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1 . PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

1 .1 CCCIIVS EXI I NSILJ S

Títo l

Estudi sobre la producció deis farratges a Catalunya

Auto r
R . Annadá s

Professor tuto r
V . Pujo l

Resu m

En cl Ireball presenta' s'Ita fer un estudi sobre la produc-
ció deis farratges a Catalunya . S'ha inicial antb I'analisi d e
I'evolució de les superficies cultivades de tots els farrat-
ges -en els darrers 35 an s (1965-1998) . En segun lloc, a
partir de les declaracions de superficies als tennes muni-
cipals corresponents a 1'any 2000, s'han establert les
superficies cultivades de cada furatge per comarques .

Prenent com a centre les principals comarques farratge-
res, s'ha estudiar la situació actual deis principals farrat-
ges : alfals, blat de moro, margall, cereals dhivern i pra-
deres polifites . Per fer-ho, s'han realitzat tot un conjun t
de visites a explotacions i empreses del sector, que han
perntés plasmar duna manera ntés realista, la situaci ó
actual i els principals problemes de la producció d e
farratges a Catalunya . En aquest sentit, s'han realitza t
diversos fulls de cultiu deis principals farratges en dife-
rents comarques . que donen una vició del sistema d e
producció actual, que varia duna comarca a una altra en
fundó básicanlent de les condicions clituStiques . Final-
ment, tenint en contpte la relació entre els farratges i 1'a-
linlentació animal, s'han relacionat els censos ramaders i
la producció actual de farratges per establir d'algun a
manera quina és la influencia del bestias sobre la distri-
bució i la importancia daquesta última .

Mots clau

Farratges, Catalunya, alfals, blat de moro, margall, ce-
reals, praderes polifite s

Títo l

Estudi comparatin sobre el contportantent de dos culti-
vars de veta en la barreja :uub cereal per a la producci ó
Iarruger a

Autor s

V. (hierrero, A . Martíne z

Professor tuto r

M . Pujo l

Resum

El trcball que c's presenta a continuació consta dun a
experiencia realitzada antb la finalitat d'avaluar le s
diferencias productives entre cines varietats de vet a
( Vicia sati va cv . Aneto i Vicia vi/losa cv . Xaunoi) en asso-
ciació antb diles especies de cereals d'hivem ( X
Triticosecale Wittmak ev . Trujillo i Arena sativa cv .

Previsión) . El tcball de camp sha desenvolupat sobre
tina parcel'la experimental de la granja-estola Torr e
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Marimon . situada al municipi de Caldes de Montbu i
(Vallés Oriental) . Per dur a terne I'experiéncia s'ha rea-
litzat un disseny estadístic basat en blocs a l'atzar (de
quatre repeticions en cada cas) i tres factors per estudiar :

cereal tutor . varietat de veta i dosi de sembra . La pro-

ductivitat de la barreja s'ha estudiar a partir de diferent s

densitats de sembra . Cada veta es va sembrar a raó de O .
50, 100 i 150 kg . ha amb cada un deis cereals ; daquesta
manera es van obtenir setze subparcel-les per bloc . Les
Jades recollides s'han analitzat estadísticament amb e l

programa SAS, creant un model per a cada variable qu e

inclou : bloc, cereal tutor. varietat de veCa i dosi de sem-

bra . Les principals conclusions a qué s'ha arribat són : les
barreges de civada han produit Inés quilograms de maté-
ria seca per hectárea, 16 .369, respecte als 13 .533 kg. :ha

de les de triticale . La producció no queda afectada per l a

preséncia de veta i el set' tipos . la dosi de veta afecta l a

producció : en augmentar la dosi de veta (i recluir la d e
cereal) tendeix a baixar la producció, i és significatiu a l a
dosi de 150 graos . "mn 2 respecte a les de 0 i 50 grans . m' .
La producció de les parce l . les de triticale no es diferencia
significativament de la de les parte( les de triticale am b
veta, tot i que el cereal en monocultiu produeix Inés .

Mots clau

Barreges veta i cereal, veta, triticale, civada, dosi d e

sembra

Títol

Avaluació agronómica de diferents varietats de mongeta
seca de mata baixa en producció agraria ecológica en le s
condicions edafoclimátiques de la Catalunya central

Autor

G. Bala ny á

Professor tutor

M. Pujo l

Resu m

En aquest treball s'ha portal a tenue una avaluaci ó
agronómica de les varietats de Phaseolus m'ulgaris planxeta ,

de la Seu, Santa Pata, Castellfollit, Blason i del ganxet, e n

producció ecológica a la finca de Can Poc Oli pertanyen t
a ('Estola Agraria de Manresa, i situada en aquesta natei-
xa població . Els objectius daquesta avaluació van ser el s
de determinar quina d'aquestes varietats presentava una
millor adaptació edafoclimática, una millor resistencia a
les plagues, malalties i fitopatologies, així com, un meno r

cost de cultiu i una major producció . També ens interes-
sava de saber com s'adaptaven les diferents varietats a l

maneig del cultiu . El disseny experimental va fer, mit-
jancant dos assajos paral leis amb un marc de plantació i
una tipologia de sembra diferent, en tres blocs a 1'atza r
de sis repeticions cada un . Les dades obtingudes grácies
a lotes les variables estudiades, han estat tractade s
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estadísticament mitjancant el programa informátic SAS .
creant un model que diferenciés els resultats en fund ó
deis factors assaig, bloc i varietat . Les experiéncies reco-
llides al llarg de 1'experimentació, i els resultats estadís-
tics obtinguts . ens han pennés extreure les conclusions

següents :
1 . Els efectes de les malalties fúngiques Rhizoctonia sp i

Fusarium solani, i la plaga Heliothis armigera, han inci-
dir sobre la totalitat deis resultats obtinguts . Les con-
clusions que es desprenen de 1'estudi estan supedita -
des a la seva preséncia . Es fa recomanable tina repe-
tició de I'estudi . efectuant mesures preventives pe r
evitar aquest factor .

? La varietat de la Seu, ha estat la que ha mostrat un a
major facilitat en el maneig del cultiu, una bon a
adaptació edafoclintática i una major producció final .

3. El marc de plantació i la tipologia de sembra realit-
zats a l'assaig 1 han mostrat uns millors resultats pe l
que fa al desenvolupament i la producció de les dife-
rents varietats .

Mots clau

Phascolus oulgaris, mongeta, agricultura ecológica . varietats
de mata baix a

Títo l

Análisi del sistema de producció i aprofitament dei s
farratges en una valí deis Pirineos, concretament la val í
de Ribes (Ripollés )

Auto r

M . Cam a

Professor tutor

M . Pujo l

Resum

El treball té con a objectiu estudiar els sistemes dexplo -
tació farratgera duna valí deis Pirineos, en concret la val í
de Ribes (Ripollés) . L'objectiu principal és saber si )'esta -
da a la muntanya i la producció farratgera que es fa a l a
vall de Ribes, és suficient per satisfer les necessitats d e
les espécies ramaderes -boví de cara, oví, boví de Ilet i

equí- que hi romanen durant rol l'any . Cn cop descrites
les característiques, tant de les nuintanyes, com deis far-
ratges i de la ramaderia, s'han contparat les necessitats
deis anintals amb les produccions farratgeres, en I'ántbi t
global de la Vall i individualment, poble a poble . Atub el s
resultats obtinguts hent arribat a les conclusions següents :

Les muntanyes de la Vall suponen una carrega rama-
dera molt baixa . Aixó indica que hi podria catire Iné s

bestiar del que hi ha .
La producció farratgera és excedentária i está ma l

aprontada .
Per compensar aquests excedents, acostuma a veni r
a la Vall bestiar de fora durant el període de prima-



vera fins a la tardor . tant a les nnintantes com a le s
finques arrendades .
De les quatre espécies ramaderes t boví de carn . oví ,
boví de llet i equí i, púnica que té un futur més o
menys estable és el boví de carn . Tant la producció
ovina (tradicionalment important a la Val]) com l a
producció lletera i la producció equina es troben e n
regressió .

Mots cla u

Producció de farratges . boví de carn, oví, boví de llet .
equ í

Títo l

Estudi de Ievolució de la producció de MS 'ha i de l a
composició morfológica de varietats de cereals d'hiver n

Autor s

Y . Diez, C . Santamarin a

Professor tutor

M . Pujo l

Re sum

Aquest treball, pretén aportar Inés informació sobre 1'e-
volució de la producció de MS 'ha i de la composici ó
morfológica de quatre espécies de cereals d'hivern a par-
tir de I'inici de I'espigat fins a la maduració del gra .
:experiencia s'ha dut a tenue a Caldes de Montbui, uti-
litzant les varietats de les espécies de civada (Arena sativa
L . i . ordi ( Hordeurrt rulgare L.) . blat ( Triticum aestirum L . i i

triticale Triticosecale IVittmaki . El dissenv experimenta l
emprat va ser el de parcel . les subdividirles (split plot i
(blocs a I'atzar en parcel . les subdivididesi, oil el facto r
principal que es va estudiar va ser la varietat i el facto r
secundara, la data de dall . Les ciarles obtingudes en el tre -
ball de camp van ser analitzades estadísticament utit-
jancant el programa SAS, i van pennetre confirmar que :

El triticale produeix el farratge més aviat i és 1'espe-
cie que produeix més M S . ha, si bé la citada produei x
el tarratge Inés tard .

? . L'evolució deis farratges no va ser tan espectacula r
cono s'esperava, a causa de les condicions climatoló-
giques d'aquest any, que han marcar el desenvolupa-
ment de les espécies .
Respecte a la composició morfológica de les diverse s
espécies, els resultats han confirmar les chicles d'any s
anteriors : l'ordi es la que manté els nivells de pro-
ducció d'intlorescencies Inés ah ; el triticale produei x
Inés tiges . Respecte a la citada s'ha pogut observar ,

diferéncia d'altres anos, que el nivell de tulle s
seques és electivament superior a la resta, peró no en
falles verdes .

Mots clau

Composició morfológica, citada, ordi, blat, triticale

Títo l

Estudi de la influéncia de la dosi de sembra en la pro-
ducció i la qualitat del gra de bla t

Autor s

S . Medina . . J . Noguera

Professor tutor

M . Pujo l

Res um

Generalunent s'acostuma a cultivar el blat a unes dosi s
massa elevades i aquest estudi permet comprovar qu e
una reducció en la dosi de sembra manté la producció ,
peró no els components del rendiment . També es com-
paren els efectes de la dosi de sembra sobre la qualita t
del gra, en concret el pes específic, el pes de 1 .000 gran s
i la matéria seca . Les dosis comparades han estat de 200 ,
400 i 600 grans ."m 2 per a cada una de les cinc varietats :
Anza, Etecho, Gazul, Isangrain i Marius . Totes les combi -
nacions s'han distribuit en quatre blocs de manera com-
pletanient aleatória . Els resultats han demostrat que l a
producció queda afectada per la dosi de sembra i es pre-
senten diferéncies significatives entre varietats . La densi-
tat de sembra no modifica la matéria seca i el pes especí-
fic, peró sí els components del rendiment i el nombre d e
fillolsíplanta . Un augment en la densitat de plantes e s
tradueix en un increment del nombre d'espiguesi m 2 .
Com a conseqüéncia, es compensen els components de l
rendiment fent que les espigues siguin més petites i pre-
sentir un menor nombre de grans/espiga i a la vegad a
més petits .

Mots clau

Blat, varietat, dosi de sembra, nombre de fillolsiml, com-
ponents del rendimen t

Títo l

Estudi del comportament de I'ordi de dos i de sis rengle s
segons la dosi de sembra i la varieta t

Autor s

A . Caballas, L . García

Professor tuto r

\I . Pujo l

Resu m

S .acostuma a cultivar I'ordi a unes dosis de sembra sovie t
molí elevarles . Com que els dos tipos d'ordi, de sis i d e
dos rengles, responen de manera diferent a la dosi d e
sembra, en I'experióncia que es ressenya s'han compara t

tres dosis de sembra i quatre varietats diferents, de dos i

de sis rengles . Les dosis compararles han estat de 200 ,

350 i 550 gran s % ur per a cada tina de les quatre varietats :

Barbarrossa . Plaisant, Cleo i Graphic . Totes les combina -
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cions s'han distribu t en quatre blocs aleatóriament . Els
resultats han demostrat que la producció no queda afec-
tada per la dosi de sembra . En canvi, el pes de 1 .000
grans, factor qualitatiu, sí que ha disminuit en auglnenta r
la dosi de sembra . Pel que fa als components del rendi-
ment . un augment de la densitat de les plantes s'ha tra-
duit en un increment del nombre d'espigues m 2 El nono
bre de grans espiga només ha quedat afectat per la varíe-
tat peró no per la dosi de sembra .

Mots cla u

Urdí, varietat, dosi de sembra, tipos, qualitat del gra .
components del rendinten t

Títo l

Estudi de la intluéncia de la dosi de sembra en la pro-
ducció i la qualitat del gra de bla t

Autor s

P . López . R . Reboll o

Professor tutor

\l . Pujo l

Resu m

Generalment s'acostunta a cultivar el blat a unes dosi s
massa elevades i aquest estudi permet comprovar qu e
una reducció en la dosi de sembra p lanté la producció ,
peró no els components del rendiutent . També es com-
paren els efectes de la dosi de sembra sobre la qualitat
del gra, en concret el pes específic, el pes de 1 .000 gran s
i la ntatéria seca . Les dosis compararles han estat de 200 ,
.100 i 600 grans/n2 per a cada tina de les cinc varietats :
Monteada, Rinconada, Sarina, Soissons i Trentie . Toles
les contbinacions s'han distribuit en quatre blocs de ma-
nera contpletantent aleatória . Els resultats han demostra t
que la producció no queda afectada per la dosi de sem-
bra, ton i que presenta diferéncies significatives entre
varietats . La ciensitat de sembra no modifica la ntatéri a
seca ni el pes específic, peró, en canvi, sí que afecta el s
components del rendintent i el nombre de fillols-utl . 1'1 1

augmmnt en la densitat de plantes es tradueix en u n
increntent del nombre d'espigues/nr2 , peró aquestes so n
Inés petites i tenen unen s grans 'espiga i els grans só n
mes petits .

Mots clau

Blat, varietat, dosi de sembra, nombre de fillols planta ,
components del rendiment

Títo l

Estudi de la influéncia de la dosi de sembra en la pro-
ducció i la qualitat del gra de bla t

Autors

S . Ochoa, V . Salvador

Professor tuto r

\1 Pujo l

Resum

Generalment s acostuma a cultivar el blat a unes dosi s
massa elevades i aquest estudi perntet comprovar qu e
tina reducció en la dosi de sembra manté la producció ,
peró no els components del rendintent . També es con o
paren els efectes de la dosi de sembra sobre la qualita t
del gra, en concret el pes específic, el pes de 1 .000 grans ,
la ntatéria seca i la proteína . Les dosis contparades han
estat de 200, 400 i 600 grans-m2 per a cada tina de le s
deu varietats : Anza, Etecho, Gazul, Isangrain, Marius .

Montcada, Rinconada . Sarina, Soissons i Trentie . Tole s
les contbinacions s'han distribuit en quatre blocs el e
manera completantent aleatória . Els resultats han demos-
trat que la producció no queda afectada per la dosi cí e
sembra ton i que presenta diferéncies signiticatives entr e
varietats . La densitat de sembra no modifica la ntatéri a

seca, el pes específic ni la proterva, peró, en canvi, sí qu e
afecta els components del rendiutent i el nombre d e
fillolsplanta . L n augutent en la clensitat de plantes es
tradueix en un increntent del nombre despiguesmn2 ,
peró aquestes són Inés petites, tenen menys grano espi-
ga . i els grans són ntés petits .

Mots clau

Blat, varietat . dosi de sembra, nombre cíe fillols planta ,

components del rendinten t

Títo l

Flecte del treball del sól en la producció de pésol prote-
aginós, en el contingut de nitrats i en la densitat apaaren t
del sól .

Autors

11 . Vázquez, C . Roman o

Professors tutors

~1 . 1lereter, G . Gorch s

Resum

Aquesta experiéncia és tina continuació duna série d'in-
vestigacions que s'han portat a ternte en els últims de u
anys en la granja-escola Torre Mariuton (Caldes d e
Montbui, Barcelona) . L'objectiti c1'aquest estudi és veur e
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corn el treball del sól (sistema convencional . sistema sim-
plificat i sembra directa) afecta la producció de péso l
proteaginós (var . Ballet) i el contingut de nitrats i densi-
tat aparent del terra . L'experiéncia s'ha fet en tres par-
cel-les sembrades de pésol (var . Ballet) de 2 . 700 m 2 de
superficie, una per cada sistema de conreu del sól . Le s
mostres de pésol s'han agafat en tres dates diferent s
durant el cultiu . i les mostres de sól per a I'estudi de l a
concentració de nitrats i densitat aparent . en dos dies dis-
tints, el primer, poc abans de la collita del cultiu i e l

segon . tres mesos Inés Carel . Lanálisi deis resultats obtin-
guts en aquest estudi indica que els rendiments de péso l
no són significativament diferents entre els tres tipus d e
conreu, encara que es tendeix a produir Inés en les par-
celles de conreu convencional i sembra directa . Pel que
fa als parámetres del sól estudiats, s'han trobat en 1'lro-
ritzó 0-15 (cm) una major concentració de nitrats en l a

parcel .la de sembra directa i en l'horitzó 15-40 (cm), e l
contingut Inés alt es dóna en la parcel .la de conreu con-
vencional ; hi ha Inés nitrats al setembre (sense cultiu )
que al juny (amb cultiu) en totes les parcel .les . La densi-
tat aparent Inés elevada de les tres parcel . les és la d e

sombra directa .

Mots clau

Conreu, nitrats, densitat aparent, pésol proteagmós ,
Balle t

Títo l

Resposta de cinc gene racions de selecció en massa per
tija gruixuda en la varietat Lancaster de blat de moro ,
encreuades anab la línia B7 3

Autor s

A . Fernández. A . Martíne z

Professor tuto r

L. Bosc h

Resum

A partir de cinc gener acions de selecció en massa, en l a
varietat Lancaster, per tija gruixuda, es va estudiar la res -
posta d'aquests materials després d'encreuar-los amb l a
linfa B73 . Els resulta ts es van comparar amb els obtingut s
en un treball ante rior en qué es van assajar les cinc gene -
racions de selecció "per se" . 1 .'estudi s'ha fet en t res loca -
litats diferents per determinar la possible influéncia d e

I'an)bicnt en els assajos . En els carácte rs chametre de l a

tija . dies de floració, aleada fine a ¡'espiga, aleada total ,
nombre de nusos fins a ¡'espiga i nombre de usos totals ,
es va mantenir la Lencléncia creixent i sostinguda trobad a
en l'assaig de les cinc generacions de selecció "per se" .
peró minvada per l'efecte estabilitzador de la línia B73 .
La producció de ¡'espiga només es va incrementar fins a
la tercera generació, a partir de la qual va restar estable .

Aquest comportament va resultar semblant al de le s
generacions de selecció "per se", i en aquest cas l'efect e
estabilitzador de la línia B 73 va ser poc important . Com
que la varietat Lancaster hauria de trobar-se en equilibr i
de ]ligament, es dedueix que aquests carácters es trobe n
correlacionats per pleiotropia . Cap carácter no va pre-
sentar interacció significativa per l'efecte localitat x híbrid .

Mots clau

Blat de moro, Lancaster, producció, selecció massa l

Títo l

Rendiment de cinc generacions de selecció per incre-
mero del diámetre de la tija en la varietat Lancaster d e
blat de moro, encreuades amb la línia B 73

Auto r

D. Gabarró

Professor tuto r

1 . . Bosc h

Res um

A partir de cinc generacions ele selecció en massa, en l a
varietat Lancaster, per tija gruixuda es va estudiar la res -
posta d'aquests materials després d'encreuar-los amb l a

línia B 7 3 . PIS resultats es van comparar amb els obtingut s

per Casarlas eral . (1998), en qué es van assajar les cin c

generacions de selecció "per se" . L'estudi s'ha realitzat e n
tres localitats diferents per determinar la possible influén -
cia de l'ambient en els assajos . En els carácters diámetre
de la tija . producció de MS de la part vegetativa, pro-
ducció de MS total i producció de MS digestible total, es

va mantenir la tendéncia creixent i sostingucla trabada e n

fassaig de ies cinc generacions de selecció "per se", pec ó

minvada per I'efecte estabilitzador de la línia B73 . La
FND va disminuir lleugerament, mentre que la resta d e
carácters de qualitat del stover no es van modificar signi-

ficativament . La producció de MS de ¡'espiga només es va

incrementar fine a la tercera generació, a partir de la qua ]

va restar estable . Aquest comportament va resultar sem-

blant al de les generacions de selecció "per se" . Com que
la varietat Lancaster, objecte de selecció artificial, hauri a

de trobar-se en equilibri de Iligauaent, es dedueix que

aquests carácters es troben correlacionats per pleiotropia .

Cap carácter no va presentar interacció significativa pe r

I'efecte localitat x híbrid . Els resultats obtinguts estan a

favor de la utilització del carácter chametre de la tija per

a la millora de la producció de Lmrratge de blat de moro .

Mots clau

Blat de moro farratger, qualitat nutritiva, Iancaster, ren-
diment, selecció en massa

Arxius de l ' Escola Superior d ' Agricultur a
Serie cinquena, any 2002, Húmero 6

47



48

`S DE FRUITERS

Títo l

Coinparació del comportament doviposició de Anag) rus

pseudococcii i Leptomasrix dactylopii, parasitoides del Plano-
coccus citr i

Autor

J . Valldepére z

Professors tutors

1 ."I' . Mas, F .N . Sorribas

Res um

Anasurus pseudococci i Leptomastix dactylopii són dos hime-
nópters endoparasitoides de Planococcus citri, una de le s
principals plagues deis cítrics . i són utilitzats per al con-
trol biológic de la plaga . Aquest treball estudia compara-
tivament el comportament de les dues espécies respect e
a l'hoste . Per mitja dobservació directa en laboratori va m
definir totes les seqüéncies de comportament . la seca
freqüéncia i el temps invertit en cada activitat . D'aquest a
manera vam poder establir diferéncies en el comporta-
ment general de les dues espécies, especialinent en l a
localització i acceptació de I'hoste i I'oviposició en 1'hos-
te . Vam trobar diferéncies importants en el temps tota l

d'oviposició que és finés elevat en A . pseudococc i

(21,92±1,81s .) que en L . dactylopii (14,19±0 .82s .) . A . pseu-

dococci passa més temps sobre la superficie de la cara-
bassa on es troben els cotonets que L . dactylopii . Les
seqüéncies de comportament no presenten gaire s

diferéncies entre aquestes espécies . La principal diferén-

cia entre A. pseudococci i L . dactylopii és que el primer du a
terne I'oviposició el 50% de les vegades que introduei x
l'ovipositor mentre que el segon només un 10% .

Mots clau

Anagyrus pseudococci, Leptorwutix dactylopii, Planococcus citri ,
oviposició, comportamen t

Títo l

Perspectivas per al conreu ecológic del garrofer a Eiviss a

Autor

1 . Serr a

Professor tutor

C . Bernat .

Resu m

A bona part del litoral mediterrani, cona ara a Eivissa, e l
sól rústic sovint pateix la urbanització deis espais rurals ,
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perqué la demanda de terreno edificable creix . Haven t
assolit el sostre de creixement urbanístic . es fa necessá-
ria una revaluació de les activitats tradicionals de le s
arees rurals . D'altra banda els conreus tradicionals . prin-
cipaLnent garrofer i ametller . es troben en una creixen t
situació d'abandonament . agreujada per la crisi estructu-
ral que pateix tot el sector de la fnuita seca a la Uni ó
Europea . Amb el garrofer com a cultiu de referéncia . pel
fet de ser un deis més representatius i menys estudiats ,
s'analitzen les perspectives des de 1'estudi de les técni-
ques i del material vegetal existent . comptant amb 1'a-
dopció de formes productives sostenibles, dins del mar c
de ('agricultura ecológica . La supervivéncia de conreus
con el garrofer a Eivissa, antb els aspectes paisatgístics o
culturals que porten inaplícits . dependrá en gran manera
de la capacitat d'innovació, diversificació i professionalit-
zació de les finques agrícoles . Així mateix, cal una impli-
cació deis diferents agents, des de les institucions públi-
ques fins als naateixos productors .

Mots clau

Garrofer, agroecologia, Eiviss a

Títo l

Historia genética del níspero, aguacate, mango y caña d e
azúca r

Autor

C. Rodrígue z

Professor tuto r

F . Casarla s

Res um

El conocimiento de la historia y la filogenia de las plan-
tas cultivadas es imprescindible para cualquier program a
de mejora genética . En este trabajo pretendemos infor-
mar del lugar de domesticación, evolución de la estruc-

tura génica, estado actual y perspectivas futuras de mejo-
ra del níspero, aguacate, mango y caña de azúcar .
Eriobotrpa japonica se originó en China oriental y posible -
mente en el sur de Japón . Es una planta alógama . S e
mejora mediante hibridación, intentando obtener enanis-
mo moderado y resistencia a la mosca de la fruta . Persia

americana, originaria de México y Centroamérica, es un a
planta alógama y su flor es bisexual pero funcionalmen-
te unisexual debido a la dicogamia que presenta . S u
mejora se realiza por hibridación asistida mediante mar-
cadores moleculares, intentando incidir en caractere s
cualitativos y obtener resistencia a la antracnosis y a l a
podredumbre de la raíz . Mangtfcra indica proviene de l a
región indobirmánica y del sudeste asiático . Es una plan -
ta alógama, su semilla puede ser monoembriónica y
poliembriónica aunque la multiplicación con fines



comerciales es vegetativa . Para su mejora se utiliza l a
hibridación con la ayuda de marcadores moleculares . Se
intentan mejorar aspectos cualitativos y conseguir ena-
nismo . resistencia a la mosca de la fruta y a la antracno-
sis . Saccharum ofzcinarum tiene su origen en Nueva
Guinea . Es una planta alógama pero la caña de azúca r
comercial se multiplica vegetativamente . Se mejora
mediante programas de ampliación de base genética chi-
bridación . Se intenta conseguir un incremento del conte-
nido de sacarosa y obtener resistencia al virus del mosai-
co . Es un cultivo que ha tenido y tiene una gran tras-
cendencia social y económica .

Mots clau

Níspero (Eriobotrya japonica), aguacate (Persea americana) ,
i nango (Maugi/era indica ), caña de azúcar ( Saccharum ofjici-
narunt), historia genétic a

Títol

Projecte de transformació a reg per degoteig d'un culti u
d'oliveres en la finca dita "la Cosa", de 4,83 ha al t.nn . d e
Boyera (les Garrigues )

Autor

. Ponsa

Professor tutor

I" I . Iranz o

Resu m

lís pretén ler un reg per degoteig en oliveres al munici-
pi de Boyera, amb una dotació anual de 1000 in ha-any .

A partir de diversos parñmetres estudiats cono ara le s
;irrels (profunditat, chametre i concentrado máxima) i
;unalitzant la infiltrad() de I'aigua al sól (aplicant diferent s
yolums i amb tres cabals de degotadors diferents), c s
porta a tenue el disseny agronómic . Aquest s'ajustará al s
criteris de reg deficitari controlar . Per al disseny hidrnuli c

s'escullen degotadors autocounpensants inserits en tul) .
Per corregir els desajustos de cabal i pressió, es connec-
en els finals deis laterals amb un altre tub dio terciad d e
suport . La variad() de pressió de la subunitat no po t
sobrepassar els 35 inca i en els cálculs feos no sobrepas-
sa els 23,5 inca . Les canonades primaria i secundária
estan enterarles . El tub utilitzat és de PFBD-33 6 aun . El
cap0al de filtrtció está parcialment auoomatitzat . Cad a
sesctor de reg tindrá la seva electroválvula amb progra-
mador individual .

Mots clau

Reg, degoteig . oliveres

Tito ]

Pol linització amb introducció de ruscos d'abelles domes-
tiques (Apis mellifica ; deis principals cultius d'interés co-
mercia l

Auto r

' . Baró n

Professor tutor

E (lasaña s

Res u m

L'important paper pol .linitzador de les abelles i els bene-
ficis que aquestes proporcionen, tan en les plantes culti-
varles com en la conservació de la flora silvestre, fa n
recomanable la seva introducció als camps de cultiu, ja
que en moltes vegades la població natural d'insectes po t

no ser suficient per assegurar una perfecta pol-linització .
El propósit d'aquest estudi és apropar l'agricultor a le s
practiques de pol .linització amb introducció de rusco s
d'abelles domestiques als principals cultius coiuercials o n

el seo í)s és interessant . Per airó, es defineiv el fenome n

ele la poi linització i la relació entre fiors i abelles . Es pre -
senten els principals parametres de control i avaluació d e
les experiéncies de pol . linització . Es ta una revisió d'a-
quests cultius i es proporcionen les actuacions que s'ha n

de dur a tenue per a ler un bon servei de pol .linització .

l :n conjunt, es reflecteixen les qualitats pol .linitzadore s

de 1'abella doméstica que comporten augments de l a
quantitat ilo la qualitat de les milites deis cultius propo-
sats . La sin)ple introducció de roscos no gura nteia un a
adequada pol . linització . Cal, a més a més, disposar d e
ruscos en ies nnillors condicions per dedicar el majo r

nombre d'abelles a les tasques recol . lectores i la creació
('un ambient propici que asseguri a les abelles el majo r
estímul per buscar l'aliment i pol . len i!o néctar), amb l a

qual cosa s loptimitza la pol-linització del cultiu . Els ser-

veis de poi linització (contract.ció i cessió de les ames )

estan poc establerts al nostre país i són proporcionats, e n

la onajoria deis casos, per petits apicultors .

Mots clac

Abella doméstica, cultius, pol . linització, pol . len, nécta r

1 .3 . CULTA. S HOR l'ÍCOLE S

Títo l

Posada a punt d l un métode analític per determinar l a

fracció proteica noajoritária en nnongeta per electrofbres i

capil . la r

Auto r

C . Jiménez
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Professor tuto r

Pujol a

Resum

Aquest treball, té com a objectiu posar a punt un méto-
de analític per tal &identificar la fracció majoritári a

" Pbaseolina" en mongeta per electroforesi capillar (HPCE ) .

El primer pas que s'ha seguir per a aquesta posada a
punt és I'optimització del procés dextracció, purificaci ó
i redissolució proposat per Alli i Baker (1983), i trobar le s
condicions de treball adequades per dur a tenue la sepa-
ració electroforética . Els resultats, indiquen que I'extrac-
ció amb acid cítric 0,4 N i pH = 4 és adequada i que le s

solucions de NaCl 0,5 M, acid cítric 0,4 N a pH 4 i l a
barreja de solucions de NaCl 0,5 M en cid cítric 0,4 N a
pH 4 poden ser utilitzades com a solucions de redissolu-
ció de la mostra . Les condicions electroforétiques qu e
han donat millors resultats, han estat la utilització d e
tampó tetraborat sódic a pH 9, amb I . addició de dos addi -

tius : putrescina 1 mM, SDS 1 uaM o 50 mM, aplicant u n
voltatge de +30 kV i utilitzant tina temperatura de 60°C .
L'aplicació de la técnica proposada a set varietats de
mongeta ( White Kidney, Navr, Castellfollit del Boix ,

genoll de Crist, Tavella Brisa, del ganxet i Caray) encar a

que no permet avaluar diferencies iInportants : s'observ a
que anib el tampó amb putrescina i utilitzant cona a solu-
ció de redissolució la barreja (citrat- NaCI), permet esta-
blir alguns gn(ps diferencials .

Mots clau

Mongeta extracció i identificació, Phaseoli a, electrofores i
capil'la r

Títo l

Característiques ecofisiológiques foliars que poden deter-
minar la i(nplantació i el desenvolupament de poblacion s

entomótagues en especies ruderals del Maresme

Autors

L . Labarta, P . Garcí a

Professor tuto r

I . Comas

Resu m

En ('horticultura del Maresue la coexistencia de diversos
cultius hortícoles en I'espai i en el temps és un 1et qu e
alavoreix el desenvolupament de plagues polifagues .
l:erradicació d'aquestes poblacions es poi fer a parti r

d'ene: mies sanirals ( Macrolophus caliginosus) com a alterna-

tiva a 1'aplicació deis productes litosanitaris . En aques t

treball s'han estudiar les característiques ecofisiológiques
de les falles que intervenen en la relació planta-insecte i
que per tant determinen la preséncia de Al caliginosus
sobre les cinc plantes ruderals estudiarles : Ononis rotundi-
folia, Ononis natrix, Cistus ntonspelicnsis, [nula viscosa, Lrigerun
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karvinskianus . En estudiar la relació planta-insecte s'ha vis t

que tant la 1. viscosa com 1'O. natrix són bones hostatgere s

per a M caliginosus. mentre que 1'F karvinskianus s'ha des-

cartat . A Inés, per als tres parámetres ecofisiológics mé s

determinants (tricomes . SPAD i transpiració) . 1'0. natrix é s

la planta que millors característiques ha presentat per

suportar la població d'aquest mírid .

Mots cla u

Macrolophus caliginosus . Ononis rotundiflia . Ononis natrix .

Cistus monspeliensis, paula viscosa, Erigerun karvinskianus, rela-

ció planta-insecte

Títo l

Producció i qualitat duna cria del depredador Macrolophus

caliginosos Wagner : efecte de la densitat dadults infestants

i de les condicions ambientals durant el període de post a

Auto r

L . A'ina .s

Professor tuto r

Y . Sorribas

Resum

Macrolophus caliginosus I agner és un depredador polífa g

autócton de I'área mediterránia usat principalment com a

agent de control biológic de mosca blanca en programes

de control integrat de plagues . Aquest mírid colonitza de
manera natural els hivernacles, peró sovint cal alliberar-
ne per controlar les plagues a temps . La cria daquest

mírid té un cost eleva' que es podría reduir milloran tPe

- de la cria comercial .

S'han plantejat tres objectius per minorar una cria comer-
cial de Al. caliginosus en condicions dhivernacle : l'efecte
sobre la producció i la qualitat (fertilitat i pes) deis Al .

caliginosus produits en f unció de la densitat dadults infes-
tant (36, 50 i 75 individus%planta) per planta i les condi-
cions ambientals, durant el període de posta ; un altre

deis objectius va ser conéixer la distribució vertical de les

niInfes de Al. caliginosus en plantes de tabac per simplifi-

car el mostreig de nimfes i predir la producció final .

La producció obtinguda va ser similar i de la inateixa qua -

litat per les tres densitats assajades : per tant, la més avan -

tatjosa va ser la densitat de 36 individus'planta . Les con-

dicions ambientals no van afectar la producció peró sí l a

dui .ula del cicle . Els resultats van mostrar que la posici ó

(nitjana de les nimfes al cap de 35 cíes de cicle sima l a

falla 3 i que el 90% de les nimfes es troben a les cinc Tulle s

més amigues .

Mots cla u

Macrolophus caliginosos, densitat d'inlestació, control bioló-
gic, control integrat de plagues, cria dienemics naturals



Títo l

El fajol a la Garrotxa : descripció del cultiu, situació actua l
i perspectives de futur

Auto r

G. Pastore t

Professor tuto r

Res u m

S'ha lea un estudi monográfic del cultiu del fajol, centra '
en la zona productiva de la Garrotxa, amb l'objectiu d'a-
valuar-ne la situació actual i les perspectives de futur . E l
fajol (Fagopyrum esculentum) és un cultiu de la familia d e
les poligonácies . És una planta al .lógama, de hns a 8 0
cenúmetres d'alcada, de tija cilíndrica, falles en forma d e
cor i flors Manques molt característiques . Tot i no ser un a
gramínia soviet ha estat tractat com un cereal per la simi-
litud deis seus usos . És un cultiu originara de la Xina i
actualment es cultiva en un gran nombre de paisos, entr e
els quals destaquen Rússia, Ucraina, els EUA, el Canadá ,
Franca i Itália . A Espanya ílnicament s'ha cultivat a
Catalunya i només ha tingut continuital a la zona volcá-
nica de la Garrotxa, on es va adaptar perfectament grá-
cies a les qualitats agronómiques del sól volcánic i a l a
climatologia de la zona . El cicle de cultiu del fajol té llo c
a 1'estiu, s'inicia a principis de juliol i sacaba a ('octubre .
El sea de.senvolupament és molt rápid i les exigéncie s
són mínimes, ja que habitualment es cultiva serse I'a-
portació d'adobs ni altres productes químics . Del fajol s e
n'obtenen pa i pastes, les farinetas de fajol, diversos plat s
de cuina tradicional, productes de dietética . mel, etc . A
més és una valuosa font d'aliment per al bestiar . La recu-
peració del fajol es va iniciar a finals del segle XX a par-
tir de la reintroducció del seu cultiu per tal de produi r
tarinetes comercialmeni . La situació actual, peró . é s
c!'impás, ja que cal dotar el fajol cie valor afegit per con-
trarestar la manca de productivitat, que no li perute i
competir amb els cereals .

Mots clau

Fajol, alforfón, Fagopyrum, Garrotxa

Títo l

Estudi de la flora arvense en un cultiu de fonoll : efect e
del conreu sobre la composició i la biomass a

Autor s

A .M . Gutiérrez, L . Mate o

Professors tutor s

M . Mas, A .M .C . A`erdú

Res um

L . experiéncia es va dur a terme a Can Comes (el Prat d e
Llobregat, el Baix Llobregati i va consistir a comparar tres
unitats experimentals per conéixer la flora arvense i l a
seva influencia sobre el rendiment del fonoll . En la pri-
mera unitat experimental es va plantar fonoll . peró no es
va realitzar cap tipus de control contra les males herbes ;
a la segona es va aplicar un tractament herbicida i es v a
passar el motocultor tres setmanes després de la planta -

ció del cultiu . A la tercera no es va plantar fonoll ni es v a
realitzar cap tipus de práctica cultural . Va observar-s e
que lespécie més abundant a tot el camp experimental
va ser Polygonum aviculare . seguida de Chenopodium albura ,
a excepció de la unitat experimental on es va realitzar el

tractament, ja que en aquesta va disminuir la biodiversi-
tat de males herbes, i també la seva densitat i la biomas-
sa tina! . Convolvulus arvensis va ser la planta Inés resisten t

al tractament . També es va fer un estudi del banc de lla-
vors del sól i es va comprovar que la seva distribució a l

sól no era uniforme, sinó que hi havaa una variació de l

nombre de llavors per In' depenent de la zona experi-

mental . A la unitat experimental on es va plantar el cul-
tiu i no s . hi va fer cap tipus cfoperació cultural és on e s
va obtenir un percentatge més alt d'emergéncia de male s
herbes i de Polygonum aviculare . Els resultats obtinguts va n
reflectir la disminució del rendiment del cultiu, en gai-
rebé un 40%, en la unitat experimental on no es va te r
cap tipus d'operació cultural respecte a la unitat experi-
mental on es va aplicar el tractament herbicida i es v a
pasar el motocultor .

Mots clan

Flora arvense, Polygonurn aviculare, aplicació de tractamen t

mecanicoquíutic, rendiment del cultiu, banc de llavors ,

percentatge d'emergénci a

Títo l

Variabilitat interpoblacional de les ntongetes 1Phaseolus

vulgaris L . del tipos varietal del ganxet, utilitzant la técni-
ca RAPD-PCR 1 Random Amplified Polyntorphic DNA -
reacció en cadena de la polimerasa i

Autors

M .A . Comes, S . Gonzále z

Professor tuto r

E . Sánchez

Resum

Assistim actualment a un creixent interés per la inclusi ó
de les lleguntinoses a la nostra dieta . La recuperació d e
varietats tradicionals prestigioses aprofitant aquest a
tendencia permetria revitalitzar cenes zones agrícoles . É s
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imprescindible, peró . conéixer bé aquest material i aya-
ltiar-ne el potencial genétic per fer-lo competitiu . En
aquest estudi es van caracteritzar, mitjancant marcadors
moleculars RAPD . set poblacions cultivarles del tipu s

varietal del ganxet Phaseolus vulgaris L . ), així com diferent s
poblacions com ara AA bite Kidney, planxacla (Large Grea t
Northern) . Michigan (\avy) i Casamada . Es van utilitza r
disset primers . deis quals es van obtenir un -112fo de poli -
mórfics avaluant les línies pures del ganxet i un 1009o pe r
al total de materials . El cálcul de les distancies genétiques
es va ter mitjancant el coeficient de similaritat de iaccard .
i posteriorment es va fer un dendrograma pel métod e
CPGM_A . Les mostres es van agrupar de manera que es
dedueix tina no-variabilitat interpoblacional entre les
línies del ganxet . i ciares diferéncies entre la resta d e
poblacions .

Nlots clau

Mongeta, variabilitat interpoblacional . marcadors RAPD-
PCR, varieta ts tradicional s

CGLTIt"S ORNAMENTAL S

Títo l

Influencia de 1'aplicació de solució nutritiva oxigenad a
sobre la qualitat i la producció en rosa per a flor tallad a

Autor s

S . Mancilla, A . Martíne z

Professors tutor s

N . Carazo, D . Lópe z

Resu m

L'oxigenació del sistema radicular és una condició impor-
tan[ per a un bon desenvolupainent de la planta . Pe r
aquest tuotiu, i continuant la línia d'investigació sobre I'e -
fecte que té l aportació ele solució nu t ritiva sobresaturad a
d'oxigen realitzada duran) els últims anys a diferents cul -

Iius UREA, Departament 'l'ecnologia Hortícola, i ESAS ,
Arca d'I-lorticultura), s'ha considera' importan) estudia r
els possibles efectes que aquest tractament pot produi r
sobre la qualitat i la producció en cultiu de rosa per a flo r
tallada (la - . a flor tallada d'aúnbil mundial) . lín aquest
estudi s'ha contparat els efectes ele 1'increntent de la con -
centració d'oxigen a la solució nutritiva de 6-8 ppm a lo -
16 ppm en el a'. Red Corvettel(, planta[ en dos tipos d e
substrat, perlita A13 i perlita B6, i collit en diles époques
(novemibre 2001-febrer 21)02) . i .aplicació de solució nu-
tritiva sobresaturada d'oxigen ha provocat un au tiien t
significatiu en el contingut en tulla de potassi i calci, nten -
tre que els altres paritntetres de qualitat i producció n o
han quedat afectats . pensetn que a causa del fet que les
condicions antbientals est2ndards (concent ració d'oxige n
en nigua, cauacteístiques físiques del subst rat i demand a
evapotranspirativa) no van ser excessivament limitants .
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Nlots cla u

Contingut foliar de nutrients, cultiu fora de sól . oxigena -
ció radicular . perlita, rosa híbrida (ev . Red Con'ette l

Títol

Efectos de la fertilización carbónica y la oxifertirrigación

en un cultivo sin suelo de rosal para flor cortada con
recirculación en condiciones mediterráneas

Auto r

1) ( fhnzale z

Professors tutors

0 . Marta, 1' . Mmioz . A . Carazo . D. Lópe z

Res um

Este ensayo presenta los efectos obtenidos al aumentar l a
concentración ambiental de CO2 H i50 ppm) a -0() pp m
en la producción, calidad y en la poscosecha de los cc .
Red Corvette'k y Dallasá . cultivados en CSS con recircu-
lación de la solución nutritiva . En este ensayo se evalúa n
los flujos florales de febrero de 2002 y abril de 2002 ,
donde se obtenien diferencias significativas en el pes o

fresco de la flor (g), en la longitud ele la vara (cm) ; para
ambos cultivares, y en la duración de la flor en vaso para
el cultivar Red Corvette7 . Paralelamente se ha investiga -

do la importancia de la aplicación de oxígeno en la solu-
ción nutritiva para los mustios flujos florales, y se ha n
obtenido diferencias significativas en producción, longi-
tud de la vara floral y duración de la flor . para el Red
CorvetteR . Este tratamiento promovió significativament e
la tasa de transpiración de ambos cultivares ensayados .

Los resultados productivos y cualitativos se analizaron

estadísticamente para most rar las diferencias del produc-
to bruto vendible (PBV'), con respecto a los dos trata-
mientos, y se observaron diferencias significativas en e l
tratamiento de oxifertirrigación para el cultivar Red Cor-
yenc^, frente al tratamiento no oxifertirrigado . Finalmen-
te, se realizó tina estimación del consumo de CO2 y de l
coste generado entre diciembre de 2001 y abril del 2002 .

Mots clau

Fertilización carbónica, oxifertirrigación, recirculación ,
rosa, cultivo sin suel o

Títo l

Electe de la 1crtilització carbónica i de I'oxifertirrigació e n
el contingut de iutrients i de clorofil . la en teixit folia r
(1'un cultiu fora de sól de rosa

Autor

\1 . Salnteró n

Professor tutor s

N . Carazo, J1 . Pujola



Res u m

-ondicions de clima mediterrani . cultiu Tora de sól i
recirculació de la solució nutritiva . s'ha avaluat I'efecte d e
la fertilització carbónica ( -0X0 ppm i i de I'oxitertirrigaci ó
en el contingut de nutrients i de clorofil la de teixit folia r
a dos cv . de rosa : Dallas T i Red Corvette g . D'altr a
banda, s'ha estudiar la possibilitat duna estimació de l a
concentració de nitrogen amb el Chlorophyll Conten t
Meter CC 1-320 (CC\l . L'oxifertirrigació no ha provoca t
canvis significatius en la concentració deis elements estu-
diats (N . P . K . Ca, Mg i Fe), ni tampoc en el contingut d e
clorofil . la en teixit foliar . Probablement airó és a caus a
del fet que els nivells de 0 2 no eres en cap cas limitant s
i que s'ha treballat amb una espécie Ilenyosa . El contin-
gut en clorofil-la expressat sobre área foliar ha resulta t
incremcntat per etecte de l'enriquiinent carbónic al cv .
Red Corvette R . No existeix una relació entre el contingu t
de clorofil la estimat pel CCM i la concentració de nitro-
gen foliar en les condicions d'aquest experintent . En
atnbients enriquits en CO2 hi ha hagut una disminució
general de les concentracions del elements en teixi t
foliar. Concretament, en el cas del cv . DallasR, són le s
concentracions de E, Ca i Mg . i en el cv . Red Corvette'k
són les de N, R i Ca . tina de les causes principals d'a-
quest comportament por ser la urajor acuntulació de car-
bohidrats no esinicturtls que es produeix amb aplicad()
de CO

Mots clac

Clorofil la . contingut de nutrients, fertilització carbónica ,
oxifertirrigació, rosa ( Rosa h brida cv . DallasT i Red Cor-
vettek' )

Títo l

Condicionantent de les instal'laeions per a la intplatació i
posada en utarx :a d'un cultiu d'Linphorbia pucho-rima cr' .
Freedoni . Assaig sobre els efectes del tipos de substrat ,
tractament reductor de creixentent i aleada de pincamen t
en la qualitat final de la plant a

Autors

Q. Arribas, L . Mora n

Professors tutor s

\ . Cañizo . D . Lópe z

Resu m

El Ireball final de carrera es va portar a tenue en un a
explotació situada en el utunicipi de Cabrera de Mar ,

adquirida per I'enipresa Arribas Center, SI ., la goal ens v a
cedir un hivernacle de Odre de 832 nr- de superficie .
Inicialnieni es van condicionar les instal-lacions i es va n
retejar, desinfectar i reparar els diferents components de
fhivernacle . A continuació es va portar at tenue la pla n-
tació de 250 plantes d'Eupborbia pulcherrima cc. "Freedont "
per a la realització ctuu assaig amit I'objectiu d'aclarir el s
efectes del tipos de substrat, t aetantent reductor i airada

de pincament en la qualitat final . Els substrats seleccio-
nats van ser els segiients : substrat basat en fibra de coco ,
substrat basat en torba, substrat estándard . Atnb cada un a
de les barreges es van assajar diferents alcades de pinca-
ment 1 -, 8, 9 nusos t . Els tractainents reductors utilitzats
van ser A: 1 .000 ppm Clonnequat +1 .000 ppm
Daminocida . B: 2 .000 ppm Daminocida . C: 1 .500 ppm
Clormequat . Simultániament es va posar en marca e l
gntix del cultiu, 3 .250 plantes en contenidor d'1 .3 litres ,
emprant el substrat, pincament i tractament reductor
característic deis productors de la comarca . El propósit va
ser compensar els costos econóntics generats per u n
assaig daquest tipos, atenent les necesitats térmiques d e
I . espécie sota les condicions ambientals presents a l a

comarca . Els resultats obtinguts a l'assaig, retlecteixe n
variacions en la qualitat final de la planta en relació am b
els factors estudiats . En concret, les plantes desenvolu-
pades en el substrat estándar, pincament a 8 nusos i
tractament reductor C, van ser les que més es van ajusta r
als paruneu'es de qualitat valorats .

Mots clan

Poinscuia . implantació, tractantents reductors, pincament ,

substra t

Títo l

Efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento e n
la altura y la calidad de dos cultivares de I .iliunr para
planta en macet a

Autors

A A1 . Al. Millón, .LA . Muño z

Professor tuto r

D . López

Resu m

Durante nnicho tieutpo y en la actualidad, la planta de
Liliurrr ha sido y es utilizada en un gran porcentaje par a
su cultivo como flor cortada, pero también está e n

aumento su cultivo en maceta . Los productores de l a

zona mediterránea no conocen suficientemente bien la s
operaciones a seguir para la producción de Lilian/ en
maceta ni qué reguladores cae crecimiento existentes e n
el mercado son los más eficientes para el control de l a
altura . El objetivo de este proyecto es ver los efecto s
sobre la altura y la calidad de dos reguladores de creci-
miento que se comercializan en nuestra zona (Bonzi y

Cycocel) . para el cultivo de Liliunrasnítico y Longifloruin e n

maceta y, .así poder informar at los agricultores y animar-

les a producir este tipo de producto. El ensayo se lleva a
cabo en el invernadero situado en la Escuela Superior d e

Agricultura de Barcelona . A lo largo del cultivo y duran -
te el periodo de cosecha, se han tostado datos de dite -

rentes parámetros de velocidad de desarrollo y calidad
de la planta, para así comparar los clifererites tratamien-

tos efectuados . Los tratamientos que han dacio resultados
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más positivos son los de Bonzi en tratamiento en bulb o
y Bonzi y Cvcocel por riego, mientras que otros no ha n
mostrado ningún efecto .

Mots clau

Lilium . Pai 1" 1,i_ttrazol, Clormequat, L. longiflorurn . Liliunr
asiático

Títol

Estudi deis efectes de l'adob carbónic en el cultiu viverís -

tic de diferents espécies Ilenyoses en condicions de clim a

inediterran i

Auto r

A . Día z

Professor tuto r

D . Lópe z

Resu m

Fu aquest treball s'ha fet un estudi sobre els efectes qu e
I'adob carbónic, juntanient amb cines dosis diferents d e
reg, tenen sobre el creixement de cultius viveristics d e
diferents espécies Ilenyoses en condicions de clima
inediterrani . Les espécies objecte de I'estudi són : olivere s
(Otea europaca) del cultivar "Arbequina" i un nou clon cl'a-
questa anomenat "IRTA-i 18", i pins (Pinus nigra) de tre s
edats diferents (una i ches sabes i pins de llavor) .
L'estudi s'ha portar a terme al centre de I'IRTA de Cabrils ,
en un hivernacle inultitúnel dividit en tres iones separa -

des, en cada una de les quals s'han aplicar, mitjancan t
enriquiment ambiental, dosis diferents de CO> (350, 50 0

i 50 ppm de CO>) . Per cada dosi de CO> s'han tingut e n
compte dos réginis de reg : en un s'ha aplicar el 100% (2 0
Ininuts) i en l'altre el 550 94) (10 minits) ele la dosi d'aigua .
Iault les oliveres com els pins han mostral un comporta-
ment salisl<ictori davant l augnient de la dosi de (A% ,

encara que amb diferencies . En efecte, tot i que les che s
espécies han assolit un increment en el creixement a
mesura que la quantitat de CO, aplicada era superior, le s
oliveres, sobretot les "arbequines", han obtingut millor s
resultats en comparació amb els pins . En relació am b
aquests últims, cal esinentar que han estar els de llavor i

duna silba els que han experimentar . un comportamen t
Inés satisfactori clavara I'enriquiment carbónic . Pel que fa
al reg, els millors resultats s'han obtingut amb el régi m
de reg riel 100% .

Mots clau

Oliveres ( Olca curopaca), pins (Piuus nigra), adob carbónic ,

CO>, dosi de reg

Títol

introducció a la micropropagació de Cupre,us nnzcrocarpa

cv . Goldcres t

Professor tuto r

\ . Cañamera s

Resum

C upresus rnacroca,pa cv . Goldcrest és una conifera orna -

mental . Aguest treball estudia el comportament ciaques-
ta conifera durant les fases ('inici i multiplicació de l a

micropropagació . El cultiu in vitro de C. rnacrocarpa cv .
Goldcrest es va iniciar amb material vegetal procedent d e
tres zones ciiferenciats (apical, mitjana i basal de la plan -

ta orare . El medi de cultiu utilitzat va ser MS (Murashige
& Skoog 1962) i es van assajar quatre concentracion s

citoquiníniques : 1 mgl - t BA, 3 mgl - 1 BA, 1 mgl - i cinetina

i 5 nigl - i cinetina . L'origen apical deis propáguls va asso -
lir el major creixement i desenvolupament en la fase di -

nici . En c,uivi, durant la fase ele multiplicació, cap dei s
tres orígens no es va diferenciar significativa mema . El s
propáguls cultivats en els tractanlents que contenien 1

ingl- 1 RA van obtenir les faxes de multiplicació Inés ele-
vades . El millor creixement longitudinal es va obteni r
antb el medi ele cultiu la concentració citoquinínica del
goal era de 1 mgl - 1 cinetina . t . efecte subcultiu va incidi r

negativament en el creixement deis propáguls, i es v a

observar una ciisnlinnció de les Laxes ele multiplicació a
mesura que augmentava el nombre de subcultius . La

combinació ( T una citoquinina i una auxina al medi d e
cultiu durant la tase de nuiltiplicació, no va afectar con-
siderableuient el desenvolupament deis propáguls .

Mots cla u

Cupresus ,aacrocaupt cv . Goldcrest, micropropagació, cito -
quinina, origen del proplgu l

2 . PRODUCCIÓ RAMADERA

Títol

Patologia en la incubad() deis ous d'esrrut- ( S6uthin cante-
lus )

Autor

O. Requen a

Auto r

A . López

Professor tuto r

A . Rosc h
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Res u m

Lobjecuu principal del productor de polis d'estnic és
obtenir el nombre Inés alt de polis desclosos . En I'ob-
tenció de bons resultats incideixen diversos parámetres
físics (temperatura . humitat, volteig . . . ). En aquest trebal l

s'ha estudiat la incidéncia de la contaminació microbiana

sobre els resultats productius en la incubació . S'han iden-
tifica[ diversos microorganismes saprófits de l'ou, i també
s'ha investigat la incidéncia que exerceixen sobre la mor-
talitat embrionária abans i durant la incubació dous d'es-
truc en condicions comercials . S'han identifican Sta-

phylococcus spp . . Pseudomonas spp., Enterobacteriacea spp . -com-
ponents del grup entéric- i fongs . Les mostres per a
('análisi s'han obtingut duna granja situada al Catlla r
(Tarragona) en el període comprés entre febrer i juny de
2002 . Els resultats obtinguts sobre una mostra de clisse t
ous fértils d'est ruc en diferents estadis de desenvolupa-
ment de 1'enibrió que no van arribar a descloure" .s ha n

estat : 76,4 % contaminació per Pseudoinon,u spp ., 29 .41 ° o

contaminació per Enterobacteriacea spp ., 23,53 %̀o am b
Stapbylococcus spp ., i 17,65 % amb preséncia fúngica . S'ha n
establen relacions significatives entre la preséncia d e
Pseudomouas spp. i la preséncia d'altres microorganisines

colonitzadors de Poli . Es deriven també les pautes qu e
poden minimitzar les incidéncies de contaminació a par-
tir del coneixenient de la preséncia daquests microorga -
1lismes .

Mots clau

Fstruc, ou, incubació, contaminació, 'non embrionária

dat . Els animals van ser incubats a la mateixa granja i dis-
posats en lots segons el neixement corresponent . A cad a
lot es van repartir els animals entre els grups control i
experimental, que es diferenciaven pel tipus de pins o
subministrat ; el pinso amb additiu es va destinar al gn'p
experimental i el pinso sense additiu al gnip control .
Amb els resultats experimentals obtinguts s'ha fet un a
análisi estadística utilitzant el módul GLM del program a
SAS, versió 8 .0 (1999) . D'aquesta análisi es conclou sig-
nificativament (p<0,05) que els polis alimentats am b
pinso experimental obtenen un increment de pes inferio r
al que obtenen els animals alimentats amb pinso control .
El consum de pinso setn)anal és també significativanient

menor (p<0,001) en els animals del grup experimental .

Slalgrat airó, 1'IC obtingut (tenint en compte que aques t

paránietre no ha pogut ser analitzat estadísticament) és
Ileugeranient interior en el grup experimental en do s
deis tres lots estudiats . Aixó ens indica que l'addició de
1'aclditiu (acidificant) a la dieta minora lleugerament ('ín-
dex de conversió del animals .

Mots clan

Add orgánic, additiu, estruc, consu m

Títo l

Detenninació de les necessitats en lisina i en nletionin a

en pinsos per a polis d'estruc entr e set i dotze setmane s

d'eda t

Auto r

D . Rovir a

Professor tuto r

A . Bosc h

Resti m

S'han avaluat els parániet-es zootécnics (tasa de creixe-
nient, consum, índex de conversió) en polis destru c

cfentre set i dotze setmanes dedat, sotmesos a tres die-
tes diferents, tina de les quals es basava en recomana-

cions bibliográfique .s peró relaxant 1'aportació en algun s
aminoácids essencials (lisina, metionina, triptófan i treo-
nina ), i en les altres cines, panint de la mateixa formula -

ció, s'inclouen lisina i nletionina fins a arribar als valors

recomanats a la bibliografía . S'han fet servir vint-i-se t
polis destruc de la mateixa granja i anib la máxima pro-
xiinitat genética possible, gernians complets i nudos ger-
mans tills de mares gennanes completes . S'han fet pesa -

des setmanes de tots els polis i s'ha controlar el consu m

setmanal de pinso pels t r es tractamcnts . També Oían fe t

determinacions quan1itatives quíniiques del contingut e n

lisina, calina i en al tr es anünoácids no essencials peis tre s

tipos de pinso . Mesa la gran variabilitat observada en e l

creixernent deis estnicos, les diferéncies en acinesi a

variable no han estat signilicatives . Els estrtcos alimen-
tats anib els pinsos anib suplements tan' en lisina com en
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Títo l

Avaluació don additiu compost per ácids orgánics e n
dictes de polis d'estruc de 2 a 7 setmanes deda t

Auto r

A . Pére z

Professor tuto r

A . hosc h

Resu m

en aquest treball s'ha let un estudi ami[ l'objectiu d'ana-
litzar l"eficácia don acidilicant orgánic comercial amb l a
dossificació de 2 kg "Un de pinso com a promotor de crei-
xement en polis d'estruc de prinleres edats . Per valora r
I'efecte estirnulador de creixemenl s'han avaluat els pará -
metres zootécnics següents : inerement de pes setmanal ,
consum de pingo semanal i índex de conversió (IC) . L a
experiéncia es va portar a ternle a la granja de cria i
explotad() destrucos de la societat Estruc de Tarragona ,
S .I. . situada a la finca de Mas Ciará, terne municipal de l
Catllar (Tarragona) . Per dur-lesa tenue es va disposar

d'un total de 25 :ininlals procedcnts de tres naixenients ,
entre els quals Iti havia cines setmanes de diferéncia d'e -



56

metionina rendeixen Ileugerament millor quant a creixe-

inent . peró no pas quant a índex de conversió acuntila t
que els polis amb el pinso no suplementat . Es conclou
que es requereixen estudis Inés exhaustius i detallats per
establir quins són els requerintents en aminoácids essen-
cials en estrucos d'aquesta edat .

Mots clau

Taxa de creixement, consuin . índex de conversió . poli s

destniq, lisina, nietionin a

Títo l

Incubació artificial d'ous d'estruc . Valoració de diferent s
factors que incideixen en la seca optintització : paránte-

tres físics i desinfecció

Autor s

C . Espinosa . D . C)rozc o

Professor tuto r

A . l3osc h

Resu m

En aquest treball s'han fet dos estudis paral . lels . Lii pri-

mer lloc sha fet tina revisió exhaustiva d'alguns deis pro-
tocols i processos d'incubació duna explotació comercia l

destrucos de cacle tancat . Aquesta part de I'estudi s'h a
fonamentat en I'análisi i el tractantent estadístic de le s
dacles procedents deis registres de les variables d'incu-
bació, preses durant els anys 2000 i 2001 pel responsa-
ble de la planta cfincubació . En segon lloc, tanihé s'ha n

realitzat exániens visuals denibrions procedents de 4 4
ous no desclosos i un seguiment del desenvolupantent
enibrionari durant tot el període d'incubació, tnitjancan t
la observació de fotografies d'ous d'estrue a contrallun t
realitzades durant les observacions, utilitzant un ovosco-
pi de dissenv propi . Es constata una haixada de la pro-

ductivitat entre els anys estuchiata . Aquesta disuiinuci ó
poi ser deguda als canvis repetits de rcproductors, junta-
nient amb la falta de despa rasitació deis animals . La falt a
de dese-losa es relaciona claranient amb anomalies de l a
femella, ntés que no pas tuno errarles de ntanipulaci ó
durant la incubació . Per a cada feniella, el pes de Ion é s
variable durant la temporada i, per tant, no Ola d'utilit-
zar cona un elentent fiable d'identificació ele la seva pro-

cedéncia . Es va fer una revisió experimental deis méto-
des che desinfecció de Pon a través che fobservació de l
comportanient de penetració a la closca de dos desin-
fectants ( y'irlcon' i lleixiu al 15°'01 a diferents teuiperatu-
res . Amnb aquesta finalitat, s'ha deterntinat la tensi ó

superficial deis desinfectants per a les tnateixes condi-
cions i ciesprés s'han preparat solucions che unció amb

blau de medié que simulen el comportanient de pene-
tració que tindrien els desinfectants per a les diferent s
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tensions superficials i teutperatures (20= C. 25'C i 30 = C) .
Aquestes solucions es van aplicar a la superficie de l a
closca deis ous mitjangant dos métodes diferents : polvo-
rització amb esprai i immersió . Finalment es va compro-
var que el grau de penetració és inversament proporcio-
nal a la tensió superficial ; el V'irkon R és Inés penetran t

que el lleixiu i proporcional a la temperatura . 1:eficaci a
antinticrobiana del V"irkon . juntament amb la seva

major capacitat de penetració, el fan ntés aconsellabl e

per a 1'ús en la desinfecció de I'ou que I'hipoclorit sódic .

Mots clau

Estruc . rail . tensió superficial, incubació, desinfecci ó

Títo l

Estudi de les diferents variables que intervienen en la pro -
ductivitat de la truja durant la fase de lactació en un a
granja comercia l

Auto r

\l . Puigdellivo l

Professor tuto r

A . Bosc h

Re su m

S'ha fet un estudi amb I'objectiu d'identificar i descriure
els diferents factors que poden influir en el desenvolu-
pantent riel garrí durant la fase de lactació en condicion s

comercials i, coro a conseqüéncia, coro poden afectar l a

productivitat total de la truja . Es va disposar d'un total d e
66 truges procedents duna granja comercial i es va reco-
pilar la inforniació de tots els parís durant quinzc dies . Es
van obtenir 634 garrins i se'n va fer el seguiment des rie l

naixentent fins al deslletament al cap de 14-21 clics . Al

llarg de la lactació es van anotar totes les variables qu e

podrien tenir influencia en el creixentent riel garrí . A par-
tir che les chicles experimentals obtingudes es va fer un a
análisi estadística mitjancant un ~del lineal i es van esti -

mar els valors mitjans deis factors considerats segons e l
ntétode de 'f'ukey. Es inostra la importancia dalgun s

paranietres com et pes al naixement individual del garr i

en la productivitat de la truja . "fantbé queda demostr ad a
la necessitat d'estrategies d'adopcions correctes i la millo-
ra ci'algunes practiques de maneig . En canvi, no s'ha n
trobat intluéncies en la productivitat de la truja deis fac-
tors de I orientació de la nau i del tipos de shu . Per a les
minores productives cal un augment en el pes al naixe-
nient del garrí . S'hauria de valorar si fóra interessan t

recluir la prolificitat che les truges per augutentar-ne l a

productivitat .

Mots clau

Garrins, lactació, productivitat, adopcions



Tito ]

Avaluació genética de carácters productius i de qualita t
de la canal en una població de rece pura "Pietrain" .
Comparació de dos aparells de mesura de 1'espessor d e
cansalada dorsa l

Autor

E Bord a

Professor tutor

1 . Alvarez

Resum

La població objecte d'estudi está formada per 1 .581 mas-
cles finalitzadors de rata Pietrain, testats en granj a
durant el període comprés entre 1999-2001 . Els carácter s
estudiats són: el guany mitj6 diari des del naixemen t
(GMD), I'espessor de cansalada dorsal (GD), profundita t
de llom (PL), % de magre (magre) i creixentent en magr e
(GMDm). Aquesta població d'animals pertany a 1'empre-
sa Selecció Batallé, SA . A causa de la importancia d e
seleccionar amb precisió i assegurar un progrés genétic ,
s'ha fet una estimació de parámetres genétics, s'han ava-
luat els animals genéticautent mitjancant el métod e
BLCP, aplicant el model ntixt animal, i s'han valorat le s
tendéncies genétiques per a tots els carácters estudiats .
Paral . lelament, s'ha fet la compareció entre dos aparell s
d'ultrasons (PIGLOG 105 de SFK i RENCO Lean Meater )

per mesurar GD . Els resultats obtingnts d'heretabilitat s

( h '-) i correlacions genétiques (rg) en l'análisi multivarian t

són : h'GMD = 0,133 ; h'GD = 0,227 ; rg GMD-GD = 0,210 :
I1 2 PI. = 0,260; rg GD-PL = 0,066; h'-magre = 0,211 ; rg
GMD-magre = -0,393 ; h'GMDm = 0,137 . Segons el s
valors del BLLUP obtingnts, cs classifiquen els animal s
segons 1'índex económic calcular . La correlació entre el s
dos a parells d'ultrasons per a la mesura de GD en un a
mostra de 131 mascles pietrain és de 0,69 .

Mots clau

Pietrain, parámetros genétics, BLL-P . ultrasons, qualita t

cana l

Títo l

Estudi de la turbuléncia generada per I'activitat natatóri a

deis peixo s

Autor

I. Jiménez

Professors tutors

J. Oca, 1 . . Rcig

Res u m

La finalitat d aquest treball consisteix a determinar un a
relació entre una densitat de peixos i la turbuléncia gene -
rada a I'aigua per la seva activitat natatória, i d'aquest a
manera assajar diversos procediments per al tractament
de dades, amb la finalitat de quantificar la intensitat de l a
turbuléncia . Les velocitats es determinen utilitzant u n
velocímetre acústic d'efecte Doppler, que mesura el s
moviments de l'aigua en els tres eixos : X, Y i Z, amb un a
freqtiéncia máxima de 25 hz . Determinar la turbulénci a
que generen els peixos permetrá estudiar coma afecten les
turbuléncies la columna d'aigua de les piscines aqüíco-
les, i així poder manipular els sediments, tant per acon-
seguir l'autoneteja del Pons, relacionant una densitat am b
un nivel] de unoviment de l'aigua, com també per estu-
diar les condicions en qué es produeix la resuspensi ó

deis sediments .

Mots clau

Peixos, turbuléncia, velocimetria acústic a

Títo l

Caracterització deis diferents sistemes d'explotació de

boví de cria a Cataluny a

Autors

P . Artigas, N. Espinós

Professor tuto r

R . l anlo

Resu m

Es descriu la situad() actual de la producció de boví d e

cria a Catalunya a través duna enquesta realitzada a 3 5

explotacions . Les característiques més rellevants de le s

explotacions són les segiients : requereixen poca má do-
bra, amb poca preséncia d'assalariats ; utilitzen majoritá-
riament superficies grans de hoscos i pastores ; el culti u

que hi té més importancia és el prat polífit, tant per a l a

pastura com per a 1'aliunentació hivernal ; hi predomin a
1'ús de vaques de caces rústiques i de toros de reces cár-

mes : les vaques de races cárnies Cenen una distribuci ó

limitada per falcada de les pastures i les dificultats climá-
tiqucs i físiques de les zones de muntanya ; és una pro-

ducció que habitualment va ]ligada a l'engreix dei s

vedells . L n percentatge elevat de les explotacions tene n

ingressos provinents daltres sectors . Es deflneixcn tamb é

tipologies de sistemes de producció a partir de les dales ,

utilitzant l análisi deis components principals i I'análisi d e

conglonterats . El resultat són quatre tipologies diferen-

ciadas : explotacions tradicionals amb sistema vall-port ,

explotacions extensivas de mitja nnintanya . explotacion s

semi-intensives de producció de cara amb farratges i
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explotacions Ileteres amb un ramal de vaques de cria .
S'ha estudiat la distribució deis sistemes de producció e n
fundó del clima, i s ha observat que la tipologia d'explo-
tacions depén significativament del gntp ciimátic en qu é
es troben les pastures d'estiu de 1'explotació .

Mots clau

Sistemes d'explotació . vaca, cria, pastures, car n

Títo l

Estudi de 1'impacte social, productiu i económic provoca t
pel robot de munyida en diverses explotacions de
vaques de llet a Cataluny a

Auto r s

J . Alibés . M .Á . Garrote

Professor tutor

R . Fanl o

Re sum

Es pretén presentar una gula per a tot agtiell que tingu i
interés en el robot de munyida, desglossant els punt s
més importants per a la seva correcta valoració, tenint e n
cootpte la controversia aixecada arran de la comercialit-
zació d'aquesta nova Bina. Es descriu la situació actua l
del robot de munyida a les set explotacions catalane s
que Pilan introdtia, iuitjancant una enquesta, l'obtenci ó
de dales productives i una simulació económica de l a
seva amortització . L'estudi sociológic mostra tot un segui t
de característiques comunes que es poden agrupar i defi-
nir con una explotació tipus, a ntés de les opinions mé s
destacables deis ramaders . L'estudi productiu avalua le s
dades Inés remarcables deis resultats del robot a le s
explotacions que les han cedit, es posa en dubte la teo-
ría segons la qual el robot comporta un increment d e
producció i es refernten els abres estudis que han deno-
tat una reducció intportant de la concentració de greix i
un increment del RCS . L'estudi económic, basa[ en dade s
reals duna de les explotacions visitades, preveo tota un a
série de casos en els quals s'analitza la viabilitat del robo t
i l'increment del cost respecte a una sala de munyid a
convencional .

Mots cla u

Robot de munyida, sistema autonu3tic de munyida, análi-
si económica, análisi productiva, análisi sociológica
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Títo l

Avaiuació de 1'additivitat de la capacitat tampó de le s
matéries primeres en tina mescla

Auto r

O. Catalin a

Professors tutor s

J . Sabaté, 1 . Marzo

Resum

En aquest treball Ola fet un estudi per comprovar si exis-
teix additivitat en la capacitat tampó de les matéries pri-
meres que componen un pinso per a garrins . Per dur-lo
a terne, s'ha fet l'análisi de la capacitat tampó de diver-
ses matéries primeres i a continuació, la capacitat tamp ó
de diferents mescles entre aquestes . Per fer les análisis e s
van seleccionar diferents matéries primeres (blat, farin a
de peix, farina de soja, CaCO ; i ácid fórnic), segons e l
que aporten a la dieta (energia ; proteína, animal i vege-
tal ; ntinerals i acidificants), perqué la mescla s'assenblé s
tant con fos possible a un pinso. Es van prendre con] a
valors de capacitat tampó orientados els trobats a l a
bibliografia, per tenir una referéncia deis valors que s'ha-
vien cle trobar en cada matéria primera analitzada . Le s
mostres es van repartir en tres pesos diferents (5, 3 i 1
grams), excepte amb el CACO ; (0,15 i 0,1 grams) i fáci l
tórmic 85% (1, 0,8 i 0,5 granis), i es van ter diferent s
repeticions amb cada un d'aquests pesos . Es van com-
parar els resultats obtinguts amb les most res després d' 1
hora d'agitació i després de 30 minuts en les mostres d e
blat . farina de peix i CaCO i , i es va observar que no h i
havia diferencies signilicatives (P<0,05), excepte en le s
mostres d'lg de blat . Peró sí que se'n van trobar en com-
parar els resultats deis tres pesos per cada tenps . Es po i
observar que existeix additivitat en la capacitat lampó d e
les matéries primeres a les diferents mescles realitzades ,
de manera que, sabent la conposició del pinso es podri a
determinar la capacitat tampó numéricament . amb l a
qua! cosa s'estalviaria tot el nétode analític necessari .

Mots cla u

Additivitat, capacitat tampó, matéries primere s

3 . INDÚSTRIES AGROALIMENTÁRIE S

3 .1 . L.AC"l'IQE ES

Títo l

Estudi i ntodelització de la influencia de Iactors físics i
quinics en I'elaboració del iogurt

Auto r

L . Poveda



Professors tutor s

' Gis. D López

Re sum

L'objectiu primordial de I'estudi elaborat és aprofundir en
el coneixement deis parámetres físics i microbiológic s
que poden influir sobre les característiques finals de l
iogurt, per facilitar la determinació d'aquells que sigui n
susceptibles de ser considerats en la posterior estructura -
ció de models, cada cop més complexos . S'exposa l a
modelització de la influéncia del volum i forma deis bac-
teris lactis durant el set desenvolupament, i els resultats
aconseguits mitjancant la seva implementació en u n

simulador . Es demostra que la geometria és decisiva en
levolució del cultiu microbiá, a més de ser ratificada l a
validesa de la metodologia utilitzada amb la comparaci ó
deis gráfics obtinguts i els resultats registrats experimen-
talment . Finallnent, s'ha estructurat un non model, am b
qué s'aporten els fonaments que descriuen el comporta-
ment fisicoquíunic de les unitats microscópiques que só n
d'importáncia cabdal per a la formació del gel lacti .
S'analitza I'estat físic de la Inicel la de caseína, tenint e n
compte els dos factors que en regeixen I'estabilitat, pf' i
temperatura, ja que es considera que són principalmen t
aquests factors els que determinen la viscositat del coá-
gul forma[ . Tot aixó permetá avaluar, a més del desen-
volupament del creixement del cultiu estárter que es f a
servir en la fabricació de iogun, també les seves carac-
terístiques reológiques . D'aquesta manera s'aconseguei x
una minora del Inodel confecciona[ anteriorment, ja que
s'obté una representació que s'apropa a la realitat de l

producte .

Mots clau

i3acteris lactis, models, viscositat, iogurt

Títo l

Estudi sobre la influéncia de diversos tactos en el crei-
xement i l'esporulació de Penicilhunt soütuni Alar de l a
superficie cl un formatge de cabr a

Auto r

M . Plaz a

Professor tuto r

`,1 ."I . Ma s

Resurn

L'objectiu principal d'aquest treball és la quantificació de l
creixement i I'esporulació del fong Penicilliuni solitum sot a
diferents huctors ambieutals . Aquest long va ser a'illat d e
la superficie del formatge de cabra Serrat Gros, formatg e
de pasta entre semidura i dura, amb fongs superficials ,
amb el propósit d'aclarir els factors anubientals que

influeixen directament en el desenvolupament del fon g
esmentat, i, per tant, indirectament en la qualitat orga-
noléptica del producte . Per portar a terme aquesta expe-
riéncia es van fer sembres in vitro, en medi de cultiu agar
extracte de malta i llevat, del fong P. solitum, identificant-
lo préviament . La metodologia emprada en la quantifica-
ció del creixement i 1'espomlació, va ser la mesura dia-
metral de la colónia al llarg de 35 dies d'incubació . E s
van provar els factors ambientals següents : concentració
de clonu sódic del medi (0%, 3% i 4%), temperatura de

cambra (5°C, 10°C i 15°C ), en preséncia o abséncia de l

fong Geotrichum candidum, fong present de manera natu-

ral en la micoflora del mateix formatge . Els resultats
obtinguts penneten concloure que, amb els valors i con-
centracions provats, el factor que Inés influeix en el crei-
xement i 1'esporulació és la preséncia de G. candidum . De
la mateixa manera, un factor que repercuteix en el crei-
xement i I'esporulació per tots els dies d'experiéncia és l a

temperatura . Es pot confirmar que el fong esponula i crei x

més a 15°C . També hi repercuteix el clonur sódic (indi-
rectament, 1'activitat d'aigua), tot i que no afecta els pri-
mers dies d'esporulació . L'acció combinada deis factors

temperatura i Geotrichum afecta de la mateixa manera e l
creixement i I'esporulació, ntentre que la combinació sa l
i Geotrichum nonés té intluéncia significativa els primers
dies de creixement, i és indiferent per I'esporulació .

Mots clau

Serrat Gros, Penicillium solitum, Geotrichum, temperatura ,

salinita t

Títo l

Estudi preliminar d'amines biógenes en medi sintétic i e n
alguns fornlatges comercial s

Autor s

C . Alonso, A. Sana

Professors tutors

R . Carbó, M . Pujol i

Resum

En aquest treball s'ha volgut fer un estudi de les amine s
biógenes en el fonnatge, per a la qual cosa s'ha quanti-

tical per 1-1PI .C la producció d'antines biógenes per par í
d'un microor ganisme alterador, E. colí, i d'u q cultiu ini-

ciador utilitzat en la indústria formatgera, Streptococcus tac-

var . cremoris i diacetilactis, en un medi sintétic en fun-
ció de dos pl1 diferents (4,8 i 6,5) . A més, s'ha posat a
punt el procés ci'extracció i purificació d'amines biógene s
(histamina, tiramina, etilamina, metilamina, feniletilami-

na, cadaverina, putrescina ) en el for matge blau, em -

nmental i manxego sec . El medi a pul 4,8 i 6,5 s'ha inocu-

lat amb E. coli i Streptococcus lactis var . cremoris i diaceti-
lactis, i se nhan tres mostres al cap de 0 llores, 1 i 7 die s
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per fer recomptes de població i nns als 15 dios quantifi -

:acions d'amines . Els recomptes de població d'ambdó s

Dacteris són 108 i i0- cél .lules-ml, biomassa suficient pe r

realitzar les microfermentacions posteriors en el med i

sintétic . El pH de treball . en general . no influeix en la
producció d'amines ; únicament queda afectada la hista-
mina . i el pH de 4,8 és el més favorable . Deis dos méto-

des assajata per a I'extracció i la purificació d'amines bió -

genes . el que dóna millors resultats és I'extracció am b

HCl 0,1N medi básic ,t purificació amb n-alcohol buti l
Vale i Glória 199') . Les recuperacions entre 81-103% pe r

Lotes les amines : histamina, etilamina, putrescina i cada -

cerina, excepte en la tiramina, amb tina recuperació qu e

oscil . la entre 31-66%, indiquen que és un bon métode

per a la determinació lamines biógenes en formatges .

Mots clau

mines biógenes . E coli, Streptococcus lactis var . cren)oris i
diacetilactis, medi sintétic, formatge . extracció/ptirifica-
ció, quantificació per HPL C

Títo l

Adaptació i detenninació analítica per HPLC en fase

reversa d'amines biógenes en formatges manxego s

comercial s

Auto r

C . Vive s

Professors tutor s

R . Carbó, M . Pujolá

Resu m

Aquest treball es basa en l'adaptació del métode d'ex-
tracció d'amines biógenes en formatges, la seva posterio r
quantificació per HPLC en fase reversa i derivació pos t
columna i, finalment, la detecció per fluorescéncia . Pos-
terionnent la técnica s'aplicará a diferents tipos de for-
matges comercials, seleccionats segons el temps de
madt ració (tendre, semicurat i curat) i/o el tractauten t

ténnic de la llet delaboració pasteuritzada i cata) . Le s

amines biógenes estudiarles són : histamina, etilamina ,
feniletilamina, metilamina, cadaverina, tiramina i putres-

cina . Els resultats obtinguts indiquen tina major concen-
tració lamines en forniatges sentícurats, i menor con-
centració en curats . Respecte a la llet utilitzada per fe r
aquests formatges, no s'han trobat diferéncies entre el s

elaborats amb llet trua i llet pasteuritzada . Les amines
trobades en Inés quantitats han estat la histamina, l a
putrescina i la cadaverina (la histamina es considera tóxi -
ca en altes concentracions, i les altres són potenciadores
de la toxicitat), i en menor concentració la tiramina i
utetilamina . En cap cas les concentracions totais lamines
trobades no són tóxiques per als hoines, lacró en tots el s
formatges les altes concentracions poden fer variar l a

qualitat del producte .

Mots cla u

Ajumes 1,i .eenes . determinació . HPLC .

Títo l

Listeria monocytogenes i coliformes totals com a indicador -

de les operacions de neteja i desinfecció en una indús-
tria alimentaria del sector lact i

Autor s

S . Lope . V . Muño z

Professors tutor s

R . Carbó . T . 'alero

Res u m

Es van recollir 311 mostres de l ambient de la planta d e
processament duna indústria láctia, 8 i 16 llores despré s

que es fessin els procedimients interés de neteja i desin-

fecció. Aquestes mostres van ser analitzades microbiolb-
gicament per determinar el creixement de conforme s

totals i la preséncia de Listeria monocytogenes, un bacteri

d l actual interés perqué és causa de listeriosis transnies a

per alinients . Els objectius se centren en 1'estudi biblio-
gráfic de Listeria monocytogenes i a avaluar la possibilita t
que els coliformes totals siguin indicadors de la presén-

cia de Listeria spp. Del total de mostres, el 20,26% no van

presentar creixement de conformes totals ; el 79,740 , ,

corresponen a les mostres amb al menys 1 ufcntl -i , entr e

les quals el 67,73% tenia un creixement superior a 10 0

ufcmnb t . De les 311 mostres analitzades, 31 van eviden-

ciar la preséncia de Listeria spp . ; 19 daquestes correspo-

nen a I'espécie patógena Listeria monocytogenes. Com que e l

97% de mostres positives de Listeria monocytogenes corres-

ponen a un creixement de conformes totais superior a

100 ufcml -) , es proposa la consideració de conforme s

totals (>100 ufc . ml-t ) com a indicadora de la preséncia d e

Listeria monocytogenes en els ainbients de les plantes d e
processament de productos lactis . IJn métode rtpid i fia-

ble per a la detecció de Listeria monocytogenes s 1 hauria din-
cloure en les análisis rutinárics daquelles zones am-

bientals en qué es detecti un creixement de conforme s

totals superior a 100 ufc . ntl -t .

Mots clan

Listeria monocytogenes, patogen, indicador, anibient, coiitc c-
ines totai s

Títo l

Intluéncia de 1'alimentació deis rantats en la textura, e l
gust i I'aroma deis formatges madurats : revisió bibliográ-
fica . Deterntinació del perfil d'ácids grassos i análisi sen-
sorial de formatges lovell a

Auto r

M . Sierr a
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Professor tuto r

R. Romero del Castill o

Resu m

En aquest treball s'ha fet una revisió bibliográfica sobre
la intluéncia de l'alimentació deis ramats en la producci ó
de substancies responsables de la textura, el gust i ]'aro-
ma deis fonnatges madurats . Les característiques de le s
pastures i deis farratges consumits pels animals modifi-
quen les propietats fisicoquímiques i sensorials deis for-
matges . La composició botánica de les pastures i altre s
factors, coro ]'altitud o la locaützació, intlueixen en l a
proporció de compostos volátils deis fonnatges que pro-
venen de les plantes o que tenen origen microbia, i aix ó
pot suposar una repercussió en les característiques sen-
sorials . Les diferéncies entre eis formatges de diferent s
zones dalla muntanya mostren la importancia de preser-
var la biodiversitat cie les espécies vegetals perqué ei s
fonnatges reflecteixin l originalitat de les zones de pastu-
ra on s'han procluit, a fi de ntantenir-ne la tipicitat . D'altr a
banda . s'ha estudiat el perfil d'acids grassos de diferent s
fonnatges d'ovella i s'han observat diferéncies en la com-
posició d'11cids grassos en relació amb el temps de madu-
ració i I'alintentació . També s'ha fet una anaiisi sensoria l
amb un grup de tastadors no entrenats i se n'han pogu t
destacar els punts febles respecte a la talta d'entrena-
ment .

Mots clau

Forma tges, pastures, análisi sensorial, ácids grassos

3 .2 . CONSERVERE S

Títo l

Deterutinació de la preséncia de residus d'antibiótics e n

la nie l

Autor s

S. Coiomer, A . Vives

Professor tuto r

SUliv a

Resu m

Aquest treball és un estudi dexperimentació proposa t
pel Laboratori Agrari de Ca brils clavant la problemátic a
actual que té Espautva per poder exportar la niel a abres
paisos, concretament a Alemanya, per contercialitzar-la .
Com que fins ara no hi ha hagut una normativa estricta ,
cada país té un criteri diferent pel que fa a la classifica-
ció i qualitat de la niel . Alentanya, un país amb eis límit s

dacceptació de la niel ntolt exigents, retorna a Espany a

totes aquelles mels cls valors de sulfatiazol de les qual s
superen eis 50 ppb . El sulfatiazol és un antibibtic sintétic

i bacteriostátic amb un espectre ampli que comprén l a
majoria deis "gram-positius" i molts deis "gram-negatius" ,
de la familia de les sulfamides . S'aplica en forma de sais
de sodi dissoltes en solucions de sucres que aboquen els
apicultors a les flors o als ntscos directament per evita r
cenes malalties bacterianes o parasitaries, com per exem-
ple la cría podrida americana o la cria podrida europea ,
i s lutilitza tant amb fins curatius com preventius . Si ei s
tractatnents es fan seguint les indicacions de ]'época d'a-
plicació i les dosis, en principi, no hi ha d'haver risc de
trobar residus en la niel . Per altra banda, si no es fa ca s
de les recomanacions, el temps de permanéncia del sul-
fatiazol en la mel pot ser d'alguns anys . Per tant, 1'objec-
tiu principal d'aquest estudi és determinar la preséncia de
sulfatiazol en la niel utilitzant dos métodes diferente :
métode colorimétric i métode cromatográfic . El primer,
es basa en la reacció Bratton-:r1arshall . És un métode len '
i poc precís ; quan apareix coloració en la mostra indica
que allá hi pot hayer un principi actiu peró per assegu-
rar-ho cal comprovar-ho per cromatografia . El croma-
tográfic és un métode simple i rapid que utilitza líquid
cromatográfic (LIPLC) . Aquest estudi també vol demos-
trar que quan la niel és escalfada abans de ser analitza-
da, tenen Iloc les reaccions de Maillard : el sulfatiazol lliu -
re s . uneix als sucres reductors . Aquesta unió fa que, qua n
s'analitza la mostra de niel . no es pugui detectar sulfatia-
zol ja que aquest esta unit formant un compost, N-glu-
copiranosilsulfantetazina .

Mots clau

~lel, sulfatiazol, colorimetria, cromatografia, escalfamen t

Títol

Estudi d'amines biógenes produides per dues soques de
bacteris lactis en funció cie dos graos alcohólic s

Auto r

M . Peroz o

Professors tutors

R . Carbó, M . Pujol á

Resum

Les amines biógenes són uns compostos que es formen

en els aliments, generalntent en aquells que han tingu t

un pocés de ferntentació, com a conseqüéncia de la des-
carboxilació deis aniinoácids precursors presents e n

aquests compostos . I .'objectiu d'aquest treball és deter-

minar i (plantificar la producció camines biógenes pe r

parí cie dos bacteris lactis, Lactobacillus plantarum i Pedio-

coccus pentosaceus, durant la ferntentació ntaloláctica en u n

medi sintétic de dos gratis alcohólics, 8°A i 10°A . Partin t

del medi sintétic, s'inoculen les dues soques de bacteri s

lactis i es fa un seguiment del desenvolupament de la fer-
mentació maloláctica al cap cie 0, 24 llores, 7 i 20 eles .

Parallelament, es prenen ntostres al cap cie 0, 7 i 20 die s
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per determinar la presencia o forutació damines bióge-
ues i s analitzen per HPLC. Les amines biógenes detecta -
des són la histamina i la putrescina ; s observ a que el per -
-entatge de máxima producció es dóna durant els set pri -
:ners clics de l assaig, coincidint amb la realització de l a
erinentació maloláctica . Els dos graos alcohólica estu-
cliats no influeixen en la producció de les dues amine s
biógenes detectades .

Mots clau

Bacteris lactis . amines biógenes . inedi sintétic . grau
.ilcohólic, ferlnentació maloláctic a

Títo l

lmplantació d . un sistema APPCC a una indústria de mani-
pulació de peix i bullidor de maris c

Autor

1 . Navarro

Professor tuto r

M . Raventó s

Resum

D'acord amb les autoritzacions de qué disposa I'establi-
ment segons el que consta en la inscripció al Registre
Sanitari dtndústries i Productes Alinlentaris de Catalunya
(RSIPAC) i Registre General Sanitari (RGS), i en compli-
ment del que disposen les diferents normativas especifi-
ques que hi són aplicables, i en particular el R D
2207/1995 sobre higiene deis productes alimentosos, mit-
jancant aquest document es defineixen les línies mestre s
d'un pla d'autocontrol sanitari (PAS) adaptat a les activi-
tats que s'lti duen a tenue . Aquest PAS s'estructura en
dues parts ntolt estretantent Iligades entre si . La primer a
part es considera la d'implantació d'un conjunt de mesu-
res preventives necessaries per garantir I'obtenció de
productes alimentosos amb les ntaximes garanties d'hi-
giene, per . d'aquesta manera, nlinimitzar al máxim els ris-
cos sanitaris inherents als processos de fabricació . De l a
impla ntació inunediata d'aquestes mesures i de la infor-
mació obtinguda cout a conseqüéncia del seu manteni-
ment i explota ció, es desprendran les bases per a I'ela-
boració de I'estudi i el posterior desenvolupament, e n
una segona fase, d'un sistema dan:lisis de perdis i punt a
de control crítics (APPCC), adaptat a les necessitat s
especifiques i concretes deis processos que es duen a
tenue a l'establiment . Les conclusions de I'aplicació d'a-
quest sistema d'APPCC seran les que definiran veritable-
ment les condicions de control que [lauden de pennetre
garantir al máxim la seguretat deis productes elaborats o
I nanipulats .

Mots clau

APPCC, autocontrol, higiene, marisc, pei x
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Títo l

Projecte de les instalilacions duna indústria de concen-
tració de suc de taronja per 10 t h . situada a Castelló d e

la Plana (Valéncia )

Autor s

Croce . A. Enebra l

Professors tutor s

E . Hernández . M . Raventó s

Res u m

Aquest és el projecte de les instalilacions duna indústri a
de concentració de suc de taronja destinat a la reconsti-
tució en una altra indústria, amb una capacitat diaria d e
240 t de taronges fresques . La indústria está localitzada
en un polígon industrial als atores de Castelló de l a
Plana . L'accés al retinte és possible per dos carrers . La

parcel-la en qué está situada la indústria té una superfi-
cie total de 9 .000 m 2 , deis quals 2 .400 m 2 estan edificats .
Les ciintensions de la nao han estat projectades per a
I'obtenció de 950 kg- h de suc de taronja concentrat a

60 'Brix . Aquest projecte es cha a tenue per encárrec de
I'empresari i a la vegada promotor, que vol implantar tin a

indústria de concentració de sucs . És voluntat d'aques t
uta teix empresari obtenir un suc d'elevada qualitat pe r
fer front a les tendéncies del mercat, de manera que e n
el procés s'implanta un módul dosmosi inversa per a l a
realització duna parí de la concentració .

Mots clau

Suc, concentrat, osutosi, instalilacions, project e

3 .3 . ALTRE S

Títo l

Implantació don sistema APPCC en una indústria de piz-

zes congelarles situada al Maresm e

Autor

C . Pard o

Professor tuto r

M . Raventó s

Resum

En aquest tr rebal1 s'ha fet una recopilació bibliográfic a
sobre la prevenció de riscos sanitaris en la indústria ali-
mentiuia . Un cop assumida la base teórica, s illa dut a

tenue la inlplantació del sistema APPCC en el cas parti-
cular duna empresa dedicada a l'elaboració de pizze s

congelarles . Aquest sistema consisteix, en primer Inc .I



tenir una concepció clara del procés productiu i de le s
característiques deis equips i instal . lacions . Seguidamen t
s enumeren els possibles perills que poden ocasiona r
situacions de risc microbiológic, físic o químic en el pro-
ducte final . Un cop conegudes aquestes dados, es deter-
minen els punts de control crític, s . analitzen els possibles
perills que es poden trobar i s'estableixen uns límits pe r
actuar en consegiiéncia en el cas que se sobrepassin . Es
el que anomenaríem mesures correctores . Per pode r

determinar quan un PCC sobrepassa aquests límits, e s
desenvolupa un sistema de vigilancia . Amb el sistema
APPCC s'intenta que ]'empresa tingui un autocontrol d e
tots els parametres importants per garantir la innocüita t
del seu producte final .

Mots cla u

sistema APPCC, 1 IACCP, control de qualitat, autocontrol ,
pizza

Títo l

Equips de deshidratació en la indústria alimentari a

Auto r

1 . Sanch o

Professor tuto r

M . Raventó s

Re su m

Aquest treball té com a objectiu elaborar un estudi sobre
els diferents equips de deshidratació usats en la indústri a

alimentaria . En la primera parí del treball, a títol d'intro-
ducció, es presenta I'operació de deshidratació deis ali-
ments, fent tnenció especial a aspectos com ara les carac -
terístiques fisicoquímiques i uticrobiológiques deis pro-
ductes deshidratats, objectius que persegueix aquest a
operació i tuecanisme de deshidratació, entre d'altres . U n
cop explicar el fenomen de deslidratació deis aliments ,

la segona part del treball se centra plenament en ]'estud i

deis equips d'assecatge . Es presenten els diferents siste-
ntes i aparells usats per deshidratar alitnenis, es mostre n
les característiques generals de cada un, aplicacions, fir-
mes comercials, etc . . . i s'elabora una base de Jades oil
queden reflectides les principals característiques de cad a
aparen . En aquesta segona pan del treball també es fa un
calcul sobre el balan(' de ntatéria i energia respecte a tre s
productes assecats ntitjancant tres assecadors continu s
diferents que ens set- v ira per poder comparar-los .

Mots clau

Deshidratació, humitat, conducció, convecció, radiació

Títo l

Intent de solucionar una cristal .lització en un componen t
alimentara líqui d

Autor s

A . Al-Sadi . I . Gelad a

Professor tuto r

M. Pujol a

Resum

Amb aquest estudi, es pretén solucionar un problema d e

crista l . lització sorgit en un complement alimentara líquid ,
compost per : fructosa, me] . gelea reial, glucosa, vitamin a

C, glicina, sorbat potassic, extracte (luid de própolis ,

aroma d'albercoc, i envasat en ampolles de 10 cc . Com
que el producte ja existeix al mercat, s'imposa la candi -
ció de no variar-ne substancialment les característiques

nutricionals i organoléptiques . Es procura solucionar el
problema cambiant únicament els paráunetres de 1'elabo-

ració, colo les temperatures de diferents etapes de l
procés, o de l'ordre de dissolució deis components .
S'observa que la temperatura s'ha de mantenir constan t
per evitar agreujar el problema de cristal . lització . A l

mateix temps, i encara que no siguin valides com a solu-
ció al problema, es dura a terme un altre tipos de prove s
que consistiran a canviar la composició del producte pe r
observar el grao d'influéncia de detenninats ingredient s

sobre 1'aparició de la cristal . lització i comprovar que, en

eliminar el sorbat potassic o la vitamina C, la cristal . litza-

ció desapareix . L'analisi d'aquests cristalls confirma qu e

és el sorbat potassic el que cristal .litza . Es proposa l a
solució de substituir el sorbat potassic . Proves orga-
noléptiques demostren la inexisténcia de diferéncies sig-
nificatives entre els dos productes de cara al consumidor .

Mots clau

Crista l . lització, conservador, complement alimentara, tem -

peratur a

Títo l

Problemática de I'embnttantent de membranes en pro-

cessos de fihtraci ó

Auto r

N. Rier a

Professor tuto r

M . Raventós
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Resu m

En aquest treball s'ha definir teóricament el problema
principal de la tecnologia de membrana, l'embnttament .
És de vital importancia conéixer a la perfecció el funcio-
nament i els agents embnttidors de les membranes, per
així combatrels amb més efectivitat . Per aixó . a Inés, e n
aquest projecte també s'han estudiat les mesures de con-
trol óptimes i les accions preventives adequades que ca l
prendre, no només pel que fa als tractannents fisicoquí-
mics, sinó també respecte deis materials de les membra-
nes i de les configuracions deis nnóduls . Recentment, el s
avencos en aquesta tecnologia han posat al inercat tin a
série de membranes inorgániques que ofereixen Iné s
bona resistencia a la temperatura i al pH, amb una vid a
útil soviet molt superior a les membranes orgániques .
peró també amb uns costos més elevats . Actualment, u n
deis principals factors que cal tenir en compte a llora
&implantar una tecnologia és 1'económic, i és per aques t
nnotiu que s'ha tingut present aquest factor en diferent s
apartats, ja sigui estudiant la manera de recluir els costo s
deis productes químics de la instal . lació can comparan t
la tecnologia de membrana anub les convencionals o l a
rendibilitat de les inorgániques davant les orgániques .

Mots clau

Eiltració, membranes, embrutament, control, prevenci ó

4 . VITICULTURA I ENOLOGIA

Títo l

Plagues i malalties de la vinya : material multimédi a

Autor s

S . Juan . A1 . l.lopar t

Professors tutors

C . Ornat . X . Sorribas

Resu m

Les plagues i malalties de la vinya poden causar gran s
pérdues económiques . S'estinta que un percentatge
important de la producció es perd com a conseqüénci a
d'aquests agents nocius, alhora que el consumí de fitosa-
nitaris utilitzats en la protecció del cultiu incrementa le s
despeses . Sovint les intervencions que es tan per cotu-
batre els parásits no són les més adequades i aixó pro-
voca problemes greus en el cont rol d'aquests mateixos
parásits . ja que sorgeixen resisténcies als productes quí-
mics i plagues que tenien un carácter secundari adqui-

reixen importancia quan són elináinats els seas depreda-
dors naturals . l .'extensa superficie de vinya cultivada a
Espanva i a Catalunya, així cono el gran nombre de pará-
sits que poden afectar-la, fan útil un material que englo-
bi les característiques d'aquests agents perjudicials i per -
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ineti una actualització rápida . Amb aquest objectiu s'h a
realitzat un material multimédia docent enfocat a 1'estud i

de la protecció de cultius en viticultura, que permet e l

reconeixement de les plagues i malalties així com la sev a

biologia . ecologia i métodes de seguiment i control . per
tenir la capacitat de prendre les decisions més adequade s
a ''hora d'intervenir .

Mots clau

Plagues . malalties, vinya . material multimédia, docéncia

Títo l

Producció i counercialització de vinya i vi ecológic a
Catalunya

Auto r

O . Alorgade s

Professor tuto r

\l . Pujo l

Resu m

Aquest treball de fi de carrera es fa en el noarc dun a
col . laboració entre 1'E.scola Superior &Agricultura d e

Barcelona (1SAB) i el Consell Catalá de Producci ó

Agraria Ecológica (CCPAE), que s'ha inicial precisamen t

amb aquest treball . Seguint els objectius del CCPAE i el s
de 1'ESAB, s'ha recollit informació referent a la situaci ó
actual del sector de la producció agraria ecológica, des-
tacant diferents aspectes del sector de la vinva i el vi .

Així, s'ha obtingut informad() del sector en l ámbi t

d'Espanya i en concret de Catalunya i també s'ha recolli t
informació, de manera exhaustiva, relacionada amb l a
producció cie la vinya per poder destacar la incidenci a
que té el cultiu ecológic sobre les practiques convencio-
nals . Altrament, a partir de les Jades proporcionales pe i

CCPAE i I'enquesta formulada als diversos operadors .

s'ha tr ractat de caracteritzar el sector i conéixer més a lon s
les practiques de cultiu i la problemática referent a l a
producció i comercialització . S'Itan obtingut tot un segui t
de conclusions, de les quals destaquen les seguents :

1. La superficie de vinya inscrita per a la producci ó

ecológica actualment és de 485 ha, que representen

un 0,8 % de la superficie total de vinva de Catalunya .

2. La producció mitjana en cultiu ecológic ( 7 .240 kg ha )
és inferior a la producció mitjana de la vinva a
Catalunya (7 .601 kg/ha seca i 9 .094 kgha regadiu) .

3. FI 14 °o deis productors destinen la seva producció a

consum propi, el 19% elaboren tota la seva produc-
ció, el 29°o n'elaboren una parí i el 38% no ''elabore n

ells mateisos sinó que la venen a elaboradors de l a

zona .
e Un 41°'6 del producte elaborat es comercialitza a

1'Estat espanvol (90% a Catalunya i el 10°ro a la rest a

d'Espanva) i el 59°'o de la producció s'exporta .



Mots clau

ecológica, vinya . varietats cultivarles . comer-
izació de vi ecológic . Cataluny a

Títo l

Caracterització ecofisiológica de quatre varietats de viny a

Autor

M N1 _AIsin a

Professor tutor

1 . (tra s

Resum

Cna de les iones de cultiu de vinya des de temps anti c
és la zona d'influéncia mediterránia . L'estrés Inés
fregiient en els cultius de Parea mediterránia és ]'estrés
hídric, provocat per les situacions de sequera . S'ha cie-
mostrat que l'estrés hídric es causa de la disniinució tan t
de la quantitat cota de la qualitat del raim, la goal cos a
ha ter augmentar ('interés per la implantació de sistemes

de reg a les vinyes . L'estudi del comportament dun a
espécie davant l'aigua eras *dará a dissenyar posterior-
ment una bona estratégia de reg . En aquest treball es fa

una caracterització tant hídrica com hidráulica de due s

varietats negros de Vitis vinifera, Alicante Bouschet i
ctbernet sauvignon i cines varietats blanques de la matei-
xa espécie, c/ardonnay i sauvignon blanc . A partir de
l'análisi de les coches pressió-vohun, queden definits do s
compostaments hídrics ben diferenciats : el del caberne t
sauvignon, que presenta ajust osmótic, i el del chardonnay ,

que presenta ajust elástic . Les altres dues varietats pre-
senten comportaments intermedis . L'estucli de les corbe s
de vulnerabilitat a l embolisme demostra que, la pérdu a
de conductivitat hidráulica xilematica deguda als embo-
lismes no resulta ser un fautor limitant per al desenvolu-
pament de la planta en condicions ci estrés moderat e n

cap de les varietats . La resta de parantetres indicadors ci e
I'estat lisiológic i deis mecanismes de resisténcia a l a
sequera de la folla que s'ha estudiat, gairebé no presen-
ten ciiferéncies entre varietats . Básicantent, la inlórntació
que se nextreu és el bon estat de les plantes al llarg ci e
1'estudi .

Mots clau

vinya, estrés, conductivitat hidráulica, potencial híciri c

Títo l

Micropropagació de tres portaempelts de Vitis sp . Análisi s
deis costos de producció

Auto r

M . (luasch

Professor tuto r

Res um

La multiplicació de la vinya comercialment es realitz a

mitjangant la reproducció asexual deis sarments, amb l a

qual s'aconsegueix que aquests emetin brots i arrels qua n

se situen en condicions adequades . Aquesta via es pot
dur a tenme seguint diferents técniques de multiplicaci ó
vegetativa, peró actualment es fa la multiplicació pe r

estaques, colzats i per empelts . En aquest projecte s'h a

intentat buscar una alternativa a aquest cultiu tradiciona l
posant a puna la técnica de micropropagació amb tres

portaempelts de Vitis sp., el 140-Ruggeri (140-Ruge, e l
qual ha presentat la millor taxa de multiplicació i majo r
supervivéncia durant I'aclimatació a condicions "in vivo" ,

el Ritcher-110 (R-110) i PE . Oppenheim SO4 . Am b
aquest últim In ha hagut dificultats per iniciar el cultiu "i n

vitro", a causa de Palta preséncia de polifenols en el med i

que han provocat una alta mortalitat d'explantacions . E n
aquest projecte també s'ha fet una análisi de costos d e
prociucció, per veure la viabilitat económica del cultiu "i n
vitro" en vinya, peró aquest ha resultat ser Inés costo s

que el procés tradicional de multiplicació en viven.

Mots clau

Micropropagació, ritis, costos

Títo l

Distribució de Xip/nnerna sp . en vinyes a la comarca de l

Penedé s

Auto r

M . E . Mestr e

Professors tutors

X. Sorribas, C . Orna r

Resu m

El virus cie l'entrenús curt (GPI .V) és el virus de Inés

repercussió mundial que afecta la vinya, tant per la sev a

dispersió cona pels danys que ocasiona, ja que s'ha des-
crit en lotes les iones vitícoles del ratón . Aquest virus e s
transutet cie cep a cep a través aun nematode, el

Xip/sinenta índex . Aquest nematode fitoparásit de les arrel s

s'ha pogut localit zar en totes les iones vitícoles de l a

Península . A Catalunya, tot i haver estat localitzat en do s

llocs, no es té coneixement de la seva distribució i

abundancia, encara que es fan tractaments nematicide s

en replantació cie vinya per evitar problemes de virosis .

Per aquest ntotiu, i a causa de la preséncia del virus, é s
intportant saber ]'origen de la transmissió per a un

correcto control de la nnrlabia . Es van ntostrejar disset
pared -les de la zona del Peneclés, de les quals es va n
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extreure 33 mostres . Gairebé totes presentaren símpto-
mes associats a 1'entrenús curt . Peró el Xiphinema index n o
va aparéixer en cap de les mostres, ni tan' sois en le s

parcel . les on ('análisi del material vegetal hacia indicat l a

preséncia del virus . En molt poques mostres van poder
detectar individua del génere Xiphinema . L'únic nematod e

daquest génere que es va identificar va ser el Xiphinema
pachtaicurn . encara que en poblacions extremadament es-
casses . de 3--+ Xiphinema 500 cm3 de sól .

Mots cla u

Nematodes, vinya . Xiphinema index, nepovirus, GFL V

Títo l

Caracterització fenólica i relació amb ('análisi sensoria l
deis vins de la zona del Penedés, verema de 200 0

Auto r

.A Rome u

Professors tutor s

I .I . de Castro . A . lira s

Resum

La importancia del color cono a parametre de qualitat dei s

vins és un fenomen relativament nou . La necessitat d'es-
tablir unes bases sobre les quals es pugui treballar en u n
futur no gaire Ilttnyá és un deis objectius cl'aquest treball .

De 229 mostres entre vins blancs, rosats i negres de l a

zona del Penedés pertanyents a la rerema del 2000, s'ha n
analitzat els compostos fenólics polifenols totals, ácid s
hidroxicinámics, fracció copigmentada-, monomérica- ,
polimérica- i total deis antocians, catequines, tanins ,

astringéncia deis tanins i avaluació de la capacita[ d'en-
velliment) mitjancant técniques espectrofotometriques, i

el color s'ha expressat en termes deis parámetres CIEI .a b

absorbáncies (420, 520 i 620 nao) . Els resultats s'han
Iractat estadísticament anib análisi de correlacions i aná-
lisi discriuuinant per relacionar els parámetres analític s
amb ('análisi sensorial i classificar les mostres per varie-
tats segons aquests resultats . S'ha realitzat la caracteritza -
ció fenólica i s'ha establert una escala de color d'aquest s

vins . Destaquen els antocians totals i Iliures i els pará-
metres CIELab deis vins 'legres per la seva correlaci ó
positiva atnb 1'análisi sensorial . En vins rosats i blancs le s
correlacions no són tan elevarles . Els vins varietals qu e
s'han classiticat segons els compostos fenólics són e l
chardonnay i el xarello en blancs, i el cabcrnet sauvignon ,
merlol i ull de Ilebre en negres .

Mots clau

Vi, polifenols, color, caracterització, análisi sensoria l
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Títo l

Lstucü contparatiu de les substancies cedides per la fusta
durant la fermentació de vins blancs secs en barriques d e
roure d'origen francés i americ á

Auto r

Rodrígue z

Professor tuto r

M. Pujol á

Resu m

L'estudi pretén posar a punt un métode d'identificaci ó
d'aromes per a vins blancs secs de la varietat chadornnay,
que han realitzat la fermentació en barriques de rour e
francés i americá, amb posterior crianea sobre líes. El v i

ha estar souués a cinc mesos de enanca i s'han agala t

mostres durant aquest períocle per a la seva anális i

aromática, per intentar conéixer la influéncia de l'orige n

geográfic, comparant-lo amb el mateix vi elaborat segon s
el métode tradicional de fermentació en dipósit cl'ace r

inoxidable . L'extracció deis compostos aromátics s'h a

realitzat amb pentá :diclorometá (60:40), i el métode d i-
dentificació i quantificació utilitzat ha estat la cromato-

grafia de gasos (FID) . En l'estudi de I'avaluació deis prin-
cipals parámetres fisicoquímics, la procedéncia geográfi-
ca no sembla que intlueixi en la ntajoria deis pariuoetre s

estucliats . excepte en I'acidesa volátil, que és lleugera-
ment superior en el roure americá, i en la cessió de

tardos, superior en el roure francés . Els resultats obtin-
guts en les análisis d'aromes indiquen que el métod e
d'extracció és conecte, pecó el de quantificació no és

proa sensible per a la identificad() de la majoria deis pro -

dudes volatils estucliats . Scgons els resultats obtinguts, e l
perfil aromátic deis vins amb enanca en barriques i e l
deis conservats en dipósit d'acer inoxidable serien llcu-

gerament diferents . En el perfil aromátic del vi que h a

estat conservat en dipósit dontinarien més les notes a

(treinta, mentre que en el vi que ha estar en contacte anib

la fusta dominarien més les notes a ametlles torrarles ,

sense poder diferencia- la procedencia geográfica a
causa de I'anomenada falta de sensibilitat .

Mots clau

Roure francés, roture americá, chanca, aroma, cromato-

graf la de gasos (EID )

Títo l

Estudi de la composició nitrogenada en most i vi de le s
varietats malvasia, moscatell, ull de liebre i garnatx a

negra . Influencia de diferents dosis de reg

Autor s

\I . Pm-ramera . A. Vázquez



Professors tutor s

I.J . de Castro . A . Gra s

Resu m

Aquest treball és un estudi analític que té per object e
determinar la quantitat de nitrogen total, amoniacal i amí-
nic i 1'a-aminoácid (prolina) . L'estudi s'ha realitzat sobre
les varietats malvasia, unoscatell, ull de liebre i garnatx a
negra . a les quals s 1 ha fet una assaig de reg . L'assaig d e
reg consisteix a aplicar quatre dosis de reg diferents, que
són del 0 0o (testimoni), 300,0, 50 o o i del 80%o de les neces-
sitats de reg per a la vinya . Es disposa, en total, de qua-
tre varietats, cada tina de les quals amb les quatre dosi s
de reg i tres repeticions per !)ostra . amb un total de °i 8
mostres de most i •f8 més de vi . En els resultats de le s
analítiques es reflecteix que, en les condicions de 1'as-
saig . la dosi de reg no intlueix cie manera significativa e n
el contingut final de nitrogen . En canvi, s'obsen va que l a
varietat és un factor deterutinant pea que la al contingu t
de nitrogen en ntost i vi .

Mots clau

y lost, nitrogen, reg, vi, Vinya t

Títo l

Disseny d'un estudi comparatiu de tres ntétodes de nete-
ja i desinfecció de bates de v i

Auto r

A . Cost a

Professors tutor s

l .i de ( :asta, f: . Gordú n

Resum

L'objectiu (Vaques' estudi és posar de ntaniiest la con-
troversia que ha generat en el sector vinícola la neteja i
la desinfecció de les bates de vi de roure, elaboran' t m
estudi contparatiu que, portal a la práctica, pugui con-
t rastar fehcácia i les liutitacions que comporten cada u n
deis tres ntétodes proposats . Es detallen Iant la naturale-
sa i les característiques que conformen les peces i 1'ela-
boració de les bates -explican' perqué al llarg de l a
história sha acaba! escollint la fusta de roure cont el tipu s
cie fusta ntés icloni i els tractantents d'habilitacia que se l i
han aplica' per aproliiar-ne al mOxim el potencial-, con t
les ntetoclologies i la composició química deis detergent s

altres productes de neteja que s'apliquen, i s'exposa l a

problemática que presenta cada un daquests productes
clavan' la resposta de la fusta al set tractautcnt . Es ntos-
ta en ta mbé els tipos de contaminad() que pot presenta r
una bata de vi, dcscrivint-ne les propietats i els orígens ,
ja siguin provocats per nticrooganisutes o per residu s
incrustats als ponis cie la fusta, i com els dilerents ntéto-
des de neteja i desinfecció poden afectar o recluir aquests

nivelas de contaminació fins a valors ópticos que perme-
tin assegurar la integritat de les característiques orga-
noléptiques del vi que es vol destinar a I'envelliment en
aquesta bata .

Mots clau

üott, desinfecció, neteja . roure. v i

Tito ]

Destió de la prevenció en una indústria elaboradora d e
ay a

Auto r

M. Badel l

Professor tuto r

1 . Alastre s

Res u m

Des cie I'any 1995, quan apareix la Llei de prevenció d e
riscos laborals (Llei 311995) i 1'any 1997 el Reial decre t
del reglament deis serveis de prevenció (KD 391997) ,

qualsevol entpresari té I'obligació cie garantir la segureta t

i la salta del seas t-eballadors . Caves Molinada és un a
indústria elaboradora de cava situada a I'Alt Penedés . Per
poder parlar del sistema que ens caldria per gestionar l a
prevenció, ens cal primer conéixer la realitat ele ('empre-
sa i quin és el procés procluctiu que segueix . Segui-

dantent Ola de conéixer i saber coco 1'afecta la legislad a
relacionada amb la prevenció de riscos laborals .
Pinalntent s'elabora un manual on es fa referéncia a tots
els punts que són clac per a una bona gestió de la segu-
retat, cont són : la política de seguretat, els procediments

de treball, la formad() i la informada deis treballadors i
la seva participad() en la prevenció, I'avaluacid deis lloc s
cie t'eball, la priorització de riscos i la descripció cie les
accions correctores, la planificad') de la higiene indus-
trial, I'ergonomia i la vigiláncia de la salut, la investigad a

d'accidents i incidents i la contunicació cie riscos, i le s

estadístiques d'accidents .

Mots clau

Gesta . pres c°nció, riscos laboral s

Títo l

Certificació ISO 90t(1 :2000 per a cellers cie mitjana i alta

prodocci é

Autor s

A . Adant, I . Almena r

Professors tutors

I .I . de Castro, II . Gorclú n
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Resu m

Avui cha únicament tenen sortida al mercat aquells pro-
ductes que per la seva qualitat satisfacin les necessitat s
deis clients . Així dones . els cellers tenen la necessitat d'o -
ferir productes que compleixin els requisits de qualita t
exigits pels consumidors . Una forma de donar a conéixe r

als clients que el celler treballa segons un sistema de ges-
tió de qualitat. és instaurar un segell internacional de les -
mentada qualitat basat en ies normes ISO 9001. En
aquest treball es pretén elaborar un manual de qualita t
destinat a cellers cte mitjana i alta productivitat, entenen t
com a cellers de mitjana producció aquelles en qué l a
producció oscilli entre 1 i 5 utilions de litres i dalta pro-
ducció els que superin els 5 nilions de litres . Aques t
manual pretén ser una gula útil, encara que puramen t
orientativa, no només per a especialistes del sector, sin ó
per a Lotes les indústries alimentarles que vulguin obte-
nir el segell de certificació ISO 9001 . El manual de qua-
litat que presenten shaurá de reajustar a cada celle r
segons les seves instal . lacions, maquinaria i equip humá .
S'adjunta un programa infornrátic en una base de dales
amb la finalitat de clinamitzar els ctoctunents del manua l
de qualitat i els registres que es realitzin .

el nivell de qualitat assolit pels prats durant 1'any d'estu-

di . es caracteritza el seo recobriment i s'introdueíxe n
variacions en la valoració . Es determinen les espécies for-
madores deis prats i s 'observa que es tracta principal-
ment de males herbes própies de comunitats ruderals .
Aquest estudi es complementa amb un seguiment fo-

tografic, mes a mes . per observar les variacions degudes
als canvis estacionals i al tipos de gestió . Es conclou qu e
els prats secs estudiats no responen a la tipologia de pra t

ntectiterrani sinó que tendeixen a una comunitat rudera l
i que, quant al nivell de manteniment, s'han de tractar
tour a prat° naturals, reduint-ne el cost de mantenimen t
i optimitzar-ne la regeneració i el valor ornamental .

Mots clau

Prats secs . gespes, caracterització, evolució, gesti ó

Títo l

Evolució del pH i de la conductivitat eléctrica deis sól s

del pare cte Beltvitge regats amb aigua freatic a

Autor

68

Mots clau

Manual de qualitat, celler, procediments, instruccions ,
especificacions

5 . JARDINERIA I PAISATGISM E

Títo l

Caracterització i seguiment durant 1'anv 2001 de tres prat s
sets en pares de l'Área Metropolitana de Barcelon a

Auto r

D. Alsaw i

Professor tutor

X . Fabrega s

Resu m

L'ús de prats secs en pares públics com a objecte de fam a
bit de la jarclineria és important pecó s'en sap ben poc d e
la seva composició, el seu comportament i de la maner a
de gestionar-los . L'objectiu d'aquest estudi és el de carac-
teritza- tres prats secs en pares de 1'Area Metropolitana d e
Barcelona : el pare del Calantot (cava), el pare cte l a
Fontsanta E-SIL (Esplugues de LlobregaU i el pare de l a
Muntanveta (Sant Boi de LlobregaU . Es fa un seguimen t
anual analitzant els tactors que els condicionen : edafoló-
gics, climatics, gestió i composició llorística . En tots tre s
prats es compleixen les mínimes necessitats edifiques .

S'observa que el clima determina el recobriment dei s
prats, especialment durant el període estival . Es modific a
la seva gestió actual reduint les actuacions i unitornitzan t
el seu tractantent per potenciar els seas valors . Avaluan t

Arxius de l ' Escola Superior d 'Agricultura
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N . Cañameras . L Coma s

Resum

A les iones acides i semi-árides, els recursos hidráulics d e

bona qualitat s'estan convertint cada cop en més i rnés
escassos i s'assignen amb prioitat al subministranen t

d'aigua de les ciutats . Per aquesta raó está augmentunt la
necessitat de regar amb aigües que no són de primer a

(iualitat, com algunes aigües subterranies 1 Beltrán 1999) .

Aquest és el cas del pare de Bellvitge (Hospitalet d e

Llobregat), on es va creure oportú aprofitar les aigüe s
Ireatiques que els olerla un pou proper, tot i que I'aigu a

tenia un important contingut salí . El tet que els respon-
sables del pare es trobessin amb greus problemes en e l

creixement i desenvolupament de la vegetació, va provo-
car la realització c1'aquest estuco . Partint ('unes mesure s

que establien la textura del sól i la qualitat cte l'aigua d e
regí, es va dividir el pare en set iones, de les quals es va n
extreure mostres de sól mensualntent, durant un períod e
de temps comprés entre setembre del 2000 i jan\" del

2001 . A partir d'aquestes mostres es va mesurar 1'evoluci ó
deis parantetres pH, ntitjancant la seva deterninació en

pasta saturada, i la conductivitat eléctrica del seu extrac -

te . Els resultats obtinguts van retlectir uns valors de pi-1 n o

limitants per al desenvolupament de les espécies vegetals

del pare i unes elevarles acumulacions salines durant el s

p resos més calorosos, que disminuien durant la resta d e
l'anv, a causa del menor nombre de regs a portats i al s
rentatges produ'its per les precipitacions . Aquest fet per-
met que durant gran pan de 1'anv les plantes presents e n
el pare creixin amb unes conclicions nitjanantent borre s

per al seu conecte creixement .

I .P . Merin o

Professors tutors



Mots clau

rc de Bellvitge, aigües freatiques, salinita t

Títo l

Caracterització tísica . fisicoquímica, immobilització d e
nitrogen i fitotoxicitat en materials organics per a la for-
nnulació de substrats

Autor s

1 Avala . A. Molin a

Professor tuto r

F .t . A1,irtíncz

Resu m

Aquest treball de fi de carrera planteja 1'objectiu de carac -
teritzar sis coutpostos de poda urbana (CPU), sotmesos a
diferents variants d'un procés de compostatge comí', i

una escorca de pi envellida, prenent coco a control una
torba comercial de Sphaguum . En aquests vuit material s
es van analitzar les propietats físiques, el pH i la con-
ductivitat eléctrica (CE) i es van determinar els índexs d e
caiguda de nitrogen (NDi 5 i NDI150) . Així tnateix, es va
avaluar la seva possible toxicitat mitjaneant la realitzaci ó

de bioassajos de gernunació . Els sis compostos de pod a
urbana (CPU) i 1'escorc'a de pi envellida van presenta r
unes propietats físiques, un pI l i una CE uiolt sintilars de s
de ]'óptica agronómica . i es van caracteritzar cona a mate -

dais de porositat total i densitats aparents mitjanes, am b

baix a molt baix contingut en aigua disponible, capacita t

d . aireació ntolt elevada, pH lleugerament basic i CE ade-

quada . La torba no va mostrar ininiobilització cie nitro -
gen, fenomen que va ser detectar en tots els altres mate-
rials . El compost al qual no s'havia incorporal nitroge n

durant el procés de compostatge (CP1:2) va presenta r

una altíssima immobilització (NDIT5 i NDi150 amb valo r

O) . La menor immobilització es va observar en CPU3 i e n

CPt_ 5 . En la ntajoria deis casos el grao d'inmiobilitzaci ó
va disminuir en augmentar la quantitat de nitrogen alegi t

durant el procés de compostatge, encara que aquest a

regla no es va complir per al CP1:1 . EIs bioassajos cie ger-
minació no van detectar fitotoxicitat en cap deis mate -

dais . Conuériament, tots els materials van mostrar tru a
estiniulació de la germinació cie les llavors ciencia m, am b
índex de germinació máxim en 1'escorca de pi envellid a
(193"'0) i mínima per al CPI- í (119%) .

Mots clau

SubsIrats de conreu, propietats físiques i fisicoquí p iques ,
compostatge, immobilització de nitrogen, bioassaig ci e
gerniinació

Títo l

Projecte d'un centre de jardineria i duna construcció
annexa en una parcelJla de 2 .800 m 2 . al tenme municipa l
de Torroella de Fluviá (Girona )

Autor s

A . Ferrer . A . Gelabert

Professor tuto r

T .M . Auled a

Resum

El projecte consisteix en la implantació d'un centre d e

jardineria on es contercialitzara planta ornamental, mate-
rial per a la jardineria, adobs i productes per a tracta-

ments fitosanitaris . Per obtenir un iuanteniment óptico d e
les plantes s'ha instal . lat un sistema cie reg a base cie bar-
borbolladors i un de calefacció per sól radiant . Alhora

s'ha realitzat una construcció per dur a tenme toles le s
tasques administratives i d'emmagatzemament de mate-

rial, així cono el sistema eléctric corresponent . Per garan-
tir una bona atenció al client s'ha dissenyat un espai d e
lleurc i un parquing .

Mots clau

Centre (e jardineria, sistema cie reg, sistema de calefac-
ció, sistema eléctric, construcció

Títo l

Proposta de restauració de la timoneda d'AJfé s

Autor s

1 . Cortés, E . ,N1oren o

Professor tuto r

X . Fábregas

Resum

El treball de fi de carrera delineix una proposta per a l a

restauració d'un espai, actualment protegit pel PEIN (Pl a

d'Espais ci'Interés Natural) del Departanient de Med i
Ambient de la Generalitat de Catalunya (DMA), aun gra n

valor ecológic .tés que es tracia ( T una zona estepária
forra ben conservada i on es troben diferents espécie s
d'ocells esteparis en perill aextinció, Iligats estrictamen t

a aquesta comunitat . Íis ]'única timonecia estépica d e

Catalunya, conservada Tora de I'abast de ]'agricultura grO -

cies a 1'activitat aéria que actualment 1'amenaca pel fet d e

volea- expandir-se . La zona té un pla especial de protec-
ció, redactat pel DMA on s'inclou la timoneda d'Alfés i l a

seva rodalia dedicada al conreu cie cereals de secó, ci e

gran importancia per a la conservació de 1'espai i perqu é
en un futur seran els írnics cie la zona a causa de 1'aven c

deis regadius . l .a proposta dóna solució a un seguit d e
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problemes que provoquen el deteriorament d'aques t
espai, com ara la revegetació deis camins d'excessiva
acoplada, la restauració de talussos i d'antigues graveres .
i també aporta alternatives com la creació d'un espai pe r
a altres usos i la senyalització de la zona protegida pe r
aconseguir una funcionaiitat daquesta timoneda rnol t

específica, com ara l'observació d'aus . Tenint en compte
que la timoneda és al costat del Reial Club d'Aero-
modelisme, pendent duna ampliació proposada pel
Ministeri d'Obres Públiques, i que és un indret on es fa n
practiques motoritzades, la proposta també té en comp-
te la limitació d'aquest espai perqué fimpacte de Laeró-
drom sobre la fauna i flora sigui inferior a factual i pe r

evitar el pas de vehicles al centre dobservació .

Mots clau

Timoneda clAlfés, restauració, PEIN, aeródro m

Títo l

p roposta d'actuació al Pla de la Creueta (Glicina )

Auto r

J . Gal í

Professor tutor

X. Fabregt s

Re sum

El Pla de la Creueta esta situat als atores ele la ciutat d e

Girona, en un tneandre que descriu el riu Onyar aban s
d'endinsar-se a la ciutat . La construcció de la variant d e
la carretera C-250 entre Girona i la Creueta ha afavorit ('a-
bandonaraent de 1'agricultura al Pla i ha creat la necessi-
tat de redefinir l'espai situat entre la variant i el riu (1, 3

ha ), que és I'objecte de factual proposta . Es pretén habi-
litar 1'espai amb finalit l ludicoeducativa, tant per a l a
població de Girona i voltants com per als usuaris de l

carril bici entre Girona i Sant Feliu de Guíxois (ruta de l

carriles) . També es vol preservar un espai dinterés ecoló-
gic i paisatgístic, així coto mantenir i millorar la comuni-
cació a peu o amb bicicleta deis barris de Fila-roja i Fon t
de la Pólvora amb el nucli de la Creueta i amb Girona -a

t ravés del Pla de la Creueta . L'actuació propasada s'arti-
cula en tres espais diferenciats : els camps i pollancredes ,
els horts i l'arbreda de caducifolis ; cada un d'aquest s
espais compleix unes determinarles funcions que el vin-
culen amb l'entorn . Els espais s'interrelacionen a tr avé s
de les formes, el motiu i les vegetrcions . Les formes qu e
inspiren la oaorfologia de la proposta són geométriques i

es van repetint . El que es pretén és crear l'efecte cl'u n
oaosaic harmónic i canviant que pugui ser copsat i apre-
ciat pel visitant . Els camins que transcorren pel con n i
del pare són I'elenrent físic principal de comunicació a
través de I'espai . Dins de la proposta destaca l'espai dei s
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horas públics, de concessió municipal . Es tracia d'u n

entramat de parcelales individuals de 10 m2 . cases d'ei-

nes . tanques metal ligues i tanques vegetals . S'ha dissen-
yat un sistema de reg, a partir d'un pou . per abastir-lo s

d'aigu a

Mots cla u

Onyar, Girona, Pla de Creueta . parc periurba, horts

públic s

Títo l

Proposta d'intervenció en el bosc de Sant Andreu de l a

Barca

Auto r

P . Jordá n

Professor tutor

L . Alaldonad o

Res u m

A causa de 1'augment de la població i favenc de la urba-
nització cap al bosc en la població de Sant Andreu de l a

Barca, s'ha fet necessari protegir aquest espai . Aquesta
proposta analitza el bosc ele Sant Andreu de la Barca i
proposa una actuació per adaptar el lloc a la invasió de l
creixement urbanístic i poblacional . La proposta consis-
teix en una intervenció coés Porta a les zones obertes i

una intervenció coés suau a les zones del bosc meny s

degradarles . L'objectiu és que el bosc que quedi intacto
segueixi així i recuperar les zones degradades cona a pro-
tecció del bosc, com a patrimoni i cont a lloc de lleure i

evasió per a la població .

Mots clau

Sant Andreu de la Barca, bosc, intervenció

Títo l

Colonització vegetal del carrer del Progrés : proposta d'in-

tervenció

Auto r

I . Ort í

Professor tutor

L . Maldonad o

Res um

Aquest treball proposa la remodelació dun carrer -el

carrer del Progrés- situat al barri de La 'l'orrassa, a la ciu-



tat de l'Hospitalet de Llobregat . Es considera que resta r
en qué es troba el carrer no respon a les necessitats d'ú s
actuais i es proposen millores en dos aspectes : en prime r
lloc es concep el carrer com a carrer de vianants i e s
reorganitzen els serveis per adequar-lo a I'ús real que
se'n fa . i en segon lloc . es proposa un model constntcti u
del paviment a través del qual puguin donar-se dinánti-
ques naturals de colonització vegetal . Es busca establi r
una interrelació entre els usos del carrer i els processos
espontanis d'aparició de vegetació i proposar . d'aquesta

manera . una alternativa als models convencionals d e
constnicció de pavimenta en el medi urbá .

Mots cla u

Ortí . Progrés, Torrass a

Títo l

Proposta d'actuació al torrent de Llops de _'ulartorell, a l

Baix Llobregat, amb la reordenació cl'1,5 ha d'horts d e

gestió municipa l

Autors

(,) . Orriols . M . Paloma s

Professor tuto r

1 . Eábrega s

Resu m

El tonent de Llops está situat a la població de Vlartorel l

(Baix Llobregat) i actualntent presenta el problema de 1'a -

parició utassiva i descontrolada d'horts, cosa que crea u n

aspecte marginal . En el projecte es reorganitzen els horts

il . legals i es reconverteixen en una zona d'horts de ges-
ó municipal, i es recupera el passeig que es troba vore-

jant el torrent, antb la qual cosa es ntillora 1 entorn pe r

crear un espai natural de lleure . Es proposa la construc-

ció de 100 horts, 90 de 150 m 2 i 10 de F5 m 2 distribuit s
uniforntentent i que es quadriculen entorn del torrent . li s
dota la zona d'aigua per regar i d'instal , lacions de vesti-
dors, magatzem i aparcament . Per recuperar tota la zon a
adjacent al torrent sha tingut en compte la vegetació j a
existent i s'han rcplantat tnasses vegetals adequades a
cada espai, per intentar crear un continu verá antb e l
tiara deis horts . S'ha procurar i'estabilització deis talussos ,
sobretot d'aquells que s'han cretnat recentuient . Toles le s
actuacions s'han proposar tenint en compte que es trac-
to china zona fácilntent inundable i, per tant, és impres-
cindible no posar obstacles al pas de l'aigua .

Mots clau

Reordenació, boas, gestió, recuperació, torrent

6 . MEDI AMBIE\T

COy IPOSTAT G

Títo l

Test d'autoescalfament per valorar l'estabilitat de mostres
de compos t

Auto r s

L . Condes . M . Indurain

Professor tuto r

~1 . Soliva

Resum

La frac-ció orgánica deis residas municipals pot ser trae-
tada mitjancant un procés de compostatge . Aques t
procés aconsegueix transformar la matéria orgánica i

genera un producto estable i de qualitat per aplicar al sól .

Un deis parántetres Inés imponants per detectar la quali-
tat del compost és la mesura de l'estabilitat . Un dei s
métodes emprats per a mesurar-la és el "test d'autoescal-
tantent" (test Rottegrade) . Consisteix a mantenir en ter-
ii, ís nna quantitat significativa de compost per veure I'e-

t(íiiel (1 la seva temperatura . L'increntent de tempera-

tura es drne(ianient proporcional a la imunaduresa rie l

coiupust . I :n t . I p ostre treball hem fet diverses proves per
tal de finar les condicions del test d'aut.oescalfament . ls

un test que pensem que pot ser ntolt válid i donar resul-
tats fiables i comparatius . Pero per aconseguir-ho hem d e

fijar uns parátnetres deterntinats : quantitat de mostra

que s l ha d incubar, rang d'huntitats pernteses, granulo-
metria óptima, rompa d'incubació, increment de tempe-

ratura adequat . . . A partir d'aquestes proves, hem deter-
minar les condicions óptimos per a dur a terne el test

d'autoescaltantent . Per ter 1'estudi hem treballat antb

nmostres de diverses plantes de compostatge de Cataluny a
(Castelldefels, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat, Torrelle s
de Llobregat, Ecoparc, etc . ) .

Mots cla u

Matéria orgánica, qualitat, estabilitat, autoescalfament ,

condicions óptimes

Títol

Aplicació de compost de resido sólid urbá a cultiu s

farratgers : influéncia de la dosi i de la contplementaci ó
aiub fertilitzant minera l

Autors

R . Rebollo, i . Rodrígue z
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Professor tuto r

Resu m

Entre 1 : octubre del 2000 i el maig del 2001 es va dur a
tenue a Pilla de Menorca una experiéncia d'adobamen t
don cultiu farratger, concretament Ray-grass italiá, varie -
tat Barnutltra . amb diferents dosis de compost provinent s

de residus sólids urbans i acompanyat, en alguns casos ,
de fertilització mineral . S'ha fet un seguiment del desen-
volupantent del conreu nnitjancant tres dalls al vegetal .
Aquesta experiéncia és successora de dos estudis Iné s
realitzats a ('Estola Superior d'Agricultura de Barcelona ,
amb Púnica diferéncia que els tractaments són diferents .
L'estudi de les diferéncies entre tractaments sita centra t
en aspectes com la producció i els continguts en : nitro-
gen orgánic, cendres . nitrats . ntetalls, fósfor, sodi i potas -
si . E.Is objectius del treball són veure les dosis Inés ade-
quades i en quipes proporcions hcnt d'ategir compost i
adob mineral per ntaximitzar la producció en qualitat i
quantitat . S'arriba a la conclusió que hi ha una relaci ó
ent re la producció de matéria seca i I'aportació de nitro-
gen . augmentant els dos en proporció al nitrogen dispo-
nible . L'apiicació de compost provoca una inunobilitzaci ó
del nitrogen disponible per al cultiu en les primores eta -
pes del desenvolupantent encara que aquest efccte clis-
noinueix al Ilarg del temps . L'eficiéncia agronómica ntés
elevada es dona en fertilització amb nitrogen mineral .

Mots clau

Compost RSI7, producció, nitrogen, fertilització, farratgc

6 .2 . I)EPl . RACIO l)'AIGÜES

Tí to l

Ensayos de ultafiltración con chitosan para la separación
de metale s

Auto r

O.Sopeñ a

Professor tuto r

Sa bat e

Re su m

El agua puede presentar metales pesados, entre los qu e
se incluyen el hierro y el cobre, los cuales pueden pro-
ducir graves problemas (de salud . corrosión de tu-
berías . . .) . Para poder eliminar o reducir la presencia d e
todos estos iones en el agua, existen los procesos tradi-
cionales corto la precipitación o la floculación, aunqu e
éstos no suelen ser suficientes . En este trabajo se estudi a
la eficacia de la ultrafiltración asistida por polímero s

Arxius de l ' Escola Superior d 'Agricultura
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como técnica de eliininación de metales . Ei polímero uti-
lizado presenta cadenas con radicales amino que permi-
ten la captación de iones positivos presentes en la solu-
ción . El sistema se basa en el tipo de unión establecid a
entre el polímero y los iones (hierro o cobre) y en qu e
estos complejos no atraviesen la membrana de ultrafil-
tración . El objetivo primordial de este trabajo es com-
probar que la unión entre los iones de hierro o cobre co n
el chitosan es beneficiosa en el proceso de ultrafiltración .
En función de los resultados obtenidos se puede concluir
que el polímero actúa positivamente en el proceso d e
ultrafiltración reteniendo gran parte de los iones, y qu e
el pH. en un rango determinado, es un factor importan -
te en dicho proceso .

Mots clan

Lltrafiltración, iones, polímero, rechazo, retenció n

Títo l

Assaig de nanofiltració per a 1'elintinació de nitrats e n
aigüe s

Autor

G . ( :ubclí s

Professor tuto r

Sabaté

Resum

EIs nitrats són un deis principals contaminants de le s

aigües . Les causes c1'aquesta contuuinació són, entre
d'altres, I'excessiva fertilització nitrogenada i la sev a
defectuosa aplicació, residus dontéstics i deis animals ,
vessantents industrials, etc . Per aquest monta, s'estudia l a
nanofiltració cono a possible técnica per a la separació d e

nitrats en aigües. S'assagen diferents membranes i l a
iniluéncia de les variables d'operació cona ara : pressió ,

fregtíéncia, volunt . . . en I'efhcácia del procés . En els expe-
riments realitzats s'utilitzen dos tipos d'alintents : nigua d e
poli i dissolucions preparacles . En el rang de concentra-
cions assajades s'observa que el rebuig de nitrats és

independent de la seva concentració . En canvi, el rebuig

disntinueix a mesura que augnnenta la concentració d e

sulfato en la dissolució . El grao niaxiut de rebuig obtin-
out amb les ntembranes assajades és del 00% . Les ntem-
branes ennprades que tenen un tall ele separació de 1 .00 0
daltons presenten tuna nubla capacitat de retenció d e
nitrats . Tantbé s'ha pogut coinprovar que 1 efectivitat d e
la nanofiltració ami) el tipus de nnentbranes assajades é s
superior en els ions bivalents que en els monovalents .
sonso lcr distanció entre anions i cations .

Mots clac

lanofiltració, nitrats, membrana



6 .3 . CTILITZACIÓ DE FANGS D'EDA R

Títo l

Estudi in vitro de 1'efecte de 1'afegit de fangs d'EDAR
sobre el contingut microbiá i de nitrogen mineral duran t
el procés de restauració d'un sól argiló s

Auto r

D. (,iniéne z

Professors tutors

\I . Bonmatí, R . Carb ó

Resu m

Aquest estudi és una prova in mitro per avaluar I'evohtci ó
de diferents microorganismes : aerobis Iiesófils totals ,
coliformes totals, Ecoli, Bacillus, Clostridium, fongs i Ile -
vats i bacteris nitrilicants (\itrosomonas i nitrobácter

) del nitrogen inorgánic en tnostres de sól argilós barreja t
amb diferents tangs d'EDr-1,R (fang deshidratat, fang com -
postal i fang assecat térnnicament ) . També s'estudia l a
relació que hi ha entre l'evolució deis bacteris nitrificani s
i de les diferents formes de nitrogen inorgánic . La prova
es realitza en lisínietres, barrejant els fangs anib sól fins
que les barreges assoleixen un contingut del 6'1'6 de maté -
ria orgánica . Es preparaven tanibé controls en lisímetre s
amb el sól argilós sense afegir-hi lang . Cada tractamen t
es preparava per triplicar. Els lisínietres es van incubar a
25°C mantenint la homitat regant de manera periódica .
Es van realitzar ni>strejos al cap de 7, 39, 67 i 223 ches
d'incubació . L'afegit de fangs provoca un aiIgtnent d e
tots els paruoietres (microbiológics i giímics1 estudiat s
en el sól objecte del postre assaig, augment que encar a
és patent després de 7,5 mesos d'incubació . En general ,
la barreja amb fang deshidrata) és la que presenta un s
valors Inés alts en els paránietres micriibiológics, l a
barreja amb fang compostat és la que té una concentra -
ció Inés alta de nitros, i la barreja amb fang assecat tér-
micauient té una concentració Inés alta d ;mioni . El s
resultats microbiológics indiquen que el nonibre d'aero-
bis niesófils totals, Clostridium, coliformes totals, nitrobdcter

Nitrosontomrs es manté pricticament constan[ al llarg de
I'estudi . En els casos deis fongs i Ilevats i Bacillus, cad a
tractament presenta una evolució diferent . En canvi, e n
el cas d'1 :coli, tots els tractaments tendeixen a disminui r
la seva població, cosa que es detecta únicament al fina l
de l'estudi en la barreja amb tang deshidratat . En les anú -
lisis quínúques, la (puntita( d'anioni disminueix amb e l

tenips . a la vegada (pie augnienta la concentració d e
nitral .

Mots clan

EDAR . contingut microbi6 . nitrogen mineral

Títo l

Estudi in mitro de I'efecte de I'afegit de fangs d'EDA R
sobre les activitats ureásica i proteolítica durant el procé s
de restauració de dos sóls degradats

Auto r s

A . Gamissans, E . Serrano

Professor tuto r

\1 Bonmat í

Resu m

I_"na de les possibles vies de reutilització deis fangs d e
depuradora és la seva utilització com a adob orgánic pe r
a la restauració de pedreres . En aquest treball hem estu-
diat in vitro l'evolució de diferents activitats enzimátique s
(ureásica i proteolítica ) en dos tipos de sól degrada r
(sauló i argilós ), barrejats anib diferents dosis de fang d e
depuradora (0,3% i 6% de Inatéria orgánica) .

Els fangs afegits, procedents d'una depuradora urbana ,
han estat tractats de tres maneres diferents : tractamen t

ténnic, conipostatge i deshidratació. Les activitats d e
totes les barreges s'han mesurar en dues dates diferents ,

al cap de , i 6 7 ches, per vetire'n I'evolució en el tenips .
S'ha observar que, generalment, I'afeginnent de qualsevol
deis tipos de fangs estudiats dóna lloc a un increment d e
('activitat enzimática el qua] és Inés gran en sainó que e n

sól argilós . "nimbé s'ha pogut observar que, encara qu e

amb el tenips s'ha incrementat ('activitat ureásica, ('activi -
tat proteolítica es multé igual (sainó) o disniinoeix (só l
argilós) . A Inés, aquesta activitat ha variar anib les dife-
rents dosis de fang aplicades . Per tant, en ategir tangs d e
depuradora als sóls degradats, sita observat una respos-
ta positiva cle ('activitat enzimática estudiada, ter que po t
resultar beneficiós per a la restauració de pedreres i altre s

terrenos degradats .

Mots clau

Fang de depuradora, restauració, activitat enzimática ,

ureasa, proteas a

Títo l

Estudi in rimo de I'etecte de l'ategit de fangs de depura-

dora sobre diversos paránietres bioquíuiics duran[ e l

procés de restauració de dos sóls degradat s

Autors

C. Aleixandre, S . Morale s

Professor tuto r

\1 . Bonmatí
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Resum

Es tracta d'un estudi comparatiu . realitzat en laboratori .
sobre 1'efecte de I'afegit de fangs procedents de depura -
dora urbana en el procés restaurador de dos tipus de sól s
degradats . argila i sauló . Els fangs han estat tractats d e
tres formes diferents: compostats . deshidratats i assecats
térmicament, i aquests si-tan addicionat als dos sóls a
dosis diferents fins a un contingut teóric de matéria orgá-
nica en la barreja sól-fang del 6°,'o (dosi alta ) o del 3°- o
(dosi baila) . També s'utiiitza el mateix sól degradat per ó
sense afegir-hi cap tipus de fang perqué actui com a con-
trol . Les barreges s'introdueixen en lisímetres, s'incube n

durant 26- dies a una temperatura constant de 25°C i a
capacitat de cautp . El postre estudi tracta concretamen t
de comparar, en el mostreig corresponent a 26 dies
transcorreguts des de 1'inici de la incubació, diverso s
parámetres bioquímics, com són ('activitat ureásica . ('ac-
tivitat fosfatássica, ('activitat proteolítica respecte al BAA i
el contingut en carbohidrats, per tal de determinar, mit-
janoant métodes estadístics . les diferéncies entre els efec-
tes deis tres tipus de fang . Els resultats que s'han obtin-
gut deunostren que 1'addició de fangs augmenta tots el s
parámetres estudiats . L'activitat fosfatásica i el contingu t
en carbohidrats presenten un augment proporcional a l a
dosi afegida de fang, mentre que en 1'activitat proteolíti-
ca no es presenten diferéncies significatives entre dosis ,
i en ('activitat ureásica, en sól sauló, són les dosis baixe s
les que presenten una activitat 'tés elevada . Respecte a
I'evolució en el temps, s'ha observat que mentre que le s
activitats fosfatássica i proteolítica respecte al BAA disuni -
nueixen en el temps, ('activitat ureásica i el contingut en
carbohidrats augmenten .

Mots clau

Fang de depuradora, restauració de sóls, activitat s
enziutátiques, contingut en carbohidrat s

Títo l

Estudi in vitro de I'efecte de 1'alegit de fang d'EDAR sobre
('activitat Q-glucosidasa en dos tipus de sóls degradat s

Autor

B . Vázque z

Professors tutors

M . Bonmatí . P . limene z

Resu m

Aquest treball forma parí del projecte 'Ecotangs' . Un dei s
seus objectius va ser l'elecció del producte més idoni pe r
a la restauració de pedreres d'entre les barreges a cine s
dosis (alta 6% i baila 3 °ó cíe matéria orgánica) de tre s
tipus de fangs (compostot, deshidratat i térmic), origina -
ras duna depuradora urbana, en dos sóls degradat s
(sauló i argilós) . S - ha estudi.' in vitro l'evolució de 1'acti-
vitat P-glucosidasa en els dos tipus de barreges i en el só l
control (sense fang) .

Arxius de 1 'Escola Superior d ' Agricultur a
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Els objectius que buscávem eren els següents :
1. Determinar la precisió de la técnica danálisi de ( . ac-

tivitat G3-glucosidasa .
2. Estudiar comparativament en dues dates de mostrei g

2 i 8 'ilesos) l'activitat f3-glucosidasa en totes le s
mostres ( barreges i control) .

3. Estudiar la intluéncia de la conservació en les dife-
rents barreges i el control sobre I . activitat G3-glucosi -
dasa .

Les conclusions són :
1. La técnica presenta una bona precisió, millor en 1'ar-

gilós .
2. L'activitat (3-glucosidasa és més gran en el sól argilós .

L'afegit de fangs augmenta l'activitat total R-glucosi-
dasa, que está més incrementada a la barreja fang tér-
mic, les dosis altes i al sól sauló . De 1'evolució de 1'ac -
tivitat G3-glucosidasa amb el temps es dedueix qu e
está associada a la materia orgánica Inés estable .

3. La conservació de les mostres estabilitza 1'activitat í3 -
glucosidasa en el sól control .

Mots clau

Fang de depuradora, restauració, conservació, activita t
enzimática, (3-glucosidasa

6 .-i . Al :l'RE S

Títol

Estudi sobre I'aprofitament de la brisa, de diferents vade-
tats de raim. Assaig dextracció i quantificació de com-
postos polifenólic s

Auto r

A . Escole t

Professors tutors

T . Balanyá, P . Jiménez

Resum

El resido de verema, fruit de tot procés de vinilicació ,
més important quantitativaunent és la brisa, és a dir, e l
resido de pell, polpa i pinyols obtingut del raim un a
vegada és premsat. La brisa representa un .!O°o del resi-
de total del procés delaboració d'un vi . Així dones, con-

siderant la importancia que té en determinarles zones de l
postre país la inclústria vitivinícola, la brisa esdevé u n

quantiós resiclu que cal gestionar. Avui, existeix un nota -
ble interés en deterntinats compostos presents al raim i a
la brisa : els compostos fenólics . Es tracta de molécule s
bioactives d'elevat valor per a la indústria cosmética i far-
macéutica . així cont també subjectes dun interés médi c
(prevenció de malnlties) . L'objectiu d'aquest treball é s
avaluar el contingut en substancies lenóliques dun con-
junt de brises de raim blanc i negre . Les mostres se sot-
meten a un métode dextracció de compostos fenólics .



En 1'extracte obtingut es realitzen mesures del contingu t
fenólic total per espectrofotometria (lectures a 280 n m
els compostos fenólics individuals es determinen per cro-
matografia líquida d'alta resolució (HPLC ) . La conclusi ó
ens determina que, la catequina és el compost fenóli c
majoritari . També es poden quantificar els ácids gál lic .
siríngic i elágic . 1'escopoletina, el cis i trans-resveratrol, i
la resta de compostos analitzats es presenten en nivell s
no detectables . Entre les varietats estudiarles destaca e l
pinot noir, com a varietat de raim negre, i el syrah i el

cabernet sauvignon prácticament equiparades amb le s
varietats blanques chardonnay i xarel-lo . Aquestes varietat s
són les que han de ser objecte de posteriors estudis per
a extreure i emprar aquests compostos .

Mots clau

Bases . HPLC, compostos fenólics, catequina i resveratro l

Títo l

Avaluació ambiental duna pastisseria industrial d'acor d
amb la Llei 3/1998

Auto r

D. Sánchez

Professor tuto r

~1 . Raventós

Resu m

El projecte que es desenvolupa és una avaluació ambien-
tal d ;cord amb la nova Llei 3 '1998, d'intervenció integra l
de I' Adnninistració ambiental . Ís un document necessar i
per a activitats que generen un impacte ambiental, ja
sigui alt, moderat o baix, i així obtenir la lliéncia dacti-
vitats i poder legalitzar I'activitat . És válid tant per a
empreses de nova creació com per a la revisió periódica
de la Ilicéncia i per a empreses que posseien I'obsole t
reglaunent d'activitats, el qual s'ha d'adequar a la nova
Ilicéncia dactivitats . L'avaluació pot ser utilitzada també
per a la implementació del sistema de gestió ambienta l
EMAS . L'avaluació ambiental té per objecte recollir el s
efectes i els resultats mediambientals de I'activitat que e s
realitza, en aquest cas, la duna empresa de pastisseri a
industr ial situada a I'Alt Penedés, incloent-hi les instal la -
cions, les matéries primeres i auxiliars, els balancos d e
nnatéria i energia, els processos, els productes i el con -
sum de recursos naturals i energia, i les emissions de Cot a
mena i les repercussions en el medi que genera ('empre-
sa . També s'avaluen les repercussions de les condicion s
de lüncionament anornnals, incidents i accidents . Final-
ment, s'hi inclouen practiques de gestió ambiental i tin a
série de propostes de minora de I'activitat avaluada .

Mots clau

Avaluació ambiental, Ilicéncia d'activitats, impacte am-
biental, pastisseria industrial, gestió ambiental

Títol

Dioxines i furans : la seva problemática i possibles forme s
de detenninaci ó

Autors

S . Regla . L . Samper

Professor tuto r

M Pujol a

Resum

Aquest treball és una recopilació bibliográfica sobre les
dioxines i els furans en el qual s'aborda la problemátic a
ambiental i alimentaria amb les seves possibles repercus-
sions i soluciona, així com el marc legislatiu existent . E s
fa esment de la problemática relacionada amb la seva
bioacumulació als diferente estrats de la cadena trófica, a
causa del seu carácter lipófil, i deis possibles efectes qu e
provoquen en animals i huutans . També es fa un repá s
de les analítiques que s'utilitzen per determinar aquest s
contaminants . Les conclusions a qué s'ha arribat són que ,
deis 210 isómers, només disset són tóxics . especialment

la 2,3,7,8-TCDD, que existeix una legislació cada co p
més restrictiva que regula els PCDD/F, que s'estan pre-
nent mesures adequades per minimitzar la contaminaci ó
ambiental i que s'está duent a terme un control de dio-
xines en aliments . El cloracne és I'efecte més representa-
tiu en humans i av-ui dia no s'ha demostrat la relaci ó
entre aquests contaminants i el cáncer . La metodologi a
analítica Inés eficac per determinar les dioxines i el s
furans és la cromatogralia de gasos d'alta resolució aco-
blada a I'espectre de masses d'alta resolució (HRGC -
11R\1S) . en contbinació amb 1'aplicació de métodes d e

purificació deis extractes . Cal tenir en compte que aques-
ta técnica analítica és cara, llarga i no es troba a I'abas t
de totlnom .

Mots clau

PCD D . .E, dioxines, furans, bioacumulació, HRGC-HRM S

7. MAQUINARIA AGRÍCOL A

Títo l

Avaluació del paper hiclrosensible com a instrument d'a-
valuació de la qualitat de les aplicacions de fitosanitari s

Auto r

I . Lloren s

Professor tuto r

E . Gil

Resu m

En aquest treball s'ha dut a tenue un estudi per tractar d e
determinar la relació entre el percentatge de recobrimen t
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de la vegetació i el percentatge de deposició de produc-
te que hi resta en realitzar un tractament fitosanitari . El s
valors de deposició s'han obtingut deis assajos realitzat s
en vinya a la finca Torre Marimon pel Departamen t
d'Enginyeria Agraria de 1'ESAB els anys 1995 . 1996 i 1999 .

Amb els papers hidrosensibles d'aquests assajos s'ha fe t
una análisi óptica per obtenir els valors de recobriment .
No s'ha pogut establir tina relació entre el percentatge d e
recobriment deis papers i el percentatge de deposició
per cap deis models analitzats, sota cap deis tractament s
considerats . Aixó significa que no s'ha pogut determina r

infonnació fiable sobre la deposició a partir deis paper s

hidrosensibles . La relació de proporció entre recobrimen t
i deposició (4ó deposició lb recobriment presenta un a
alta variabilitat dintre de les altures mostrejades . Aixó fa
que no es pugui establir un valor de proporció 'Tulle, pe r
a cada tipus de tractament o per a cada model, que pugu i

descriure una aplicació . S'ha vist que, per treballar am b
papers hidrosensibles, anab el metode d'análisi óptic a
emprat per determinar el recobriment, aquests han de ser
tan homogenis com sigui possible .

Mots clau

Paper hidrosensible, deposició, recobriment, análisi ópti -
ca, aplicació de fitosanitari s

Títo l

Estudi de la influéncia del treball del sól en la poblaci ó

de Polygonum aviculare en un cultiu de rotaci ó

Auto r

A. Deiho m

Professors tutor s

M. Mas, A.M .C . Verd ú

Resu m

El treball s'ha dut a tenme a la finca experimental d e
Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona) en u n

cultiu d'orcli I'any 2001 i consta de dues parts . En la pri -
mera part s'avalua la influéncia del tipos de treball del só l
(treball convencional, treball simplificat i sembra directa )
en la dinámica poblacional de Polygonum aviculare. En I'es -
tudi duna cohort d'aquesta espécie s'ha observat que e n
sembra directa presenta tina tata de mortalitat més ele-
vada . Sha detectat que la pluviometria és un facto r

ambiental que condiciona la supervivéncia de Polygonu m

aviculare . No s'han trobat diferéncies en el temps de

maduració deis fruits en fundó del cultiu del sól . La par-

cella de treball simplificat ha mostrat una rnajor fertilita t

a 1'hora destimar les llavors de Polygonum aviculare per m 2
d'enguany a partir del nombre de fruits per individ u
comptabilitzats i la densitat de població . La regona part

pretén avaluar la influéncia del treball del sól en la bio-
massa aéria de la flora arvense i Polygonum aviculare a l

final del cultiu . En ambdós casos s'han trobat diferéncie s
significatives en funció del cultiu del sól i en treball sim-

plificat s'ha presentar més quantitat de biornassa . La

diversitat ecológica també ha estat significativament mé s

elevada en la parcel . la de treball simplificat.

Mots clau

Treball del sól, Polygonum aviculare, dinámica poblacional,.

flora arvense, ord i

9. BIOTECNOLOGIA

Títo l

Repetición de la tecnologia RAPD r random anrplified poly-
rnorphic DNA) utilizada en la determinación de filogenia s

de alubias (Phaseolus vulgaris L.) .

Auto r

E .G . Barba

Professors tutors

E. Sánchez, U . Bosch

Re sum

Los RAPD (randorrr arrrplified polyrnorpbic DNA) son unos
marcadores de ADN que se obtienen mediante la ampli-
ficación al azar de fragmentos de ADN genómico . Utili-

zan cebadores o primers simples de secuencia arbitrari a

que hibridan en loci repartidos de modo aleatorio en tod o

el genoma . Esta técnica ha sido la metodología mas am-
pliamente utilizada en la PCR puesto que con ella se han

conseguido hacer diagnósticos genéticos, taxonomía mo-
lecular . estudios evolutivos . . . Es rápida, sencilla y de baj o

coste, pero de repetición baja, de manea que con est e
estudio hemos querido cuantificar en qué grado lo es .
Actualmente se conoce, que para que sea repetible . es
absolutamente necesario ajustar y mantener las condi-
ciones cle trabajo corto, por ejemplo, las concentraciones

de los componentes utilizados, programación y tipo de

termociclador . Así que, para valorar en qué grado es
repetible, se trabajó con la modificación de tres efectos :
según la persona que hacía el análisis, según el progra-
ma del termociclador y ambos a la vez . Se llegó a la con-

clusión de que, para materiales genéticamente cercanos ,

el efecto persona generaba un 61 l de bandas no repe-
tibies y que afectaba a las agrupaciones obtenidas por e l

método TPGMA . Para los materiales genéticamente ale-
jados el efecto método combinado con el efecto person a

disminuía la repetición hasta un d3 %

Mots clau

Alubia, PCR, marcadores, RAPD, re tica tn

1
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Títo l

' . - ariabilitat interpoblacional de les mongetes (Phaseolus
vulgaris f .) del tipus varietal Castellfollit del Boix, utilit-
zant la técnica RAPD (random amplifzed polymorphic DNA )

Auto r

Ribó

Professors tutor s

Lasañas, E . Sánchez

Resum

Assistim actualment a un interés creixent per la inclusi ó
de les lleguminoses a la postra dieta . La recuperació d e
varietats tradicionals prestigioses aprofitant aquest a
tendencia, permetria revitalitzar censes zones agrícoles . É s
imprescindible, lacró, conéixer bé aquest material i ava-
luar-ne el potencial genétic per fer-lo competitiu . En
aquest estudi, es van caracteritzar mitjancant marcador a
moleculars RAPD, set poblacions cultivades del tipu s

varietal de mongeta Castellfollit del Boix (Phaseolus vulga-
ris 1_. ), per saber si existeix variabilitat interpoblacional .
Lestudi es va dur a tenme a partir de la mescla cLAD N
d'entre 11 i 28 plantes per població . Es van utilitzar 2 8

primcrs, pels quals es van obtenir 121 bandes RAPD ; da-

questes, 61 van ser polimórfiques . El cálcul de les distan-
cies genétiques es va fer mitjancant el coeticient de simi-
laritat de Jaccard, i posterionuent es va realitzar un den-
drograuta pel rnétode UPGMA . Les mostres es van agru-
par en quatre grups de 2, 2, 2 i 1 components, cosa qu e
demostra que existeix variabilitat interpoblacional .

Scmbla pertinent . per tant, iniciar un estudi de variabili-
tat intrrpoblacional i de la variabilitat agronómica d'a-

questes poblacions .

Mots clau

Mongeta . varietats tradicionals, variabilitat interpoblacio-
nal, u)arcadors RAPD

Títo l

Mutacions a través de transposons a I'arró s

Autors

\1 . Rafel, 1 . Rodríguez

Professor tuto r

E . Sánchez

Res um

En I'arrós, s . ha fet un esforc molí important per identifi-
car gens mitjancant Inutacions per inserció, particular-
ment utilitzant estimuladors o transposons heteróleg s
cont és ('activador (Ac) del blat de moro . Arnb el propó-
sit de generar una població darrós marcada, van intro-

duir dues constniccions que contenien un estimulador e n

el genotip darrós Indica . A'am aconseguir 128 plantes
possiblement transformades que seran analitzades en u n

futur, a través de l'expressió del GFP. En una série dex -

periments paral . lels, vam seleccionar plantes transgéni-

ques provinents duna línia amb alta activitat de reinser-
ció de l'Ac, per micropropagar a través de cultiu in vitro
i estudiar-ne la descendéncia . Per generar aquesta pobla-
ció de plantes, vam incluir llavors de la R3 a formar cal ]

i posterionnent vam regenerar plantes . Aquesta poblaci ó

va ser creada per comprovar la hipótesi que en cultiu i n

vitro, a través d'inhibició de la diferenciació, I'activitat d e

transposició s'incrementa . vam analitzar aquesta pobla-
ció per detectar la preséncia, la reinserció i l'antplificaci ó

de la partícula Ac a la població . Vam confirmar la presén -

cia i re-inserció del Ac transposó en les plantes analitza-
des amb Inversa-PCR . En les análisis amb Southern Blot .

vam obser var 1'excisió de lAc transposó, quan vam fer

anar la seqüéncia de I'Ac com a sonda . A més, vam tro-

bar un mutant amb un fenotip variegat, un dalbí i u n

altre amb el fenotip cl'arrels arrissades . L'activació de I'Ac

en arrós Indica en cultiu in vitro permetrá una saturaci ó
rápida del genoma perqué augntentaran les nu)tacion s

per inserció, amb la qual cosa minorará l . esforq de l a

marcació de gens en varietats Indica i complementará l a

ja existent població marcada de varietats darrós Japonica .

Mots clau

Activador (Ac), arrós, transformació, transposó, muta-

cions per inserci ó

Títo l

Publicació d'articles die-ulgatius sobre les noves biotec-
nologies en agroalunentaci ó

Professor tuto r

E . Sánche z

Resum

Des que van sorgir les noves biotecnologies i les técni-
ques de moditicació genética, ha aparegut un enorm e

debas sobre les consegiiéncies, tant lísiques com étique s

i norals, que comporten aquestes noves tecnologies .

Con que la biotecnologia és una ciéncia amb tutor, qu e

és important informar sobre els vous reptes de la ciéncia ,

que la biotecnologia ha causat un alt impacte i un deba s

continu en la societat i que hi ha la necessitat de conei-
xernent per part de les parts "no interessades", s'ha rea-

litzat aquest treball de final de carrera . Els objectius ere n

la redacció de rhferents articles divulgatius, que configu-

rarien el mateix treball de final de carrera, i la seva publi -

cació en diferents revistes que t-acten temes de ciéncia ,

agricultura i ramaderia i alimentació . S'han escrit quatre
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Autor

A . García
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articles que tracten temes actuals relacionats amb la bio-
tecnologia i que es titulen : "La sostenibilidad . la agricul-
tura y los OMGs": "La evaluación de la seguridad de lo s
productos modificados genéticamente : "Desvelado e l
genoma del arroz, alimento básico de un tercio de l a
humanidad" ; " ;Curan los alimentos funcionales?", i es
publicaran a les revistes Agricultura . Vida Rural. PHYTOMA
i Terralia, respectivament . El treball es va dur a tenue a
Syngenta Seeds, a partir de la informació facilitada pe r
l'empresa : articles . revistes i Jades d'interés .

Mots clau

Biotecnologia, aliments modificats genéticament, consu-
midors, societat

Títo l

Revisión de las nuevas biotecnologías aplicadas a l a
industria agroalintentari a

Autors

R . Coll, S . Verdej o

Professor tutor

E . Sánche z

Resum

El presente trabajo es una revisión bibliográfica orienta -
da a generar una fuente de consulta actualizada sobre l a
aplicación de las nuevas biotecnologías en el camp o
agrario y agroalimentario . El trabajo realizado trata dete-
nidamente unos cuarenta casos en los cuales se ha apli-
cado la ingeniería genética en el campo agroalimentario .
Para facilitar la comprensión al lector, se adjunta -pre -
viamente al desarrollo del contenido general- una lista
de conceptos claves sobre la materia . La importancia se
sitúa mediante una revisión generalizada de la superfici e
cultivada a nivel mundial con organismos genéticamente
modificados . El trabajo consta de tres bloques, según s e
trate de características de interés agronómico, pecuario o
agroindustrial . Dentro de cada uno de estos bloques, s e
desarrollan los casos más conocidos, tales como el maí z
autoprotegido contra el taladro, cerdos con más magro y
menos grasa y el tomate Flavr SavrTM . Para ampliar l a
visión al consultante, se incluyen diversos apartados adi-
cionales tales como legislación, etiquetado, seguridad ,
beneficios de los OGM y riesgos para la salud y el medi o
ambiente . A raíz de la polémica suscitada, liemos creíd o
conveniente incluir un último apartado dedicado al deba-
te social acerca de todo aquello relacionado con esto s
organismos .

Mots clau

Ingeniería genética, nuevas biotecnologías, organism o
genéticamente modificado (OGM), transgénico s
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10 AJLDA AL DESENVOLLPAMEN T

Títo l

Projecte de captació d'aigua . conducció de 8 1 s i cons-
trucció duna bassa de 17 .640 m 3 a la plana d'Izoughar .
Tamassint-el Rif-el Marroc

Auto r

J . Llnrcn s

Professor tuto r

F . Iranz o

Res um

Aquest projecte se situa a Izoughar ("la plana") . que é s
una extensió de 150 ha situada al nord del Marroc (e l
Rif), ala provincia dAl Hoceima . Correspon a una col-
laboració en el "Projecte de desenvolupament rural inte-
grat a la plana d'Izoughar" impulsat des de la Federaci ó
dAssociacions de Veins de Mataró . El projecte preté n
definir les obres hidráuliques que caldran per portar I'ai-
gua d'un poli situar al riu Rhis, al costat de la plana, a l a
bassa de regulació . Aquestes obres són: equip de bom-
beig, conducció i bassa de regulació . Posteriorment am b
aquesta aportació d'aigua a la plana s'intentará posar e n
regadlo 45 ha d:nedler .

Mots clau

Pou, conducció, bassa, bombei g

11 . MISCELLÁNI A

Títo l

Efectes al . lelopátics de Tribulus terrestris en Ilavors de
males herbes

Autors

A . Baños, S . Mora l

Professors tutor s

M . Mas, A .M .C . Verd ú

Resurtí

L'estudi realitzat va investigar els efectes a l . lelopátics de
I'abrull ( Tribulus terrestris L . ) sobre Ilavors de males herbes
( Cbenopodium albura, I)iplotaxis erucoides i Portulaca oleracea) .
Es va observar la influéncia que 1'extracte aquós de
T terrestris a diterents concentracions, amb o sense trac-
tament dautoclavat, va poder tenir sobre la germinaci ó
en cambra de les Ilavors de les espécies esmentades, (20 °

foscor 30° llum, 12 II / 12 10 . L'estudi va estar forma l
per tres proves experimentals, una prova de germinació



control . una altra prova de germinació amb extracte a
partir de mostra fresca de T. terrestres i, finalment, un a
prova de genninació amb extracte a partir de mostr a
seca . Els extractes es van obtenir a partir de part aéria de
T. rerresrris. i es va treballar amb lees concentracions
dextracte aquós. 20 g pes sec litre i 10 g pes sec litre .
Amb aquestes proves es va voler comprovar els efecte s
al lelopátics de T terrestres en el percentatge final de ger-
minació de les llavors i en I'evolució de la germinació
duran[ el període de seguiment realitzat . En els resultat s
obtinguts es van observar reduccions significatives en el s
percentatges de germinació al cap de 4 dies d'incubaci ó
de les llavors de C. albuen tractades amb extracte fresc
d'abntll autoclavat a concentració 20 g .,1 i amb extract e
fresc no autoclavat a 10 g1 (EFA20 i EFNA10), respect e
al blanc (aigua destil . lada i un retard en la germinaci ó
duran[ els sis primers clics del procés germinatiu de le s
llavors de D. crucoides tractades amb extracte sec d'abrul l
autoclavat a concentració 20 g 1 (ESA20) . Ambdós casos
es podrien explicar com tina resposta als possibles efec-
tes allelopátics deis extractes d'abrull aplicats .

Mots cla u

Abrull, germinació, Chenopodium albura . Diplotaxis erucoides ,
Portulaca oleracca, al•lelopati a

Títol

Projecte d'execució duna escullera al torrent Fregon s
situar al tenue municipal de Badalon a

Autor s

M . Rojo, J . Fans

Professor tuto r

F .I . Iranz o

Resutn

Es Iracta d'un projecte de construcció d'una escullera a l
torren[ Fregons de Badalona . Es vol construir una esco-
llera capas daguantar la b rca duna possible avinguda
daigua crítica i protegir ens terrenos abancalats de l a
finca que es ¡roben just a sobre del torrent . Per fer el s
cálculs s i ta considerat un període de retorn de pluges d e
500 anys enrere . S'ban utilitzat les dales pltiviontétrique s
de I'estació meteorológica de I'Ajtintantent de Badalona ,
amb les quals s'ha fet un tractantent estadístic per deter-
minar el valor máxi u per el retorn considerat . Poste-
rionnent s ita fet un aixecantent topográfic de la zona ,
amb la realització del planol respectiu . Airó ens ha ser-
vil per determinan els punts més crítles del torrent, tan t
pel que fa a I'aniplada com pel que la al pendent . S'h a
dut a tente un estudi hidrológic per determinar el caba l
de la máxima avinguda i, posterionnent, i juntament amb
1'ajuda del plánol topográfic, s'ha trobat la velocitat de l
torrent en el punt crític pel pas del torrent a la finca .

Sabent aquesta velocitat si ta pogut determinar el volu m
i el pes de cada pedra de 1'escullera . Tenint en compt e
aquests valors s'ha dissenyat la forma de 1'escullera a l
llarg del traen considerat .

Mots clau

Escullera, topográfia, precipitacions, torrent, construcci ó

Títol

Balanc de nitrogen de la finca "Mas Cal Lleó "

Auto r

( . Ares

Professors tutors

I . Cortas . M Pujol á

Resum

A trets generals, en aquest treball es fa un balanc de
nutrients duna finca, en concret el Mas Cal Lleó situar a
Muntanyola, a la comarca d'Osona . El Mas Cal Lleó é s
una explotació agrícola-rantadera, en la qual es busca un
equilibri entre aquestes cines parts, és a dir, 1'agricultura
está totaIntent Iligada a la rantaderia i a la inversa . Agttes t
ligan] es basa en els residus orgánics produits per a l a
rantaderia, eis quals són utilitzats per la producció d e
fatratges, font principal d'alintent per a una part de l a
rantaderia . La rantaderia d'aquesta explotació está forma -
da per conills i ovelles, 1'alintentació deis quals és a bas e
de pinso, llevat de les ovelles, alimentació de les quals es
complementa amb els farratges produits en ('explotació .
:agricultura que es du a tenme en aquesta explotació s'a-
doba íinicantent amb els fems produits per 1'explotació ,
amb la qual cosa es busca l'equilibri . Per poder assoli r
l objec¡iu laques[ projecte, fer un balanc de nitrogen de
('explotació i un pla de fertilització, el treball requerei x
d'análisis de sól, Ieixit vegetal i fetos . Agttestes análisi s
formen tina part ntolt importan[ del treball . S'ha conside-

rat convenient fer análisis de teixit vegetal i deis fems ,

per no refiar-se únicament de la bibliografia . S'ha obser-
vat que la finca és capad c1'absorbir tot el nitrogen pro-

duit . Per tan[, ens trobent davant duna explotació res-

pectuosa amb el medi pel que fa a aquest element . Per

altra banda, pero, observant les análisis de sól, s'observ a

l'existéncia d'uns nivells extrentadament alts en algune s

de les parcefles, pel que la al fósfor i al potassi . Veien t
aixó, s'han plantejat dos plans de fertilització : un que

actea de contplentent ele ('actual, per la manca de nitro-

gen i potassi, i un altre que seria ('ideal de seguir, en e l

qual només s'aporten adobs minerals, la qual cosa per-
met que els nivells de fósfor i potassi en el sól s'estabi -

Iitzin .

Mots clan

Balanc, nitrogen, fems i análisis de só l
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Títo l

Lactors antinutricionals en lleguminoses i métodes analí -

ics per a la seva determinaci ó

Autor

(1 1

Professors tutors

F . Casaüas, ~t . Pujol á

Resu m

Les llavors de les lleguminoses són aliments molt impor-
tants al orón, per() presenten diversos factors antinutri-
cionals o productors de trastorns intestinals . A través d e

la bibliografia s'ha detenninat que els oligosacárids de l a
familia de la rafinosa són els principals responsables de

les tlatuléncies causades pels Ilegums. juntament amb l a

fibra dietética soluble i part del midó . S'han trobat cinc
métodes analítics diferents (HPLC amb interacció especí-

fica per ponts d'hidrogen . HPLC mixta : intercanvi iónic-

gel permeació . HPLC en fase reversa . electroforesi ca-

pil lar i cromatografia de gasos) per analitzar els oligo-
sacárids de la familia de la rafinosa . D'aquests . s'ha esco -
Ilit la HPLC en fase reversa per ser utilitzada al laborato-
ri de I'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, ja qu e

el métode d'extracció és senzill, la separació deis sucre s

és rápida, el tipus de columna utilitzada és manejable i e l

cost per análisi és forra barat.

Mots cla u

Lleguminoses, factors antinutricionals, flatuléncies, rafi-
nosa, métodes analític s
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