçades com en els perímetres s’observa un creixement inferior dels arbres A2 

(tensioactiu amb reg reduït) respecte els arbres control (C1). A l’inici els dos paràmetres són 

superiors al control, però al final són inferiors. 

Amb aquests mateixos paràmetres s’ha trobat altres diferències en fer l’estudi de covariables. 

Les noves diferències significatives es mostren a la taula 4-7. 
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Taula 4-7 Resultats alçades inicials i finals dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de 

covariables respecte perímetre inicial centrat. 
Font: Elaboració pròpia 

 

     H final: Alçada final (m)  
     P final: Perímetre final (cm) 

      Valors control 

      Valors per sobre del control 

      Valors per sota del control 

 

En la taula 4-7 es mostren les diferències significatives del paràmetres havent-los tractat. En el 

cas de l’alçada final s’han trobat les diferències a l’estudi amb la covariable del perímetre 

inicial centrat amb interacció amb els tractaments i les dosis del reg. Les diferències indiquen 

que el paràmetre Alçada final del tractament B1 (gel de poliacrilamida i reg abundant) està 

més influenciat de forma positiva pel perímetre inicial i el tractament A1 (tensioactiu amb reg 

abundant) està més influenciat de forma negativa.  

En el cas del perímetre final s’han trobat les diferències a l’estudi amb la covariable de 

perímetre inicial centrat amb interacció. Aquesta influència és significativament més positiva 

en el tractament A1 (tensioactiu amb reg abundant) i de forma negativa en el C2 (control amb 

reg reduït).  

El que indiquen aquests resultats és que, tal com acostuma a passar amb els arbres, els valors 

d’inici (la història prèvia dels arbres) condicionen els resultats finals, com a mínim a curt 

termini. 

-Bloc 2. 

En aquest bloc s’estudien els paràmetres relacionats amb la brotació dels arbres 18 mesos 

després de la plantació. Els paràmetres estudiats són el nombre i longitud de les branques 

primàries, secundàries i terciàries per separat i de secundàries i terciàries sumades.  

 

 

Tractament H final P final

A1 -0,1 a 21,1 b

A2 0,1 ab 20,3 ab

B1 0,1 b 20,7 ab

B2 -0,2 ab 20,8 ab

C1 0,1 ab 20,7 ab

C2 0,3 ab 19,8 a
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Taula 4-8 Resultats del nombre de branques dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació respecte 

control. 
Font: Elaboració pròpia 

 

N Bran: Nombre de branques primàries (unitats) 

TN Bran: Transformat del nombre de branques primàries (unitats) 

N Sec: Nombre de branques secundàries + terciàries (unitats) 

TN Sec: Transformat del nombre de branques secundàries + terciàries (unitats) 

 Valors control 

 Valors per sobre del control 

 Valors per sota del control 

 

La taula 4-8 mostra com els tractaments A (tensioactiu) i B1 (gel de poliacrilamida i reg 

abundant) presenten més branques primàries i menys de secundàries i terciàries que els regats 

amb C (control) i B2 (gel de poliacrilamida i reg reduït).   

Tant en el nombre de branques primàries com en el transformat, les diferencies percentuals 

són molt petites respecte al control (inferiors al 10%). Entre els tractaments es veuen 

diferències iguals o superiors al 10%, amb els valors més baixos en el tractament C2 i els més 

alts en els tractament A1, B1 i A2. 

En la suma de branques secundàries i terciàries, el comportament és totalment contrari, sent 

el tractament C2 el que presenta valors més alts (29.2% més que els control) i els regats amb 

gel de poliacrilamida i reg abundant (B1) els que menys (12.5% menys que els control). 

Aquestes grans diferències percentuals creen 3 grups ben marcats. Els tractaments amb 

tensioactiu i el de gel de poliacrilamida amb reg abundant pertanyen al grup amb els valors 

inferiors, el B2 i el control pertanyen al grup de valors mitjans i el C2 forma el grup de valors 

superiors. 

En el cas del transformat del nombre de branques secundàries i terciàries les diferències 

significatives s’han trobat a l’estudi amb la covariable de perímetre inicial centrat amb 

interacció amb el tractament i la dosi de reg.  

 

 

Tractament

A1 37,8 a 1,6% 6,1 a 0,7% 281,4 a -12,1% 16,7 a -5,1%

A2 39,0 a 4,8% 6,2 a 2,0% 304,2 a -5,0% 17,3 a -1,7%

B1 38,8 a 4,3% 6,2 a 2,0% 283,0 a -11,6% 16,6 a -5,7%

B2 35,2 a -5,4% 5,9 a -3,3% 344,2 a 7,5% 18,5 a 5,1%

C1 37,2 a 0% 6,1 a 0% 320,2 a 0% 17,6 a 0%

C2 34,2 a -8,1% 5,8 a -4,9% 413,8 a 29,2% 19,2 a 9,1%

N Bran TN Bran N Sec TN Sec
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Taula 4-9 Resultats del nombre de branques dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de 

covariables respecte perímetre inicial centrat. 
Font: Elaboració pròpia 

 

TN Sec: Transformat del nombre de branques secundàries + terciàries (unitats)  

 Valors control 

 Valors per sobre del control 

 Valors per sota del control 

 

Tal com es pot veure en la taula 4-9, el nombre de secundàries i terciàries es veuen 

influenciades pel perímetre inicial centrat i aquest afecta de forma positiva al tractament C2 

(control amb reg reduït) i de forma negativa als tractaments A1, A2 (tensioactius) i B1 (gel de 

poliacrilamida amb reg abundant). 

Aquest comportament en el nombre de branques ja es va veure en el treball de Cuyàs (2015) 

on el control tenia major nombre de branques secundàries i terciàries. En aquest cas es va 

considerar que era degut a un estrès hídric produït durant l’assaig que va provocar una 

rebrotada, cosa que no ha succeït aquest any. 

En el treball de Martí i Sánchez  (2013), la resposta inicial de l’arbre als tractaments tenia un 

comportament molt diferent en un període de temps superior (12 mesos),  obtenint-se que els 

tractaments amb tensioactiu i gel de poliacrilamida donaven resultats en valor absolut 

superiors (32-36%) respecte al control. En aquest treball s’observà que els anys següents els 

resultats més alts en valor absolut corresponien al tractament amb gel de poliacrilamida (26% 

el primer any, 34% el segon i 33% el tercer) i el tractament amb tensioactiu donava uns valors 

similars, tot i que superiors al tractament control  (3% 2011, 2% 2012, 12% 2013). 

En el treball de Campeny (2014) s’observa com al final de l’assaig el tractament amb gel de 

poliacrilamida presentava en valor absolut unes diferències percentuals del  34% superiors al 

tractament control i el tractament amb tensioactiu un 12% superiors al control. 

Una explicació pels resultats obtinguts és que les branques primàries vénen bastant 

determinades pels arbres des de viver, quan ja tenen una estructura més o menys formada, 

mentre que les secundàries i les terciàries són fruit de les brotacions posteriors a la plantació. 

Tractament TN Sec

A1 1,2 a

A2 -2,5 a

B1 0,2 a

B2 2,0 ab

C1 3,8 ab

C2 10,9 b
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S’observa com, tot i seguir una pauta similar als resultats de Cuyàs (2015), els valors de 

branques són molt superiors en aquest segon any d’assaig. 

És difícil determinar si aquests resultats són deguts al poc temps que ha passat des de l’inici 

dels tractaments o si realment els tractaments no han provocat cap millora en aquests 

paràmetres. El control de juliol de 2016 es veurà si continua la tendència o, tal com havia 

succeït en els estudis previs, es veu un efecte dels tractaments. 

 

Taula 4-10 Resultats de branques secundàries i terciàries dels tractaments: A tensioactiu, B gel 

de poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació 

respecte control. 
Font: Elaboració pròpia 

 

         Sec: Nombre de branques secundàries (unitats) 

           Terc: Nombre de branques terciàries (unitats) 

          Valors control 

          Valors per sobre del control 

          Valors per sota del control 

Com es veu a la taula 4-10 hi ha una certa diferència entre el nombre de branques secundàries 

i terciàries. En tots els tractaments menys el B1 es troben més branques secundàries que en el 

cas del control. En canvi, les terciàries només són superiors al control en els casos de B2 i C2 

(4.1 i 55.8% respectivament). En els dos casos els tractaments C2 i B2 són els que donen els 

valors més alts. 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament

A1 198,2 a 2,8% 83,2 a -34,6%

A2 208,4 a 8,0% 95,8 a -24,7%

B1 181,2 a -6,1% 101,8 a -20%

B2 211,8 a 9,7% 132,4 a 4,1%

C1 193,0 a 0% 127,2 a 0%

C2 215,6 a 11,7% 198,2 a 55,8%

Sec Terc
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Taula 4-11 Resultats de branques secundàries i terciàries dels Tractaments: A tensioactiu, B gel 

de poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de 

covariables. 
Font: Elaboració pròpia 

     

Sec: Nombre de branques secundàries (ut) 

Terc: Nombre de branques terciàries (ut) 

 
 

 Valors control 

 Valors per sobre del control 

 Valors per sota del control 

 

Amb l’ajuda de l’estudi s’han determinat els resultats de la taula 4-11 on es poden veure les 

diferències, tot i no ser significatives, de les branques secundàries. Es troben amb la covariable 

del perímetre inicial sense interacció amb el tractament i la dosi de reg.  

En canvi, si s’analitzen les covariables respecte al perímetre inicial centrat de les branques 

terciàries, es veu com influeix significativament i de forma positiva en el tractament C2, que 

era el que donava un major nombre en valors absoluts, i de forma negativa en els tractaments 

A1, A2 i B1. 

 

Taula 4-12 Resultats de longituds de branques dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació respecte 

control. 
Font: Elaboració pròpia 

         

LBran: Longitud de les branques totals (cm) 

LBranP: Longitud de les branques primàries 

(cm) 

 Valors control 

 Valors per sota del control 

Tractament Sec Terc

A1 216,7 a 7,5 a

A2 205,5 a -59,5 a

B1 170,4 a 12,9 a

B2 209,8 a 60,2 ab

C1 190,5 a 85,0 ab

C2 215,9 a 323,5 b

Tractament

A1 7876,8 a -7,1% 3480,4 a -1,7%

A2 6744,4 a -20,4% 3388,2 a -4,3%

B1 7488,6 a -11,7% 3290,0 a -7,1%

B2 8344,4 a -1,6% 3498,2 a -1,2%

C1 8477,8 a 0% 3541,8 a 0%

C2 6562,4 a -22,6% 3154,8 a -10,9%

L Bran L Bran P
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En la taula4-12 s’observa com els tractaments C1 i B2 tenen major longitud de branques, tant 

total com només de primàries. Per contra, el tractament C2 és el que presenta menors 

longituds, especialment quan es valora el total. Tot i no haver diferències significatives en cap 

dels dos paràmetres, en les longituds totals, les diferències en tant per cents sí que són 

importants, al voltant del 20% menys respecte al control. Aquests resultats indiquen que els 

exemplars del tractament C2 són els que tenen major nombre de branques secundàries, però 

molt petites. 

Quan s’analitzen aquests paràmetres amb més detall, es troben les diferències significatives 

amb la covariable del perímetre inicial interaccionat amb el tractament i la dosi de reg. 

 

Taula 4-13 Resultats de longituds de branques dels tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de 

covariables amb respecte perímetre inicial centrat. 
Font: Elaboració pròpia 

 

   L Bran: Longituds de branques totals (cm) 

   Valors control 

   Valors per sobre del control 

   Valors per sota del control 
 

A la taula 4-13 es veu com el perímetre inicial influeix positivament en el tractament A1 i 

negativament en el B1. La resta de tractaments no presenten diferències significatives entre 

ells. 

 

 

 

 

 

  

Tractament L Bran

A1 2242,6 b

A2 -480,5 ab

B1 75,7 a

B2 377,5 ab

C1 1316,7 ab

C2 1404,6 ab
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-Bloc 3. 

En aquest bloc s’estudien els paràmetres relacionats amb les fulles (nombre total, transformat 

del nombre total i la mitjana de les fulles respecte a la longitud de les branques primàries). 

 

Taula 4-14 Resultats de fulles dels tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C 

control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i % variació respecte control. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Fulles: Nombre de fulles per arbre (unitats) 

T Fulles: Transformat del nombre de fulles per arbre (unitats) 

M Fulles: Mitjana de fulles per longitud de branca principal (unitats/m) 

Valors control 

Valors per sota del control 
 

El primer que salta a la vista de la taula 4-14 és que tots els tractaments presenten un fullatge 

inferior al control. En els percentatges dels valors absoluts es veuen unes clares diferències 

entre el control com a grup amb més nombre de fulles; els A2, B1 i C2 com a grup amb menys 

nombre de fulles i els A1 i B2 com a grup mitjà. Tot i no haver diferències significatives, les 

diferències percentuals en el nombre de fulles són molt importants. 

Si s’analitza la influència de la dosi de reg a cadascun dels tractaments es veu com en el 

tractament control o en el tensioactiu hi ha un efecte d’augment del nombre de fulles, però en 

el tractament dels gel de poliacrilamida el nombre de fulles és superior en el cas de la dosi de 

reg reduït. 

Mirant la mitjana de fulles també s’aprecien tres grups: els arbres control com a superior, els 

A1, C2 i A2 com a grup mitjà i els tractats amb gel de poliacrilamida com a inferiors. 

Els resultats obtinguts el Juliol de 2015, és a dir, als 18 mesos, segueixen la tendència dels del 

Juliol de 2014, (Cuyàs, 2015) on s’observava que els arbres amb tractament control 

presentaven uns valors absoluts superiors a la resta, a diferència dels treballs anteriors 

(Campeny, 2014) on s’observava que els arbres amb tractament amb gel de poliacrilamida 

tenien un valor absolut del 33.4% superior al control i els arbres que rebien tensioactiu un 14% 

més que els control.  

 

Tractament

A1 1571,8 a -11,3% 39,5 a -4,4% 20,6 a -8%

A2 1217,2 a -31,3% 34,8 a -15,7% 18,6 a -17%

B1 1088,2 a -38,6% 32,6 a -21,1% 14,5 a -35,3%

B2 1456,6 a -17,8% 37,9 a -8,2% 17,3 a -22,8%

C1 1771,4 a 0% 41,3 a 0% 22,4 a 0%

C2 1237,6 a -30,1% 34,8 a -15,7% 18,8 a -16,1%

Fulles T Fulles M Fulles
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Taula 4-15 Resultats de fulles dels tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C 

control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de covariables respecte a la 

mitjana. 
Font: Elaboració pròpia 

 

     T Fulles: Transformat del nombre de fulles per arbre (unitats) 

     M Fulles: Mitjana de fulles per long. de branca principal (unitats/m)  

     Valors control 

     Valors per sota del control 
 

En la taula 4-15 es veu com, respecte al valor de mitjanes centrades, el transformat de les 

fulles es veu influenciat positivament en el tractament C1 i negativament en els tractaments 

A2 i B1. En la mitjana de fulles es veu influenciat positivament el mateix tractament (C1) i 

negativament els tractaments A2, i els tractats amb gel de poliacrilamida (B). 

També es troba diferències del paràmetre Mitjanes de fulles amb la interacció entre l’alçada 

final i el tractament i la dosi de reg. Es pot veure a la taula 4-16. 

 

Taula 4-16 Resultats de fulles dels tractaments: A tensioactiu, B gel de poliacrilamida i C 

control i 1 reg abundant i 2 reg reduït. Mitjana de Tukey i estudi de covariables respecte a 

l’alçada inicial centrada. 
Font: Elaboració pròpia 

 

M Fulles: Mitjana de fulles per long. de branca principal (unitats/m)  

Valors control 

Valors per sota del control 
 

Tractament T Fulles M Fulles

A1 41,3 ab 19,3 ab

A2 34,0 a 16,8 a

B1 33,0 a 15,8 a

B2 37,2 ab 16,7 a

C1 45,0 b 27,3 b

C2 28,5 ab 12,4 ab

Tractament M Fulles

A1 3,5 ab

A2 -17,4 ab

B1 5,1 ab

B2 -14,9 a

C1 19,6 b

C2 -22,2 ab
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En aquest cas es pot veure com l’alçada inicial centrada té una influència positiva en el 

tractament control amb reg abundant (C1) i negativament en el tractament B2. 

4.2.3-Potencial hídric 

Es pretenia realitzar les mesures dels potencials hídrics en quatre casos: en el millor i en el 

pitjor moment abans i desprès del reg. El millor moment pels arbres es considera que és a les 

hores abans de la sortida del sol, ja que han tingut temps d’absorbir aigua fins estar a màxima 

turgència perquè no tenen pèrdues per transpiració. El pitjor moment pels arbres es considera 

que és al migdia, ja que és el moment de màxima insolació i, per tant, de màxima transpiració. 

Per motius de precipitacions durant els dies en què s’havia programat fer les mesures, es van 

acabar fent només les mesures d’abans del reg. 

El dia 13 d’agost a partir de les 4h i a les 12h es va prendre les mesures dels potencials hídrics 

dels arbres. 

Les dades obtingudes es mostren a les taules 4-17 i 4-18. 
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Taula 4-17 Potencial hídric en el millor moment abans del reg. 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre Hora
Potencial 

hídric (hPa)
Arbre Hora

Potencial 

hídric (hPa)

4:09 -4,3 4:58 -2,3

4:11 -3,9 4:59 -3,1

4:12 -2,3 5:00 -2,4

4:13 -2,5 5:02 -2,3

4:15 -3,2 5:03 -2

4:16 -3 5:06 -2

4:20 -8,2 5:05 -1

5:57 -8,4 5:07 -1,2

4:24 -3,1 5:11 -5,1

4:26 -3,8 5:13 -4,5

4:28 -5 5:14 -3,6

4:30 -5,6 5:17 -4,6

4:30 -3,6 5:16 -6

4:31 -4,4 6:01 -6,5

4:32 -4,8 5:21 -3,9

4:34 -4,9 5:28 -3,7

4:37 -2,2 5:30 -2

5:56 -2,4 5:31 -1,3

4:38 -4,6 4:04 -4,1

4:39 -4,1 4:07 -4,3

4:42 -4,4 5:31 -1,5

4:44 -4,3 5:32 -2,4

4:46 -5,1 5:47 -1,7

4:47 -5 5:49 -1,6

4:48 -3,9 5:44 -2,5

4:48 -4,3 5:45 -2,1

4:50 -3,3 5:34 -1,8

4:55 3,4 5:35 -1,1

4:54 -3,1 5:36 -1,9

4:57 -3,2 5:38 -3,3
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Taula 4-18 Potencial hídric en el pitjor moment abans del reg. 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

Arbre Hora
Potencial 

hídric (hPa)
Arbre Hora

Potencial 

hídric (hPa)

12:21 -12,5 13:47 -16,9

12:24 -12,3 13:48 -17,8

12:26 -8,6 13:48 -10,3

12:28 -10,5 13:51 -10

12:33 11,8 13:54 -17,4

12:36 -13,8 13:59 -17

12:40 -17,4 14:02 -11,5

12:42 -17,1 14:05 -10,5

12:44 -17,3 14:09 -10,8

12:54 -19,1 14:17 -10,8

12:58 -10,3 14:18 -18

12:59 -14,6 14:21 -14,4

13:04 -16,8 14:22 -11,4

13:08 -14 14:24 -10,6

13:06 -10,2 14:25 -11,2

13:09 -14,3 14:26 -10,6

13:13 -16,3 14:27 -12,4

13:18 -16,6 14:29 -11

13:17 -14,7 14:30 -9,9

15:04 -16,4 14:31 -12,3

13:21 -11,9 14:33 -9,3

13:27 -13,8 14:35 -10

13:31 -19,2 14:37 -13,3

13:34 -15 14:38 -10,8

13:35 -16,8 14:43 -15,4

13:39 -14,8 14:45 -13,4

13:39 -12,8 14:44 -12,6

13:40 -10,8 14:45 -9,2

13:41 -13,1 14:46 -9,2

13:43 -10,6 14:47 -11
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A partir de les taules 4-17 i 4-18 se’n pot treure la taula 4-19 on es poden apreciar els 

augments o els descensos dels potencials hídrics respecte al control. 

 

Taula 4-19 Estadística dels potencials hídrics. Tractaments: A tensioactiu, B gel de 

poliacrilamida i C control i 1 reg abundant i 2 reg reduït 
Font: Elaboració pròpia 

 

          Valors control 

          Valors per sobre del control 

          Valors per sota del control 

 

Els resultats a l’alba presenten diferències significatives entre el tractament C2 i la resta, el que 

indica un efecte beneficiós dels tractaments i del reg abundant. El valor més alt de potencial 

hídric a l’alba s’obté amb el tractament B1, que és un 25% superior al tractament control. En 

tots els tractaments i el control els regs abundants donen sempre uns potencials més grans 

que els mateixos tractaments amb reg reduït.  

Al migdia els valors són molt més similars, sense diferències significatives. El tractament C2 

que a l’alba, en el moment de mínim estrès, tenia uns valors molt pitjors que la resta, al 

migdia, en el moment de màxim estrès, presenta uns valors també molt pitjors, tot i que no es 

diferencia estadísticament de la resta. Amb valor absolut sí que es veu clarament la diferència 

amb la resta de tractaments amb valor (-134.9%) . Per contra, la resta de tractaments tal com 

passava a l’alba presenten uns valors similars.  

Els arbres control (C1), que són els que presenten major massa foliar, no es veuen 

especialment estressats. 

 

 

  

Tractament

A1 -3,5 b 2,8% -13,8 a -9,5%

A2 -3,6 b 0% -13,8 a -9,5%

B1 -2,7 b 25% -10,3 a 18,2%

B2 -4,0 b -11,1% -12,2 a 3,1%

C1 -3,6 b 0% -12,6 a 0%

C2 -8,7 a -141,7% -29,6 a -134,9%

Potencial alba Potencial migdia
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5-Conclusions 
 

Es considera que els resultats obtinguts al llarg de divuit mesos responen a un temps massa 

curt per permetre arribar a conclusions fefaents. Tot i així, dels resultats obtinguts en el 

present Treball de Final de Grau, i sota les condicions experimentals que s’hi imposen, se’n 

desprenen les següents conclusions: 

 

1. Els resultats obtinguts en els controls realitzats el juliol de 2015 no mostren una clara 

influència dels tractaments realitzats respecte al control. La variabilitat dels resultats en 

funció dels paràmetres analitzats mostren que, a aquestes alçades de l’assaig, la influència 

de la història prèvia dels arbres és més significativa que els tractaments realitzats. L’estudi 

de covariables respecte al perímetre inicial centrat o l’alçada inicial centrada demostren 

aquesta influència (en positiu o negatiu). 

 

2. La valoració qualitativa realitzada a l’abril de 2015 indica que els millors valors es troben 

en el tractament amb tensioactiu i són relativament similars als tractaments amb gel de 

poliacrilamida i als control. Els valors al final de l’assaig, agost de 2015, mostren que els 

tractaments amb tensioactiu i reg abundant segueixen tenint la millor valoració, per 

contra, els tractaments amb gel de poliacrilamida i reg abundant presenten els pitjors. La 

resta de tractaments presenten valors intermedis. 

 

3. L’anàlisi del creixement dels arbres en valor absolut no ha donat diferències significatives 

en cap dels paràmetres analitzats.  

 

4. El tractament control amb reg reduït presenta índexs més alts en valors absoluts dels 

paràmetres Increment d’alçada, Nombre de branques secundàries i terciàries, Nombre de 

branques secundàries i Nombre de branques terciàries. En l’Alçada final i Perímetre final 

els valors més alts es donen en el tractament amb gel de poliacrilamida i reg abundant. En 

el cas del Nombre de fulles i de la Mitjana de fulles respecte a les longituds de les 

branques primàries, els valors més alts es troben en el tractament control amb reg 

abundant. Per contra, en els paràmetres Alçada final, Perímetre final, Increment de 

perímetre, Nombre de branques primàries i Longituds de branques total, el tractament 

control amb reg reduït dóna els valors més baixos, el que vindria a indicar que, tot i fer 

moltes branques secundàries i terciàries, les seves longituds són molt petites.  

 

5. L’anàlisi realitzada amb la covariable perímetre inicial amb interacció amb els tractaments i 

la dosi de reg  indica el següent: 

 

5.1. L’alçada final es veu influenciada positivament en el tractament amb gel de 

poliacrilamida i reg abundant i negativament en el tractament amb tensioactiu i reg 

abundant. 
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5.2. El perímetre final es veu influenciat positivament en el tractament amb tensioactiu i 

reg abundant, i negativament en el control amb reg reduït. 

 

5.3. El nombre de branques secundàries i terciàries es veu afavorit en el tractament 

control amb reg reduït i desafavorit en els tractaments amb tensioactius i el gel de 

poliacrilamida i reg abundant. Si s’analitzen secundàries i terciàries per separat, 

s’observa com en les branques terciàries succeeix el mateix.  

 

 

5.4. La longitud de branques total es veu afavorida en el tractament amb tensioactiu i reg 

abundant i desafavorida en el tractament amb gel de poliacrilamida i reg abundant.  

 

5.5. El transformat del nombre de fulles es veu influenciat en positiu en el tractament 

control amb reg abundant i en negatiu en els tractaments amb tensioactiu i reg reduït 

i amb gel de poliacrilamida i reg abundant. La mitjana de fulles per longitud de branca 

principal es veu influenciat positivament en el tractament control amb reg abundant i 

negativament en tractaments amb tensioactiu i reg abundant i els dos amb gel de 

poliacrilamida. 

 

6. L’anàlisi realitzada amb la covariable alçada inicial amb interacció amb els tractaments i la 

dosi de reg  indica el següent: 

 

6.1. La mitjana de fulles per longitud de branca principal es veu influenciada positivament 

en tractament control amb reg abundant i negativament en el tractament amb gel de 

poliacrilamida i reg reduït. 

 

 

 

 

Consideracions agronòmiques 

1. Vistos els resultats dels tractaments als divuit mesos de la plantació i sota condicions 

edafoclimàtqiues mediterrànies, la reducció de la dosi de reg en un 25% no suposa una 

disminució significativa en els paràmetres de creixement analitzats. 

 

2. Un cop superada la fase inicial d’implantació dels arbres, 2 anys, es considera que ja es 

poden eliminar els regs de suport, a excepció que es donin unes condicions climàtiques 

molt extremes. 
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7-Annexes 

 

Annex A.   Sèries de dades climàtiques 

Octubre 2014 

Novembre 2014 

Desembre 2014 

Gener 2015 

Febrer 2015 

Març 2015 

Abril 2015 

Maig 2015 

Juny 2015 

Juliol 2015 

Agost 2015 

Setembre 2015 

Octubre 2015 

Llegenda 

Annex B.   Documentació addicional 

Fitxa seguretat ML-160 

ECOGEL 

Analítica de la terra 
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Annex A: Sèries meteorològiques extretes de l’observatori del Raval corresponents als mesos entre els que es van realitzar 

els assajos (abril/setembre de 2014 i abril/octubre de 2015) i als mesos en què es va estar realitzant l’ assaig (abril/octubre 

de 2015). 

  

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/10/2014 92 75 19 21,9 25,5 0 14,8 2,64

02/10/2014 85 68 19,4 22,4 26,9 0 17,5 3,28

03/10/2014 84 68 19,5 21,6 24,7 0 17,3 3,05

04/10/2014 82 71 18,6 21,9 25,4 0 17,4 3,1

05/10/2014 89 77 16,4 20 21,8 5,8 14,9 2,5

06/10/2014 83 77 18,9 21,2 24,9 0 11,6 2,19

07/10/2014 89 69 19,4 22,6 27 0 15,4 2,96

08/10/2014 84 71 19,2 22,5 26,6 0 16,9 3,12

09/10/2014 87 77 19,2 22,4 26,2 0 15,6 2,83

10/10/2014 90 79 19,3 22 25,5 0 14 2,46

11/10/2014 83 72 19,5 21,8 23,8 0 15,3 2,69

12/10/2014 94 72 21,2 22,8 26,5 0,1 13,6 2,6

13/10/2014 82 62 19,5 21,4 24,1 0 16,2 3,06

14/10/2014 75 68 17,8 19,8 22,8 0 6,2 1,36

15/10/2014 73 57 17,1 20,5 24,8 0 12,5 2,42

16/10/2014 84 60 19,2 22,3 27,5 0 14,5 2,9

17/10/2014 79 66 20,2 22,1 24,9 0 14,8 2,52

18/10/2014 93 65 17,9 22,2 27,4 0 15,5 2,81

19/10/2014 92 82 19 21,1 24 0 14 2,31

20/10/2014 94 66 18,4 22,3 27,5 0 14,4 2,69

21/10/2014 92 72 18,5 21,6 26,6 0 12,8 2,27

22/10/2014 85 58 18,7 20,6 24,4 0 14,7 2,56

23/10/2014 68 47 16,1 19,7 24,3 0 14,5 2,67

24/10/2014 63 47 16 20,6 24,8 0 13,8 2,46

25/10/2014 88 63 17,6 21 27,1 0 13,3 2,37

26/10/2014 83 71 18,4 20,3 23,1 0 12,9 2,1

27/10/2014 81 73 17,7 19 20,8 0 7,5 1,41

28/10/2014 78 70 16,9 18,9 20,9 0 8,3 1,51

29/10/2014 84 72 16,7 19,3 22,5 0 12,2 1,97

30/10/2014 86 78 16,8 19,3 21,4 0 10 1,62

31/10/2014 82 72 17,3 19,4 21,5 0 10,6 1,72

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/11/2014 82 70 17,6 19,6 22 0 7,9 1,38

02/11/2014 86 74 16,2 19,3 22,8 0 10,3 1,76

03/11/2014 98 79 14,6 19,3 21,9 35,2 7,4 1,29

04/11/2014 97 67 12 16,4 21,4 14,7 4,4 0,94

05/11/2014 72 61 11 14 17,7 0 12,2 1,79

06/11/2014 67 50 10,8 14,2 18,9 0 12,4 1,81

07/11/2014 71 57 10,9 16,2 22 0 12,1 1,97

08/11/2014 86 73 14,2 15,7 17,4 0,5 2,9 0,67

09/11/2014 73 60 12,7 14,5 16,4 0,9 4,7 0,97

10/11/2014 80 68 12,9 14,4 17,2 1 5,5 0,94

11/11/2014 93 74 11,3 13,5 16,7 5,5 3,1 0,59

12/11/2014 80 59 11,7 15,1 19,8 0 11,5 1,8

13/11/2014 74 61 11,8 16,3 21,5 0 11 1,88

14/11/2014 95 78 14,1 16,9 19,6 1,9 3,5 0,63

15/11/2014 86 53 14,3 16,1 18,4 0 11,2 2

16/11/2014 60 48 12,7 15 18,2 0 11,6 2

17/11/2014 57 51 12,4 14,2 16,4 0 9,2 1,46

18/11/2014 65 54 10,9 14,3 18,5 0 10,2 1,49

19/11/2014 74 59 12 15,4 19,5 0 10,2 1,49

20/11/2014 78 69 13,3 16,7 19,9 0 10,1 1,44

21/11/2014 89 74 16,7 18,2 20,4 0 7,9 1,21

22/11/2014 92 80 17,2 18,4 20,4 0 4 0,7

23/11/2014 88 76 17,2 19,1 22,1 0 6,3 1,09

24/11/2014 83 71 17,5 19,2 20,8 0,7 3,1 0,68

25/11/2014 89 83 16,8 17,8 19,2 0 3,9 0,68

26/11/2014 97 85 14,3 16,3 18 13,4 3,4 0,54

27/11/2014 94 78 13,2 15,5 18,4 3,7 6 0,91

28/11/2014 93 81 16,3 18,1 19,6 0,6 7,1 1,08

29/11/2014 98 88 15,2 17,4 18,7 24,4 0,9 0,39

30/11/2014 98 82 11,9 16,5 19,6 25,9 1,7 0,62

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/12/2014 81 70 13,3 15,2 17,8 0 5 0,86

02/12/2014 76 55 11,5 14,2 17 0,1 7,6 1,14

03/12/2014 90 69 10,9 11,8 13 2,6 2,1 0,5

04/12/2014 91 80 9,8 10,9 11,9 5,7 1,6 0,41

05/12/2014 77 66 8,6 10,8 13,1 0 7,1 0,95

06/12/2014 69 59 8,1 10,6 14,8 0 9,1 1,15

07/12/2014 66 45 7,5 10,6 14,7 0,2 9,1 1,19

08/12/2014 71 54 8,6 11,8 15,1 0 5,5 0,87

09/12/2014 72 29 8,7 10,9 14,6 0 9 1,6

10/12/2014 62 36 7,4 10,6 13,4 0 7,1 1,05

11/12/2014 66 54 10 13,4 17,1 0 8,8 1,26

12/12/2014 83 67 9,6 12,8 16,6 0 6,3 0,93

13/12/2014 85 74 10 12,9 16,8 0 6,4 0,89

14/12/2014 93 77 10,3 13,6 17,1 2,2 4,7 0,72

15/12/2014 97 81 10,4 12,4 13,8 18,2 1,9 0,32

16/12/2014 75 64 10,1 11,8 14,4 0 6,3 0,94

17/12/2014 82 68 9,3 11,7 13,6 0 3,8 0,68

18/12/2014 75 59 11,1 15,1 19,3 0 7,4 1,11

19/12/2014 75 67 12,4 14,3 18,4 0 8,4 1,16

20/12/2014 77 65 11,4 13,6 17,8 0 7,3 1,04

21/12/2014 75 60 8,9 12 16,1 0 8,9 1,14

22/12/2014 83 73 8,3 11,5 14,8 0 8,2 0,98

23/12/2014 86 70 7,4 10,9 14,7 0 8,5 1,02

24/12/2014 88 67 8,2 10,5 14,3 0 7,8 0,94

25/12/2014 72 52 7 11 15,7 0 8,5 1,13

26/12/2014 65 57 7,5 10,2 13,7 0 6,6 0,86

27/12/2014 72 63 7,3 10,6 13,4 0 4,5 0,76

28/12/2014 71 43 6,9 10,9 14,7 0 9 1,36

29/12/2014 48 24 4,4 8,8 13,5 0 9 1,03

30/12/2014 43 30 5,6 8,3 12,9 0 8,9 1,09

31/12/2014 65 47 5,7 9,2 13,7 0 8,9 1,05

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/01/2015 69 56 6,4 9,6 13,7 0 8,6 1,06

02/01/2015 58 39 6,2 11,3 17,7 0 8,8 --

03/01/2015 47 32 10,3 13,7 18,1 0 8,9 1,48

04/01/2015 81 48 9,3 13,4 18,5 0 8,9 1,19

05/01/2015 81 69 7,8 11,9 16,6 0 8,9 1,06

06/01/2015 83 68 8,4 11 14,1 0 8,6 1,02

07/01/2015 82 72 9,2 11,3 14,6 0 4,9 0,64

08/01/2015 80 63 7,8 10,2 13,6 0 9,3 1,11

09/01/2015 70 56 6,6 10,7 14,8 0 9,6 1,37

10/01/2015 70 55 9,5 14,1 19,6 0 9,2 1,37

11/01/2015 74 63 10,4 13 17,2 0 7,3 1,05

12/01/2015 81 58 8,9 12,4 16,9 0 9,8 1,46

13/01/2015 82 76 11,4 13,2 16,9 0 7,7 1,19

14/01/2015 85 63 11 13,6 17,6 0 8,9 1,26

15/01/2015 83 72 11 13,1 17 0 9,1 1,31

16/01/2015 87 69 8,5 11,9 14,2 0,2 3,5 0,66

17/01/2015 66 57 6,4 9,7 13,7 0 9,3 1,19

18/01/2015 85 55 6,7 9,9 13,8 2,4 10 1,39

19/01/2015 89 83 7,6 8,1 9,2 9,6 1,8 0,35

20/01/2015 79 64 7,4 8,8 12,2 0 5,7 0,86

21/01/2015 63 58 6,3 7,9 11 0 7,3 1,01

22/01/2015 67 54 5,8 8,9 13,4 0 8,5 1,15

23/01/2015 66 44 5,9 9,9 14,4 0 11,3 1,64

24/01/2015 47 32 8 11,5 15,9 0 11,2 1,87

25/01/2015 41 25 9 11,6 15,4 0 11 1,6

26/01/2015 50 40 7,5 9,8 13,1 0 5,8 0,91

27/01/2015 71 56 7,8 10,8 13,6 0 6,9 1,11

28/01/2015 76 56 7,8 10,5 13,9 0 10,8 1,42

29/01/2015 70 52 9,2 13,1 17,3 0 8,2 1,4

30/01/2015 67 48 10 13,9 17,8 0 5,1 1,39

31/01/2015 68 55 7,1 10,8 14,4 0 10 1,45

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/02/2015 63 52 5,6 8 12,5 0 12,3 1,65

02/02/2015 61 53 4,6 7,9 10,7 0 8,8 1,11

03/02/2015 82 70 5,8 8 9,4 3,4 3,8 0,57

04/02/2015 85 65 3,3 5,7 7,4 5,2 3,5 0,62

05/02/2015 51 35 4,6 7,5 12,1 0 11,3 1,59

06/02/2015 46 33 2,9 5,8 9,5 0 11,6 1,46

07/02/2015 56 50 4,3 7,4 10,3 0 11,1 1,33

08/02/2015 53 48 4,8 8,2 11,4 0 13 1,57

09/02/2015 68 51 5,8 9,2 13,7 0 13 1,67

10/02/2015 66 45 7 11,3 17,2 0 13,8 1,93

11/02/2015 75 55 6,4 10,4 13,9 0 11 1,49

12/02/2015 75 68 7,9 10,9 13,6 0 10 1,35

13/02/2015 74 61 10,8 12,8 16,5 0 12,8 1,89

14/02/2015 75 54 9,4 12,5 15,6 0 5,5 1,12

15/02/2015 75 64 10,2 12,1 14,8 0 6,1 1,02

16/02/2015 77 56 8,1 12,3 16,1 0 13 1,78

17/02/2015 73 52 11,2 13,1 15,5 0,1 4,3 0,87

18/02/2015 71 53 10,5 12,6 15,4 0 12,3 1,75

19/02/2015 74 60 8,8 11,3 14 0 14,6 1,86

20/02/2015 78 68 7,8 10,8 14,2 0 14,4 1,83

21/02/2015 77 65 9 10,8 12,9 0,1 4,5 0,85

22/02/2015 47 27 7,3 11,6 16,9 0 16,7 2,48

23/02/2015 77 58 7,6 12,6 18,5 0 11 1,61

24/02/2015 80 46 8,5 11,3 15,7 0 16,6 2,36

25/02/2015 66 42 8,1 12,8 18,9 0 11,6 2,09

26/02/2015 84 69 9,5 12,7 16,3 0 7,6 1,24

27/02/2015 83 61 9,7 12,6 15,8 0 12,4 1,81

28/02/2015 69 47 8,1 11 14,8 0 14,6 2,22

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/03/2015 74 63 11,3 14,4 18,3 0 12,2 1,91

02/03/2015 82 63 14,1 17,2 23,8 0 10,4 2,08

03/03/2015 82 69 12,8 14,3 16,6 0 16,1 2,25

04/03/2015 95 71 7,5 11,1 14 11,4 2,7 0,52

05/03/2015 54 30 7 13,2 20,7 0 19,1 3,25

06/03/2015 69 51 9,4 12,3 15 0 18,3 2,6

07/03/2015 74 61 8,8 12,4 15,7 0 16,9 2,35

08/03/2015 79 64 8,6 12,2 15,6 0 14,7 2,18

09/03/2015 81 62 11,1 13,7 18,4 0 17,4 2,62

10/03/2015 79 59 10,9 14,1 17,7 0 18,3 2,72

11/03/2015 79 61 10,6 15,2 21,3 0 17 2,74

12/03/2015 88 70 12,5 14,2 18,8 0 17 2,45

13/03/2015 83 69 11,3 13,6 16,7 0 14,6 2,2

14/03/2015 93 65 5,6 9,2 12,9 10,3 9,8 1,36

15/03/2015 72 59 6,9 10 13,6 0 19,8 2,56

16/03/2015 74 66 8,2 10,4 12,7 0 17,5 2,2

17/03/2015 80 68 7,8 12 14,8 0 19,6 2,65

18/03/2015 84 75 12,3 13,5 15,4 0 13,8 1,93

19/03/2015 75 60 12,8 14,6 17 0 16,5 2,64

20/03/2015 78 65 13,6 14,6 16 0,8 8,9 1,66

21/03/2015 98 91 12 13,4 15 18,6 5,5 0,85

22/03/2015 88 68 12 13,1 15,7 0 13,1 1,98

23/03/2015 90 78 12,3 13,4 15,5 1 15,1 1,98

24/03/2015 89 79 11,9 12,9 14,7 5,6 5 0,93

25/03/2015 83 74 9,9 11,6 13,1 3,1 8,1 1,27

26/03/2015 96 54 8,1 12,3 16,5 12,2 21,2 3,06

27/03/2015 77 61 11,7 14,2 17,7 0 21,9 3,17

28/03/2015 87 61 13,5 16,6 21,5 0 20,1 3,27

29/03/2015 85 66 13,3 15,7 20,3 0 16,9 2,74

30/03/2015 86 55 14 17,1 21,4 0 13,3 2,45

31/03/2015 88 68 14,4 16,7 20,4 0 22,6 3,35

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/04/2015 90 72 13 14,8 17,9 0,3 13,4 2,17

02/04/2015 84 61 11,1 14,6 18 0 23 3,4

03/04/2015 86 72 12,1 14,4 17,1 0 21,4 3

04/04/2015 86 75 12,8 14,3 17,2 0 17 2,44

05/04/2015 80 62 11,4 14,1 16,4 0 20,7 2,91

06/04/2015 74 57 11,7 13,1 15,5 0 22,4 3,14

07/04/2015 76 59 10,4 13 16,3 0 23,2 3,32

08/04/2015 69 48 10,1 13,5 17,7 0 24,8 3,87

09/04/2015 23,33 71 61 9,5 13,1 15,8 0 25,1 3,48

10/04/2015 79 66 10,9 14,1 17,2 0 21,7 3,24

11/04/2015 82 72 12,1 14,4 17 0 22,5 3,17

12/04/2015 71 55 13,9 15,6 18,6 0 23,2 3,66

13/04/2015 85 55 12,3 15,8 18,9 0 24,6 3,8

14/04/2015 83 56 13 17,2 22,1 0 25,2 4,19

15/04/2015 80 51 13,3 17 20,4 0 21,3 3,9

16/04/2015 70 94 78 15 16,4 18,7 3,2 13,8 2,21

17/04/2015 82 69 13,7 17 20,7 0 22,4 3,54

18/04/2015 90 69 14,5 17,3 21,1 0 22,7 3,71

19/04/2015 95 76 13,9 15,7 19 3,7 16 2,57

20/04/2015 80 72 13,8 15,6 17,9 0 22,3 3,29

21/04/2015 87 62 13,6 17,9 22,2 0 26 4,35

22/04/2015 83 61 15 16,9 20,4 0 13,6 2,46

23/04/2015 77 63 14,1 17,1 19,4 0 25,7 3,93

24/04/2015 70 85 66 14,7 18,1 22,7 0 22,4 3,87

25/04/2015 89 81 16,2 17,5 19,4 0 9,9 1,84

26/04/2015 94 85 15,4 17,1 19,3 2,9 11,7 1,95

27/04/2015 85 61 14,1 17,7 23,3 0,1 18,5 3,52

28/04/2015 84 55 13,5 16,4 19,5 0 26,9 4,19

29/04/2015 86 70 13,9 16,7 20,6 0 19,2 3,22

30/04/2015 70 85 72 14,8 17,4 21,4 0 24 3,93

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/05/2015 91 75 15 18,4 23,4 0 19,4 3,3

02/05/2015 80 62 17,1 21,1 26 0 24,2 4,41

03/05/2015 91 62 17,6 22,4 29,2 0 25 4,96

04/05/2015 96 82 15,6 18,1 20,7 0 15,2 2,51

05/05/2015 89 75 17,5 19,1 27,4 0 16,6 2,83

06/05/2015 79 60 17 20,1 24,2 0 27,4 4,73

07/05/2015 70 74 57 16,4 19,1 23,1 0 26,8 4,62

08/05/2015 77 65 16,5 20,3 26,2 0 26,7 4,63

09/05/2015 84 59 18,4 21,5 25,4 0 27,9 5,1

10/05/2015 83 62 18,3 21,6 27 0 26,6 4,97

11/05/2015 80 52 16,8 22 28 0 27,4 5,28

12/05/2015 83 59 17,5 21,3 25,7 0 28,2 4,97

13/05/2015 87 61 17,7 22,2 27,8 0 24,3 4,76

14/05/2015 70 89 73 19,5 21,7 28,5 0 20,7 3,95

15/05/2015 82 48 15 18,8 27,2 0 26 4,75

16/05/2015 59 37 16 20,2 25,1 0 28,2 5,31

17/05/2015 74 55 16,9 19,9 23,1 0 28,9 4,9

18/05/2015 73 48 16,5 21,2 25,3 0 29,2 5,47

19/05/2015 98 73 13,2 18 20,5 22,5 8 1,59

20/05/2015 98 79 12,3 14,6 17,2 18,8 15 2,33

21/05/2015 70 95 64 13,1 17 20,5 0 28,1 4,58

22/05/2015 88 55 14,9 18 21,2 0,7 30 4,87

23/05/2015 73 51 14,9 18,8 22,6 0 28,5 4,84

24/05/2015 67 50 16,5 19,7 23,1 0 27,3 4,7

25/05/2015 78 56 17,1 20,5 25,8 0 26 4,67

26/05/2015 71 61 18,2 19,8 22,2 0 28,3 4,66

27/05/2015 82 67 17,4 18,8 20,7 0 28,3 4,46

28/05/2015 70 82 63 16,6 20,3 24,3 0 29,8 5,11

29/05/2015 82 60 17,3 20,8 24,7 0 28,6 5,01

30/05/2015 81 66 17,4 20 22,8 0 28,9 4,77

31/05/2015 83 71 17,7 20,4 23,6 0 29,4 4,82

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959


65 
Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/06/2015 82 51 19,5 22,8 27,1 0 28,6 5,5

02/06/2015 81 60 19,4 22,5 26,5 0 29,5 5,28

03/06/2015 82 50 19,7 24,1 28,5 0 28,3 5,54

04/06/2015 70 67 45 20,6 24,7 29,8 0 30,1 5,95

05/06/2015 60 35 20,7 25,9 30,2 0 30,6 6,42

06/06/2015 79 51 21,9 24 26,4 0 30,5 5,62

07/06/2015 78 46 21,4 25,8 29,5 0 29,8 5,94

08/06/2015 54 45 23 26,3 29,4 0 23,7 4,93

09/06/2015 65 55 23 24,5 26,9 0 16,4 3,47

10/06/2015 88 65 21,9 23,7 26,5 0 26 4,78

11/06/2015 23,33 89 69 21,3 23,4 27,6 1,6 22,1 4,14

12/06/2015 84 63 20,5 23,4 26,9 0 24,4 4,66

13/06/2015 84 78 19,9 21,7 23,9 0 22,5 3,87

14/06/2015 82 59 20,1 23,3 26,8 0 27,9 5,26

15/06/2015 83 66 20,4 22 24,8 0,3 24,8 4,4

16/06/2015 73 58 18 21,6 25 1,6 20,7 3,94

17/06/2015 72 59 18,8 22,2 25,5 0 30,1 5,36

18/06/2015 70 78 59 20,2 23,5 27,4 0 30 5,55

19/06/2015 81 67 20,9 23,2 25,4 0 28,9 5,08

20/06/2015 78 63 21,3 24,1 27,5 0 30,1 5,45

21/06/2015 76 66 21 23,9 27,4 0 29,8 5,34

22/06/2015 78 60 21,4 24,8 28,8 0 28,9 5,78

23/06/2015 77 54 23,5 25,1 26,9 0 24,8 4,82

24/06/2015 67 61 22,2 23,3 25,3 0 29,3 5,16

25/06/2015 70 81 64 21,4 23,4 25,4 0 29,7 5,32

26/06/2015 87 65 22,2 25,5 29,6 0 29,9 5,71

27/06/2015 87 70 22,8 25,5 30,5 0 28,7 5,44

28/06/2015 80 64 23,6 25,7 28,1 0 29,6 5,53

29/06/2015 69 45 24,1 28,3 33,4 0 29,9 6,4

30/06/2015 69 45 25,2 28,6 32,9 0 28,8 6,17

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959


66 
Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/07/2015 80 66 24,7 26,3 28,5 0 28,4 5,29

02/07/2015 70 74 58 24,3 26,6 29 0 22,5 4,75

03/07/2015 64 49 25,6 27,4 29,5 0 27,4 5,47

04/07/2015 65 46 25,9 29,1 34,3 0 27,9 5,85

05/07/2015 59 39 26,1 30,5 35,3 0 28,5 6,76

06/07/2015 56 40 25,7 30,3 34,8 0 28,3 6,43

07/07/2015 78 47 26,4 29,9 33,6 0 27,8 6,27

08/07/2015 87 71 24,7 26,3 28,2 0 23,2 4,42

09/07/2015 70 76 58 24,3 26,4 30,3 0 28,9 5,71

10/07/2015 72 63 23,8 26,8 30,3 0 29,1 5,73

11/07/2015 85 71 23,9 25,8 27,8 0 25,2 4,77

12/07/2015 82 70 24,5 26,9 30,4 0 27,2 5,33

13/07/2015 82 70 25 27,3 30,7 0 27,9 5,44

14/07/2015 76 65 25,4 27,6 30,1 0 27,6 5,36

15/07/2015 77 55 25,6 28,5 32,8 0 24,1 5,29

16/07/2015 70 85 58 25,6 27,9 32,2 0 26,3 5,36

17/07/2015 89 76 25,1 27,1 30,1 0 26,8 5,19

18/07/2015 88 66 25,3 27,8 30,9 0 26,3 5,26

19/07/2015 82 65 25,6 27,1 29,7 0 25,8 5

20/07/2015 86 75 25,4 27,7 30,3 0 24,8 4,96

21/07/2015 79 64 26,8 29,1 33,4 0 26 5,58

22/07/2015 81 60 24,2 28,4 33,9 0 26,4 5,67

23/07/2015 70 84 65 25,7 28,5 31,8 0 26,4 5,61

24/07/2015 85 70 26,1 28,6 32,1 0,1 25,7 5,42

25/07/2015 78 68 24,6 25,9 28,1 0,7 14,9 3,09

26/07/2015 76 64 24,3 27,1 30,4 0 22,8 4,87

27/07/2015 81 71 24,4 25,4 26,6 0 7,2 1,99

28/07/2015 88 75 23,7 25,4 26,9 0,1 4,6 1,29

29/07/2015 87 75 24,7 27,5 31,2 0 21,9 4,56

30/07/2015 70 78 69 23,5 24,6 26 0 14,3 3,05

31/07/2015 86 64 21,2 24,1 26,3 4,1 20,5 3,66

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/08/2015 96 70 18,7 22,8 25,7 11,7 21 3,92

02/08/2015 75 65 22,1 25,5 29 0 28 5,46

03/08/2015 78 65 24,2 27,7 31,2 0 26,2 5,36

04/08/2015 92 69 24,5 26,7 30,3 0,7 24,6 4,77

05/08/2015 77 65 24,3 27,5 31,2 0 26,3 5,41

06/08/2015 70 90 77 24,8 26,5 29 0 25,9 4,86

07/08/2015 90 78 25,1 27,2 30,4 0 24 4,75

08/08/2015 87 69 22,7 26,5 30,6 1,8 13,1 3,17

09/08/2015 79 56 21,4 24,6 28,4 0,3 22 4,68

10/08/2015 80 68 22,3 25 27,4 0 26,6 4,97

11/08/2015 81 63 23,7 26,5 29,3 0 26,6 5,25

12/08/2015 83 77 25,4 27 29,8 0 11,2 2,49

13/08/2015 87 73 24 27,2 30,9 0,5 17,9 3,76

14/08/2015 70 79 62 21,6 24,9 28,3 0 21,5 4,52

15/08/2015 79 66 19,1 21,9 25,5 3,2 13,4 2,86

16/08/2015 73 59 19,6 23,6 27,6 0 26,2 5

17/08/2015 75 61 22,3 23,8 25,9 0,1 15,2 3,38

18/08/2015 94 66 17,5 21,2 23,6 13,8 9,8 1,94

19/08/2015 68 57 20,1 24,1 27,5 0 25,9 5,02

20/08/2015 80 69 21,8 25,5 28,5 0 22,8 4,46

21/08/2015 70 82 71 23,5 26,3 29,9 0 20,7 4,19

22/08/2015 84 74 24,2 25,9 28,5 0,3 18,3 3,71

23/08/2015 80 66 24,1 26,7 30,4 0 22,6 4,59

24/08/2015 73 45 23,5 26,9 32,8 0 25,3 5,9

25/08/2015 70 58 21,5 24,4 26,9 0 24,5 4,63

26/08/2015 77 68 22,7 25,6 29 0 23,6 4,62

27/08/2015 70 81 69 24,1 26,4 29,6 0 23,2 4,69

28/08/2015 85 74 24,1 26,2 29,5 0 23,6 4,56

29/08/2015 86 75 23,4 25,6 28,8 0 24,3 4,58

30/08/2015 85 72 22,9 25,6 28,6 0 22,6 4,3

31/08/2015 84 69 24,1 26,7 29,8 0,3 18,9 3,89

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/09/2015 83 63 23,5 25,7 28,8 0 22,2 4,43

02/09/2015 85 71 20,9 23,5 24,9 4,8 12,6 2,54

03/09/2015 70 75 66 21,2 22,5 24,3 0,2 15,4 3,13

04/09/2015 80 68 18,8 20,9 23,2 3,9 6,5 1,72

05/09/2015 79 61 17,6 21,2 24,2 0 22,9 4,15

06/09/2015 76 61 19,6 21,8 24,2 0 18,3 3,49

07/09/2015 78 65 19,7 21,6 24 0 19,6 3,58

08/09/2015 72 59 19,8 21,5 24,5 0 20,7 3,76

09/09/2015 71 59 18,6 22,2 25 0 21,7 3,9

10/09/2015 97 78 17,5 20,6 23,6 32,6 5,8 1,16

11/09/2015 83 76 19,3 21,8 24,6 0,2 11,8 2,2

12/09/2015 90 79 22,2 24,1 27,1 0,8 18,1 3,28

13/09/2015 83 72 20,8 24 27,6 0 17,1 3,27

14/09/2015 85 50 20,3 23,4 27,4 0 13,8 3,23

15/09/2015 77 70 19,4 22,6 25,3 0 15,4 2,77

16/09/2015 90 70 22,4 24,9 28,4 0 18,6 3,88

17/09/2015 70 86 50 20,8 24 28,9 0 21,5 4,59

18/09/2015 68 57 18,2 21,1 24,3 0 19,8 3,49

19/09/2015 75 66 18 21,3 24 0 20,9 3,57

20/09/2015 78 69 19,8 21,3 23,6 0 21 3,52

21/09/2015 87 75 19,3 21,3 23,6 0 19,4 3,26

22/09/2015 88 74 19,1 21 23,9 0 18,9 3,18

23/09/2015 89 63 17,4 20,4 22,8 6 17,3 3,1

24/09/2015 70 89 60 17,1 20,3 23,7 0,8 19 3,37

25/09/2015 81 69 17,4 20,3 22,7 0 19,6 3,21

26/09/2015 83 74 18,7 20,9 23,1 0 13,5 2,39

27/09/2015 77 64 19,1 20,5 22,8 0 12,1 2,21

28/09/2015 84 65 18,2 20,6 23,9 0 18,6 3,24

29/09/2015 76 68 18,7 19,6 20,9 0 9,3 1,93

30/09/2015 87 74 17,6 18,6 19,6 3,7 2,9 0,86

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959


69 
Resposta als dos anys de plantació de Platanus x acerifolia a l'aplicació d'un gel de poliacrilamida i un tensioactiu 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 

Dia Reg (l/m2)
H relativa 

màx

H relativa 

mitjana
T mín T mitjana T màx

Precipitació 

acumulada diària

Irradiació solar 

global diària
Etr

01/10/2015 86 58 16,5 18,8 21 4,5 8,8 1,79

02/10/2015 83 70 16,2 19,8 23 1,1 17 2,92

03/10/2015 99 76 16 20,3 23,5 37,5 6,7 1,53

04/10/2015 82 70 17,6 19,9 22,1 0 8,5 1,67

05/10/2015 85 67 19,6 23,3 29,6 0 12,6 2,61

06/10/2015 77 49 20,5 24,3 29,1 0 17,4 4,09

07/10/2015 70 98 71 16,8 20,1 23,6 10,5 14,5 2,65

08/10/2015 84 70 17,6 19,3 21,9 0 12,1 2,17

09/10/2015 86 69 17 18,7 22,4 0 13,1 2,28

10/10/2015 79 64 16,4 19,8 23,8 0 16,1 2,88

11/10/2015 87 77 17,2 20,1 23 0 14,5 2,42

12/10/2015 90 84 18,9 19,9 22 0 8,7 1,53

13/10/2015 96 84 17,3 18,5 20,8 8,5 3,4 0,8

14/10/2015 85 62 15,4 17,4 19,9 0,1 9,5 1,85

15/10/2015 70 64 55 12 15,2 17,9 0 15,9 2,36

16/10/2015 78 68 14,4 16 18,7 0 14,1 2,14

17/10/2015 80 74 13,9 16,5 19,2 0 11,2 1,79

18/10/2015 87 76 16,9 18,8 21,6 0 6,4 1,18

19/10/2015 89 82 17,4 18,2 20,7 0,3 6 1,14

20/10/2015 88 69 15,9 17,4 19 0 4,7 1,03

21/10/2015 83 58 14,1 16,4 18,4 0 10,3 1,73

22/10/2015 65 49 12,3 16,9 21,1 0 14,3 2,34

23/10/2015 74 60 14,7 17,8 20,9 0 13,9 2,27

24/10/2015 83 73 14,8 17,4 21,3 0 7,3 1,32

25/10/2015 86 77 16,3 17,5 19,3 0 6,4 1,15

26/10/2015 95 82 16,6 17,7 19,3 6,2 4,2 0,8

27/10/2015 94 86 16,9 18,6 21,4 5,4 8,7 1,43

28/10/2015 93 51 15,8 18,6 22 0,5 12,8 2,49

29/10/2015 72 58 14,5 17,7 22,1 0 11,9 1,99

30/10/2015 80 67 15 17,9 21,2 0 12,7 1,93

31/10/2015 85 69 15,1 17,8 20,5 0 13,3 2,02

https://mitra.upc.es/SIA/TFG_PUBLICA.DADES_TFG?w_codipfc=7959
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Humitat en tant per cent 

Temperatura en graus centígrads 

Precipitació en mil·límetres 

Etr: Evapotranspiració de referència en valor absolut 
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Annex B: Documentació addicional 
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Fecha 09/04/2007 
Revisión 1 

 
Multifactory Productos SL 

Ficha Seguridad ML160 
Página 1 

 

1. Identificación del preparado y del responsable de su comercialización 

Identificación del preparado/producto: ML160. 
Uso del preparado/producto: Producto para disminuir la tensión superficial del agua y amentar la mojabilidad de la misma.. 
Distribuidor: Multifactory Productos SL � C/Campo de Cartagena, 48 � 30180 Bullas, Murcia � Tel: 902 955 871 � Fax: 902 955 872. 
Teléfono de urgencias: Empresa: 902 955 871. Servicio Médico de información Toxicológica: 91 5620420. 
 

2. Composición/ información de los componentes 

Componente (*) Concentración (p/p%) Clasificación (identificación de peligros) 

TENSIACTIVOS ANIÓNICOS 5% - 15% R36, R38 
Deydol lt7 (alcohol graso etoxilado C12- 
C18 con 7 OE) CAS 68213-23-0 

5% - 15% Xn, R22, R36, R38 

NTA  � EINECS 225-768-6 < 1% Xn, R22, R36 
(*) La información de los componentes ha sido adquirida de la documentación e información aportada  

por los proveedores de los preparados y sustancias que constituyen el producto. 

3. Identificación de los peligros 

Evaluación de riesgos para la salud 

Esta evaluación se realiza según ANEXO II Métodos de evaluación de los peligros para la salud de un preparado, conforme al articulo 6, Parte B Límites de concentración 
que deberán utilizarse para la evaluación de peligros para la salud según RD 255/2003 (Reglamento del clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos). El 
preparado obtenido esta en fase líquida. 

Identificación del peligro Frase R 

Efectos letales agudos No clasificado 
Efectos irreversibles no letales después de una sola exposición No clasificado 
Efectos graves tras exposición repetida y prolongada No clasificado 

 

Identificación del peligro Frase R 

Efectos corrosivos e irritante, incluidas las lesiones oculares graves No clasificado 
Efectos sensibilizaste No clasificado 
Efectos carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción No clasificado 

Frases S de consejo

- S2, Mantener fuera del alcance de los niños - No ingerir 
 

Evaluación de riesgo par el medio ambiente 

Esta evaluación se realiza según ANEXO II Métodos de evaluación de los peligros para la salud de un preparado, conforme al articulo 7, Parte B Límites de concentración 
que deberán utilizarse para la evaluación de peligros para el medio ambiente según RD 255/2003 (Reglamento del clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos). El preparado obtenido esta en fase líquida. 

Identificación del peligro Frase R 

Toxicidad acuática aguda y efectos prejudiciales a largo plazo No clasificado 
Toxicidad acuática aguda No clasificado 
Toxicidad acuática No clasificado 
Efector perjudiciales a largo plazo No clasificado 

Conforme al RD 255/2003 (Reglamento del clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos), el preparado no está clasificado 

4. Primeros auxilios 

En caso de contacto ocular, se recomienda lavar los ojos con abundante agua. 
En caso de un prolongado contacto cutáneo, se recomienda lavar la parte afectada con agua. 
En caso de ingestión se recomienda beber abundante agua. Se recomienda ir al medico, mostrar la etiqueta del producto o ponerse en contacto con el  
Instituto Nacional de Toxicología (Tel: 91 562 04 20). 

5. Medidas de lucha contra incendio 

El producto, al ser una disolución acuosa, no se encuentra clasificado dentro de la MIE-AQP1. En caso de incendio el producto combustible sería el envase o embalaje de 
cartón o plástico que lo confine. Se recomienda utilizar medios de extinción para fuegos de tipo A (como agua) o tipo B (como CO2). Se admite la utilización de agentes de 
incendio tipo ABC. El preparado, al contener sustancias de tipo orgánico, podría generar productos de combustión irritantes y tóxicos por lo que se recomienda el uso del 
vestuario adecuado, como gafas y equipos de respiración adecuados, según marque la normativa vigente. 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones personales 

En caso de vertido accidental se recomienda seguir las siguientes recomendaciones: 
- Se recomienda evitar el contacto ocular utilizando gafas de protección. 
- Se recomienda evitar el contacto cutáneo prolongado utilizando guante de látex, calzado cerrado y prendas adecuadas de trabajo que no permitan una amplia exposi-

ción de la piel al producto derramado. 
- El producto no muestra un comportamiento irritante ni nocivo por inhalación. 

Los equipos de protección individual tendrán que cumplir lo establecido en RD 1407/1992 de 20 de noviembre (Comercialización y libre circulación de equipos de protec-
ción individual) 

Precauciones medioambientales 

Aunque el producto no viene clasificado como dañino para el medio ambiente se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 
- No verter el producto concentrado a desagües. 
- No verter concentrado sobre superficies porosas donde se prevea una filtración a subsuelos para evitar posibles efectos acumulativos. 

Métodos de limpieza 

En caso de vertido accidental, se recomienda el empleo de absolvente tales como aserrín, sepiolita... y su posterior eliminación según normativa local vigente. 
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7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 

- Ojos: Se recomienda usar gafas de seguridad par evitar salpicaduras. 
- Vías respiratorias: Cuando se prevea un uso prolongado y frecuente del producto se recomienda la utilización de mascarilla.  
- Manos: Cuando se prevea una manipulación prolongada o frecuente del producto se recomienda el uso de guantes de látex. 
- Contacto cutáneo: Cuando se prevea una manipulación prolongada o frecuente del producto se recomienda el uso de ropa que evite la exposición de la piel a posi-

bles contactos con el producto. 
- Se recomienda que los elementos de vestuario utilizados por los operarios que utilicen el producto tengan sello de conformidad CEE. 

Almacenamiento 

- Se recomienda que el producto concentrado se mantenga almacenado, hasta su utilización, en los recipientes originales. Mantener el envase cerrado y evitar la expo-
sición directa y prolongada a la luz natural para que el producto no pierda las propiedades originales (color, olor...). 

- Evitar el contacto con sustancias susceptibles de reaccionar con agua. 
- Almacénese lo más alejado posible de fuentes eléctricas. 

8. Controles de exposición/ protección individual 

Componentes con valores limites admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: Ninguno 

Medidas de protección individual: 

Se recomienda tomar las siguientes medidas de protección individual cuando la exposición al producto concentrado sea larga o frecuente: 
- Uso de gafas de seguridad para evitar el contacto ocular del producto por posibles salpicaduras. 
- Uso de guantes de goma o látex  para evitar posibles irritaciones cutáneas 
- Uso de calzado cerrado. 
- Uso de vestuario que cubra posibles partes del cuerpo expuestas. 
- El uso de mascarillas para evitar la posible inhalación de vapores o gases 
- Se recomienda no fumar, no comer, ni beber cuando se esté manipulando el producto. 

Se advierte, que el producto no resulta clasificado como nocivo ni irritante según la normativa e información de los componentes del producto obtenida actualmente. 
Puesto que las normativas pueden variar y los efectos de los componentes pueden cambiar en función de las investigaciones realizadas, se recomienda seguir las medidas 
de protección indicadas para evitar riesgos sobre la salud y medio ambiente no contemplados en la actualidad. 

9. Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: líquido viscoso de color ligeramente marrón y transparente 
Olor: ninguno 
pH: 7 a 25ºC 
Punto de infamación:  >150ºC 

Densidad relativa:  1.01 
Solubilidad en agua: Totalmente soluble 
Solubilidad en etanol: Totalmente soluble 

 

10. Estabilidad y reactividad 

El producto utilizado bajo condiciones ambientales normales y aplicaciones para las cuales fue diseñado no muestra inestabilidad ni descomposición. 

11. Información toxicológica 

El producto no muestra tener efectos nocivos o tóxicos sobre la salud. 
No se perciben efectos irritantes de tipo cutáneo 

No se perciben efectos por inhalación 
Se recomienda seguir las instrucciones facilitadas en el apartado 8 

 

12. Información ecológica 

No se prevén efectos nocivos sobre peces, algas y otros organismos acuáticos; pero se recomienda evitar la liberación del producto concentrado directamente al medio ambiente. 

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 

Preparado fácilmente biodegradable (Método de ensayo: biodegradación (repirométrica): PNE_CNSA_TA_33ed.5). 
Biodegradabidad de tensiactivos no iónicos: según FDS entregadas por el proveedor, es de biodegradabilidad fácil según directiva CEE/91/325 
Biodegradabilidad de tensiactivos catiónicos: Según FDS entregada por el proveedor, el componente es de biodegradabilidad inmediata. 
No se prevén efectos negativos sobre los procesos de digestión aerobia o anaerobia en plantas de depuración. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

En caso de vertido accidental, absorber el material con aserrín y proceder a la incineración del residuo según las normativas vigentes. 

14. Información relativa al trasporte 

Sustancia no sujeta a ADR/RID Sustancia no sujeta a IATA/ICAO Sustancia no sujeta a IMO/IMDG 
 

15. Información reglamentaria 

Frases de consejo:  

Producto de uso profesional 
No ingerir 

 

En caso de accidente consultar al servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 915620420 

16. Otras informaciones 

La presente hoja de seguridad, está realizada conforme a las directrices marcadas por el RD 255/2003 de 28 de febrero (Reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos), y conforme a la información obtenida de las sustancias y preparados que constituyen y facilitadas por los proveedores de las mismas. 
Para un uso adecuado del producto (preparado) se recomienda seguir las instrucciones de la etiqueta así como las instrucciones indicadas por los distribuidores de los 
mismos. 
Esta información es correcta según el conocimiento actual de la comercializadora y está destinada a describir el producto respecto a requisitos de seguridad, higiene y 
medio ambiente. Puesto que las condiciones de transformación están fuera del control de la empresa comercializadora, cualquier recomendación o sugerencia está hecha 
sin ninguna garantía; y ésta declina toda responsabilidad por daños o perjuicios sufridos por la utilización de esta información. Los clientes deben asegurarse por sí mismos 
que el producto es adecuado para su propósito particular. 
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      ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CONTROL  
AGRÍCOLA * ALIMENTARIO * MEDIO AMBIENTE                                
                        Acreditaciones oficiales: nº172 y R2-113-97         Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua                                                      

                  C/ Dr. Domènech, 1 Planta 
                     43203 - REUS (TARRAGONA) 
               Tel. (34)  977 31 97 14 - Fax. (34) 977 31 01 71 

        Correo electrónico: lab@escuredo.net 
            www.laboratorios-escuredo.com 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES SOBRE SÒL.- 
DETERMINACIÓ MÈTODE UNITATS RESULTATS NIVELLS 

pH H2O (1:2,5) Potenciomètric Unit. pH 7,86 Mitjanament Bàsic 

pH KCl (1:2,5) Potenciomètric Unit. pH 7,80 Mitjanament Bàsic 

Matèria Orgànica total Met.ofic.Anal.1994 %, sms 8,78 Molt Alt 

Matèria Orgànica oxidable F. Van Benmelen % 7,75 Molt Alt 

Nitrogen total Kjeldahl % 0,305 Molt Alt 

Carboni orgànic Walkley & Black % 4,50 Alt 

Relació C/N -- -- 14,75 Alt 

Carbonats Totals Calcímetre de Bernard % 10,92 Mig  

Calcària Activa Drouineau o/oo 11,23 Baix 

Fòsfor assimilable Olsen ppm 109 Molt Alt 

Conductivitat Elèctrica (1:5) Conductimètric mmhos/cm 0,824 Alt. Sòl Salí*** 

Calci assimilable Extr.NH4AcO; pH=7.0. AAS meq/100gr 34,81 Molt Alt 

Magnesi assimilable Extr.NH4AcO; pH=7.0. AAS meq/100gr 4,16 DEFICITARI***  

Sodi assimilable Extr.NH4AcO; pH=7.0. AES meq/100gr 1,32 Mig – Alt 

Potassi assimilable Extr.NH4AcO; pH=7.0. AES meq/100gr 1,98 Excessiu 

Potassi assimilable Extr.NH4AcO; pH=7.0. AES ppm 774 Excessiu 

Suma de cations Extr.NH4AcO; pH=7.0. AES meq/100 gr 42,27 -- 

Capacitat total de bescanvi Met.Ofic.Anal.1994 meq/100 gr 24,17 Alt 

 Grau de saturació Met.Ofic.Anal.1994 % 100,0 Saturat en bases 

Grava (>2 mm de diàmetre) Tamisat % 26,50 Mig 

Terra fina (<=2 mm de diàmetre) Tamisat % 73,50 Alt 

GRANULOMETRIA 5 FRACCIONS 
Arena grossa (2 a 0,5 mm de diàm.) Tamisat % 38,40 

Arena fina (0,5 a 0,05 mm de diàm.) Tamisat % 37,35 

Llim groller (0,05 a 0,02 mm diàm.) Pipeta de Robinson % 5,65 

Llim fi (0,02 a 0,002 mm de diàm.) Pipeta de Robinson % 7,61 

Argila (<0,002 mm de diàmetre) Pipeta de Robinson % 10,99 

Classificació Textural U.S.D.A - Franca arenosa 
Família Textural U.S.D.A. - Franca grossa 

MITJANA     
capacitat de retenció 
d’aigua i fertilitzants. 

Bon equilibri 
macro/micropors 

BON DRENATGE***  

Comentari: Nivell de sals solubles alt (C.E.). S’hauria de fer la pasta saturada i determinar ions fitotòxics.  
  
Nota: Els resultats obtinguts només donen fe de l’analítica realitzada sobre la mostra remesa a aquest laboratori. 
                                                           Reus, 20 d’abril de 2015 
 
El Tècnic                                                                                             Vist i plau 
                                                                                                       Cap de Laboratori��������

Mostra remesa per: UNIVERSITAT POLITECN. DE CATALUNYA  Núm. de Reg. : 1543748 
 

Recol·lectada per: Els seus mitjans                                                   Data d’ entrada: 30.03.15                                                   
 

Referències del client:   “Mostra vegetal viver 3 pins” 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE  CATALUNYA 
A/A Sr. Xavier Fàbregas  
Campus del Baix Llobregat ESAB Edf. D4 
C/ Esteve Terrades, 8 
08860 – CASTELLDEFELS 
(Barcelona)   
 


