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Títol 

Programa informatic per al calcul deis costos d'utilit
zació de la maquínaria agrícola. Metodología ASAE 

Autors 
E. Farran i 1. Guimaraes 

Professor tutor 
E.Gil 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaríes 

Resum 
El treball es basa en I'elaboració d'un programa ínformatÍc 
que permet calcular e1s costos d'utilització de la maquina
ria La metodología de calcul és la propasada per 
l'ASAE. Lobjectiu d'aquest treball és de predir de forma de
tallada els costos fíxos i variables d'una maquina agrícola 
abans de comprar-la, o abans que finalitzi la seva vida útil. 
El programa s'ha confeccionat amb un full de dtlcul 
(Microsoft Excel 97) i consta de dos grans blocs: «Dades 
d'entrada» i «Dades de sortida». El primer fa referencia a 
les dades necessarÍes de la maquinaria, i el segon dóna Uoc 
als resultats obtinguts a partir del primer. En el segon bloc 
podem diferenciar quatre apartats: costos de l'eina. costos 
del tractor, costos totals i. finalment, un estudi del cost per 
unitat de superfície en que s'inclou la recomanació de 110
gar o comprar basada en la comparació de costos. 

Mots c1au 
Maquinaria agrícola, costos costos variables 

Títol 

Estudi d'una insta¡.}ació per emmagatzemar primeres 
UHH'-U'-,', fabricar i distribuir pinso en una granja d'en
greix de 1.600 porcs a Burgo de Osma (Soria) 

Autor 
.LA. Sanz 

Professor tutor 
D. Clua 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
El trebalI partcix del suposit d'una de 1.600 porcs 

que compra pinso e1aborat en una fabrica de pin-

SOS, I'emmagatzema en sacs i el distribueix manualment. 
Lobjectíu és discutir si és viable la instaJ.laeió d'una zona per 
a emmagatzemar el a lloure o bé és més favorable que 
el pinso es fabriqui a la mateíxa granja a partir de la com
pra de les primeres materies. També s'estudia la possibílitat 
de distribuir pinso mecanícament. Es discuteix si les pro
postes són tenint en compte aspectes de caire 
economíc. temporal i practiCo 

Mots clau 
Porcs, pinsos, tecnología de fabricació de 

Títol 

L'agricultura familiar i l'agricultura a temps parcial. 
presentació d'un cas empíric a Sant .loan de les Aba
desses (Ripollesl 

Autora 
E. Garda 

Professor tutor 
6. Alfranca 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
L objectíu del present treball és estudiar el fenomen de la plu
riactÍvitat i les seves repercussions a l' agricultura. La pluri
activitar, o també anomenada agricultura a temps parcial 

es dóna díns l'ambit de l'agricultura familiar. E.s per 
aixa que estan íntimament reladonades í cal estudiar-les con
juntament. En aquest treball es contrasten dues hipotesis 
principals de la literatura sobre pluriactivítat 

a) ConstÍ!ueix una forma de buscar ingressos alternatius 
a l'explotació per afer from a la baixa renda que aquesta 
explotació procura d'aquesta manera, poder continuar 
exercim de pagesos. a dir, és una forma de resistencia a 
abandonar el sector 

bJ un ras preví a la sortida del sector primario una ma
nera de buscar una altra font de renda més estable i segura 
per a poder abandonar l' activÍtat agraria. 

Es presenta un estudi del renomen de l' ATP i 
tura familiar a eópia d'entrevistes amb una vintena de pa
gesos, a Sant Joan de les Abadesses 

Mots clau 
Pluriactivítat, agricultura a temps parcial, agricultura fami
liar, desenvolupament rural 
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Títol 

Sistema d'insemínació artificial en porcí mitjant;ant el 
sistema de mans lliures 

Autor 
J. Blanc 

Professor tutor 
D. Clua 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
El treball compara dues tecniques d'inseminació artificial 
(lA) en pord: l'anomenada de «mans lIiures» (duranda apli~ 
cació del semen]' operarí no utilitza pas les mans) i la tradi~ 
dona!. S'ha comparat l'eficiencía de tots dos sistemes d'lA 
sobre e!s parametres següents: fertilitat, prolificitat i pes al 
naixement. 

Mots clau 
Pares, inseminació, mans Ilíures 

Títol 

Influencia del sistema de treball del sol sobre el conreu 
de cereals d'bivern. Resultats de la campanya 1997 -1998 

Autor 
L.M. López 

Professor tutor 
e. Gorchs 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
Es discuteixen els efectes de la utilització de tres sistemes de 
treball de! sol diferents (tradicional o convencional, simpli
ficar i sembra directa) sobre una serie de parametres pro 
ductius de tres conreus: blat monocultiu, blat rotació i ordí. 
L'experiencia es va desenvolupar a la finca Torre Marímon 
(Valles Oriental). Es van considerar e!s resultats de cam
panyes anteriors per a veure si s'establia un comportament 
característico Aquesta campanya és la cinquena d'una línia 
de treball que estudia els efectes de! sistema de treball del 
sol en cereals i en peso!. 

Mots c1au 
Treball de! camp, sembra directa, cereal s 

Títol 

Estudi dels efectes de la condició corporal sobre els 
parametres productius en la rat;a ovina Ripollesa 

Autors 
J. Cabañas i I. Cantón 

Professor tutor 
R. Fanlo 

Arxius de I'Escola Superior d'Agricultura 
Sene cinquena, an:,' 19,},), m¡mero 3 

Especialitat 
Explotacíons Agropecuaries 

Resum 
S'intenra valorar els efectes de la condició corporal sobre els 
diferents parametres productius en ovelles de ra<;a Ripollesa. 
Es van fer servir 81 ovelles de ra<;a Ripollesa en puresa, de 
les quals es va controlar la condició corporal durant el pe
rÍode d'un any. L'analísi per mÍnÍms quadrats va revelar l'e
xistencia d'un efecte de la prolificitat, I'epoca del part ¡la 
condició corporal en la gestació (CCGl sobre la perdua 
de condició corporal durant la gestacíó (PCCG l; i cal dir que 
l' edat de l' animal no va ser significativa. D'altra banda, a més 
de la prolificitat i l'epoca i la condicíó corporal en el part 
(CCPl, I'edat sí que fou significativa sobre la perdua de con~ 
dició corporal durant la lactacíó (PCCL). A més, la condi
ció corporal a la muntada (CCM) no va donar diferencies 
signíficatives sobre la prolificitat, de la mateixa manera que 
la CCP í la PCCG tampoc no en van donar sobre e! pes al 
naixement. Tampoc no va ser significatiu l'efecte de la CCP 
i la PCCL sobre e! creixement deis xais entre els deu í els 
trenta dies després de! naixement (GMD13); mentre que el 
creixement deis xais entre els trenta í els setanta dies sí que 
ho va ser per a la CCP (p < 0,05) i no per a la PCCL. 
Concloem que la gestió de l'alimentació alllarg de l'expe
riencia va ser correcta, ja que la nota de condició corporal 
(nCC) va mantenir sempre valors superiors a 3. La PCCG 
va augmentar com més gran va ser la cce, i va ser superior 
durant els mesos de juny-julíol í novembre-desembre i quan 
els parts van ser dobles. La PCCL va ser més gran com més 
alta va ser la CCP, en ovelles menors de dos anys, durant 
juny-juliol í en els parts dobles. 1\ més, es va observar que 
la GMD37 va ser superior en ovelles de CCP més baixa. 

Mots clau 
Oví, ra<;a Ripollesa, condició corporal, prolificítat, creixe
ment 

Títol 

Valoracíó dels efectes de l'escalfamem de l'alfals du
ram la seva deshidratació sobre la degradabilitat ru
minal i la dígestibílítat intestinal de la protelna bruta 

Autor 
M. Alvarez 

Professor tutor 
R. Panlo 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
Aquest treball s'engloba dins un estudí més amplí plantejat 
i desenvolupat conjuntamenr entre l'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona i la Facultat de Veterinaria de la 
UniversÍtat Autonoma de Barcelona. Té com a objectiu prin
cipal determinar com els tractaments de temperatura i temps 
d' escalfament en la deshidratació de l' alfals verd varien la de~ 
gradabilitat i la digestíbilitat de la proteYna bruta. Es deter
minen les característiques de degradació de la PB mitjan<;ant 
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el metode in yacco (o in situ), el nitrogen insoluble en de
tergent acid (ADINJ i la digestibilitat intestinal de la protei"na 
no degradada en el mmen. Pcr a la realització dels assaigs 
es disposa de 7 mostres d'alfals dcshidratat sota difcrents 
tractaments dc temps ¡lo temperatura segons les combina
cions següents: 60 oC idos dies, 120 oC i 75 min, 140 "c i 
75 min, 140 oC i 60 min, 160 oC i 75 min, 160 oC i 60 min, 
i 160 oC i 45 mino Els resultats de les determinacions dures 
a termc indiquen que un augment de la temperatura Uo del 
temps de deshidratament en l'aplícació del tractament ter
mic provoquen un increment de la proporció d'ADIN, pa
raHel a un decrement de la degradabilitat teórica i de la di
gestibilitat intestinal de la protei'na bruta. 

Mots dau 
Remugants, degradabilitat, digestíbilítat, protei'na 

Títol 

Assaíg d'una dieta experimental en polls d'estrllt; de 
9 a 21 setmanes d'edat 

Autors 
D. Bragulat í A. Camps 

Professor tutor 
A. Bosch 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
S'han analítzat e1s parametres productius de polls d'estru<; 
(Struthio camellus) de 9 a 21 setmanes d' edat, alimentats amb 
un pinso comercial contra un pimo experimental formulat 
i elaborar pe!s autors. Els paramerres analitzats van ser: crei
xement, consum i índex de conversió. Per a aixo es van uti
litzar vuit animals de diferent edat en cada controlats 
durant set setmanes. Els resultats indiquen un creixement su
perior en e1s polls alimentats amb la dieta experimental, quan 
es comparen amb els alimentats amb el pinso comercial. El 
consum diari de pinso es va situar aixi mateíx per sobre, do
nant alhora un índex de conversió global inferíor en 0,5 
punts. Un cop analitzats els dos pinsos, es pot concloure que 
els cfectes positius de la dieta experimental es basen en una 
aportació més gran de prote'ína i en una millor formulació 
d'aminoi\cids limitants i/o vítamines essencia]s per al creí
xement. Altres aspectes com el contingut en fibra (superior 
en el pínso experimental) i/o el contingut en greíx (supe
rior en el comercial) poden haver infhiit també en la major 
eficiencia de! pinso experimental. Consíderant el cost redui't 
de la dieta experimental quan es compara amb el preu del 
pinso comercial, es pot concloure que les referencies a par
tir de les quaIs s'ha formulat aquella dieta són molt més ido
nies que les que es puguín haver utilitzat en la formulació 
del pinso comercial, raó per la qual és netament recomana
da i obre la porta a altres estudis que permetin oprimirzar 
els costos en el creixement d'estrw;os fíns als 100 kg de pes 
viu en un menor periode de temps. 

Mots clau 
Estruc;, aHmentació. creixement, nutríci6 

Títol 

Efecte del dejuni sobre la coloracíó i la qllalitat co
mercial la carn de la truíta irisada (Oncorhynchus 
mykíss) salmonada 

Autor 
O. Bustos 

Professor tutor 
L. Reig 

Especialitat 
Explotacions Agropecll<lríes 

Resum 
La tmita irisada és capa<;, com altres salmónids, d'acumular 
carotenoides a la carn quan la ingestió d'aquests supera la 
seva capacitat d'e!iminació. Aixó es tradueix en una colora
ció rosada de la cam, característíca de! salmó. Actualment 
el consumidor pot trobar al mercar truites irísades provinents 
de l'aqüicultura i que han estat alimentades amb pinsos ell
ríquits amb carotenoides (astaxantÍna i/o cantaxantina) per 
tal d'obtenir tmires ¡risades amb la cam pigmentada. Aquest 
animal és conegut pe! nom de tmira salmonada i presenta 
un valor afegir respecte a la tmita convencional. L'enriquí
ment deIs pinsos amb carotenoides és cal', de manera que e! 
productor ha de fer un ús racional d'aquestes substancies. 
En aquest rreball es quantífica la perdua de color que pa
teix la carn de la tmita duram e! dejuni previ al sacrificio 
Aquest dejuní és totalmem necessari i sovínr, sobretot en el 
cas de tmita salmonada, llarg. A més, també s'ha volgut es
tudiar l'evolució de diversos parametres re!acionats amb la 
qualitat. S'ha pogut observar que, efectivament, la coJoració 
de la cam disminueíx de forma important i que la qualitat 
també es veu afectada durant el dejuni. 

Mots dau 
Truita irisada, dejuni, astaxantina, cantaxantina, qualitat 

Títol 

Influencia de l'adob nitrogenat i de la dosi de sembra 
en les cultivars canem (CannaM~ Futura i 
Fibrimon 56. Resultats de 1997 

Autor 
O. Gonzalez 

Professor tutor 
G. Gorchs 

Especialitat 

Explotacions Agropecuaries 


Resum 

El canem és un deIs primers cultíus no alimentaris que 

s'han cultivat alllarg de la historía i que ha tingut la n1<lxi

ma expansió durant el XIX. Darrerament s'esta recu

perant per ser una font de matería prima per a les indús

tries paperera i textil i un cuItiu respectuós amb el medí 

ambient, L'experiencia s'ha realitzat a la comarca de! 

Bergueda í l'objectiu ha estat valorar la influencia sobre la 
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producció de canem de: la dosi d'adob nitrogenat (O, 50, 
100 i 200 N/ha), la dosi de sembra (30,60 i 120 lIa· 
vor/ha), dues cultivars (Futura i Fibrimon 56) i dues dates 
de coUita (floració i l11aduració). L'adob nitrogenat ¡ la dosi 
de sembra afecten claral11ent la producció de materia seca 
total, la de tija i la de grao Pe! que fa a Horadó, la produc
ció de materia seca respecte a la dosi de nitrogen augmen
ta de 6564 a 10.709 kg/ha, amb increments febles per so· 
bre de 100 N/ha; i també pel que fa a la collita, ja que 
en el moment de la l11adllracíó la prodllcció de gra augl11enta 
de 839 a 1.523 kg/ha. Les dosis de sembra baixes són les 
que donen prodllccions l11aximes (8.566 i 9.733 kg/ha per 
a 120 i 30 llavor/ha, respectivament), especíall11ent de 
gra (1.011 i 1.370 kg/ha per 120 i .30 kg Havor/ha). Aquests 
resllltats confirmen els obtingurs en e1s dos anys precedents 
i l110stren l'interes d'utílitzar dosis moderades de nitrogen 
(entre 50 i 100 kg N/ha) i dosis baixes de sembra: ranma
teix, faltaria determinar parametres de qualítat per a poder
ho afirmar definirivament. 

Mots c1au 
Canem, nitrogen, dosi de sembra, rendiment en fibra, ren
diment en gra 

Títol 

Tecnologies de compostatge de FOR..I'v1. Comparació, 
dimensionament i costos 

Autor 
J.e. Hurtado 

Professors tutors 
J. Fabregat i E. Gil 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
Un procés de compostatge dut a terme de forma correcta 
permet que materials organics que no es poden aprofitar a 
l'ecosistema urba puguin retornar a altres ecosistemes que 
sí que teneu capadtat de fer-ho. una contribució impor
tant a la sostenibilitat del planeta. Hi ha moltes i di
verses tecnologies de compostatge, generalment poc esteses. 
Com avaluar aquestes tecnologies d'una forma objectí· 
va? Com coneÍxer i aprofitar el millor de cadascuna? En 
aquest treball es mostra que la determÍnació d'uns models 
senzills per a les cinetiques de degradadó i maduració de di
verses tecnologies és una eina important per a contestar a les 
preguntes abans esmentades i per a avan<;,ar en el disseny de 
noves plantes de compostatge. 

Mots clau 
Compostatge, degradació, materia organica, residus urbans 

Títol 

Estudi de la deficiencia de coure en vaques lleteres 

Autor 
J. Maynegre 

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 

Sene ctl/quena, ilny 1Y~Y, nlÍmero 3 


Professor tutor 
R. Fanlo 

Especialitat 
Explotadons Agropecuaries 

Resum 
S'ha portat a terme un estudi encaminat a valorar l'existen
da, manifestacions i abast de la deficiencia de coure, bé cau
sada per una íngestió d' aquest mineral en quantitats per sota 
de les necessaries, bé per un excés d'un () l11és ele
ments antagonístes sofre, ferro i zinc), sobre una mos
tra de 60 vaques de ra<;a Frisona, en diferents estats fisiolo
gícs (vaques en producció, vaques seques i ved elles braves), 
representativa de sis explotacíons de la comarca de la Selva. 
De cada explotació es van extreure mostres de sang a l'at
zar d'un 10% deis animals en els estats fisiologics esmentats, 
i al hora es van prendre mostres deis components de les ra
cíons respectives (farratges, concentrats i correctors mine
ra]s), així com també de l'aigua de beguda. Les mostres de 
sang avaluades han denotat quantitats adeqllades de calcí, 
zinc i ferro, meutre que una part important deis nivells de 
coure s'han manifestat per sota o molt a prop delllindar de 
deficiencia. Les dades plasmariques s'han tractat estadís
ticament i s'ha creat un model per a cada variable que in
clou els facrors explotació i estat fisiológico El model propasat 
per al coure ha resultat no significatíu; s'han trobat diferen
cies significatives entre explotacions en les variables calci 
(p < 0,(02) i zinc (p < 0,001) i entre estats fisíologics en les 
variables ferro (p < 0,03) i zinc (p < 0,001). No s'han trobar 
correlacions entre ds parametres sanguinis. Les aigües de be
guda analitzades conteníen quantitats Ínfimes dels elements 
l11esurats. La majoria deis no cobreixen les neces
sítats de cOLlfe i zinc, mentre que incorporen excessos de fe
rro suposadament capa<;,os d'interaccionar al11b el coure; es 
descarten com a possibles interferidors el calci i el sofre, si 
es tenen en compte les quantitats subministrades per les ra
cions. Les dietes destinad es a vaques seques i vedelles bra
ves formulades a partir de no cobreixen les neces
sitats de coure i zinc. 

Mots clau 
Vaques lleteres, alimentació, minerals, coure, deficiencia 

Títol 

Avaluació de línies de tomaquet comercial da
vant la infecció per TSWV 

Autor 
M. Rodríguez 

Professor tutor 
X. Sorribas 

Especialitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
La malaltia del bronzejat del tomaquet causada pel «toma
to spotted wilt virus» (TSWVl ha originat importants per
dues económiques en nombrosos cultius de la medí
terranía des de 1988, any en que es va descriure per primera 
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vegada coincidint amb l'entrada al nostre país de l'insecte 
vector Frankliníella occidentalis. Actualment, la millor for
ma de controlar la malaltia es basa en la introducció de gens 
de resistencia per millora genetíca classica en plantes sus
ceptibles al TS\X'V, com és el cas del gen dominant Sw-5, pro
cedent de l'especie Lycopersíeon peruvianum. En aquest tre
bal! s'avaluen diferents híbrids de tomaquet suposadament 
resistents al TSWV davant la inocula ció medmica de diver
sos aillants previament caracteritzats. A més, s' estudien les 
possibles causes que originen l'aparíció de símptomes d'in
[ecció en forma d'anells en els fruits de les plantes suposa
dament resistents. De tots els assajos realitzats, s' arriba a la 
conclusió que no tots els híbrids estudiats han resultat ser 
resistents al virus i que els que ho han estat és per raó de la 
presencia del gen Sw-5, el qual sembla conferir una re
sistencia parcial al virus dificultant la seva replicació fins a 
límits no detectables i que, per causes indeterminades, en al· 
gunes plantes al cap de noranta dies es pot ultrapassar aques
ta resistencia i tornar-se susceptibles. L'aparíció de símpto
mes en els seus fruits sembla respondre a una reacció 
d'hipersensibilitat davant la infecció per picada directa de 
trips virulífers. No s'ha trobat cap cas en que s'ultrapassi la 
resistencia per can vis en la capacitat patogeníca deis diferents 
aillants del virus utilitzats. 

Mots clau 
Frankliniella oecidentalis, gen Sw-5, trips, TSWV 

Títol 

Proposta de restauració paisatgística a l'entorn de Sant 
Miquel de Fai (175 ha), Valles Oriental 

Autors 
F. Domingo i A. Pelegrín 

Professor tutor 
X. Fabregas 

Especialítat 
Hortofructicultura i J ardinefÍa 

Resum 
El treball es basa en la realització d'una serie de propostes 
de millora paisatglstica en unes arees determinades a la zona 
d'estudi. Sant Miquel del Fai és un indret d'un imeres na
tural i historic destacable, que va patir al juliol de 1994 els 
efectes d'un incendi devastador. Les actuacions que es pro
posen no comprenen la totalitat de rarea d'estudi perque, 
d'una banda, hi ha parts que es regeneren fon;a bé i, de I'al· 
tra, hí ha zones que són de molt dífícil accés (grans pendents, 
orografía complicada, etc.l. per aixo que les propostes són 
puntuals i engloben les zones de més freqüentació i de més 
gran valor ecologic, com són els camins, les arees turístíques 
i els cursos tluvials. Les especies que s'utilitzen per tal de re
generar les arees d'estudí són autoctones, respectant al ma
xim la vegetació que hi havia abans de l'incendi i sense mal
metre el medí amb especies foranes. 

Mots clau 
Sant Miquel del Fai, restauracíó, cursos tluvíals, incendi, ve
getació 

Títol 

Recursos i metodes analítics mÍnims necessaris per a 
muntar un laboratori d'analisí de soIs a ~ouakchott 
(Mauritania): manual d'ús 

Autor 
R. de Araoz 

Professors tutors 
J. Comas i M. Pujola 

EspeciaJitat 
Hortofructícultura í Jardinería 

Resum 
Aquest treball sorgeíx a partir de la iníciativa de l'ONG 
MÓn·3 !Universitaris pel Tercer Món) d'ínstaHar un labo
ratori d'anruisi de soIs i d'aígües a Nouakchott (Mauritania). 
El projecte inicial disposa d'un pressupost i uns aparells de 
laboratori molt límítats que no permeten fer totes les deter
mínacions habituals en un sol. En aquest treball s'han pro
vat allaboratori metodes que permetin fer les determinacions 
més ímportants per a avaluar la fertílitat d'un sol amb e1s mit
jans de que es dísposa a Mauriti!mia. S'han analitzat cinc mos
tres de soIs de diferents 1I0cs de Catalunya, de les quals 
s'han fet tres repetícions, a fi i efecte d'avaluar la repetibili. 
tat deIs metodes. EIs parametres analitzats han estat: pH, 
conductivitat electrica, carbonat dlcic equivalent, materia 
organica, calci, magnesi, sulfats solubles, fosfor i potassi. Per 
al pH, el carbonat dlcic equivalent, la materia organica i e! 
[ósfor s'ha utilítzat el metode oficial de! Ministeri 
d'Agricultura espanyol. Per al calci, el magnesi i els sulfats 
solubles s'han utílitzat metodes no ofícials, pero molt habi
tuals per fer aquestes determinacions. Per al potassi i la con
ductivitat electrica s'han utilitzat metodes alternatius (sense 
filtrarl'extracte per la conductívitat, i turbidimetria amb te
trafenilbor pel potassil í s'han comparat amb els metodes ofi
cials. Per a la conductivitat, el metode alternatiu ha resultat 
valid, pero per al potassi no. El nítrogen es determinara amb 
un nitrachcck (nitrats); no obstant aixó, s'adjunta la meto
dologia per a la dcterminació del nitrogen pe! metode 
Kjeldahl. Finalment, es fa un pressupost dellaboratori i un 
estudi sobre e! preu que ha de renir una analisi per a l' au
tofinan¡;:ament de!laboratori, 

Mots c1au 
SoIs, metodes d' analisi, pressupost de material, manual d'ús 

Títol 

InHuencia del sistema de treball del sol sobre el con
tingut de materia organica, nítrogen i nitro gen poten
cialment mineralitzable del sol 

Autor 
R. Español 

Professor tutor 
A. Hereter 

Especialitat 
Hortofructícultura i Jardineria 
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Resum 
El present treball s'ha realitzat en una conca agrícola de la 
finca experimental Torre Marimon (Caldes de Montbui) du
rant la campanya 1997 -1998. S' estudia la influencia que pot 
tenir e! tipus de treball de! sol (convencional, simplificat i 
sembra directa) sobre diferents característiques del sol i di
ferents fondiíries durant un període de cinc anys amb una 
rowció pesol/blat-blat-ordi. En concret s'analitzen la mate
ria orgiínica, elnitrogen total i les formes minerals del ni
trogen. El sol treballat amb sembra directa presenta un con
tingut de materia orgiínica més elevat enl'horitzó superficial. 
Pel que fa al nitrogen total, ha anat disminuint des de l'iní
ci de l'experiencia; pero, tot i aquesta disminució, el sol tre 
ballat amb sembra directa és el que presenta un nivel! més 
alt. El nitrogen mineral té més contingur de nitrat en el sol 
llamat amb treball convencional, a diferencia dels soIs tre
ballats amb sistemes de conservació, que presenten un con
tingut d'amoni més elevat. El nitrogen potencialment mine
ralítzable no ha presentat diferencies significatives entre 
tractaments, pero quan es fa referencia al percentatge res
pecte al nítrogen total, es constata que cinc anys després de 
l'inici de l'experiencÍ<l aquest percentatge augmenta. 

Mots clau 
Treball del sol, materia organica, nítrogen 

Títol 

Proposta d'ÍntervencÍó a la vall de Betlem (210 ha), ter
me municipal de Badalona (Barcelones) 

Autors 
X. Navarro i J.L. Sainz 

Professor tutor 
M. Colominas 

Especialitat 
Hortofructicultura i J ardinetÍa 

Resum 
El treball és la realització d'un recorregut per la vall de 
Betlem per a intentar recuperar-la segons el punt de vista pai
satgístic, i a la vegada potenci,"r el gran valor historie ¡ mo
numental de J'indret. Es fa un recorregut entre els elell1ents 
de més Ínteres de la vall, COll1 ara el monestir de Sant Jeroni 
i la masia de ca I'Alemany, i es recuperen aquelJes zones ac
tualment degnldades, transformandes en una serie d'espais 
atractlus per a la visita de! públic dels nudis urbans propers. 
L'estructura del projecte s' articula mitjan<;ant una serie de 
nusos, on queden situats e!s e!ell1ents d'imeres de la vall, que 
queden units pel recorregut. Segons el punt de vista de la 
vegetació, la proposta pretén recuperar les COll1unÍlats ve· 
getals propies de la vall, que actualment es troben fon;;a de
gradades per la pressió exercida per l'home sobre elles. En 
conjunt, la pro posta permet que aquest Iloc continu'i sent 
atractiu per a les visites dels cíutadans, recuperant i prote· 

la zona, que té un valor monumental i paisatgístic, i que 
és patrímoni de tothom. 

Mots c1au 
Val! de Betlell1, ca l' Alemany, recorregut, nusos, alzinar 
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Estudí de la dinamÍca poblacional de l' acarofauna a les 
vinyes de Torre MarÍmon (Caldes de Montbui) 

Autor 
A. Torredemer 

Professor tutor 
J. Izquierdo 

Especialitat 
Hortofructícultura i J ardíneria 

Resum 
S'ha intentat millorar el coneixement de l'acarofauna al 
l1arg d'una campanya agrícola a les vinyes de Torre 
Marímon (Caldes de Montbuil, estudiar l'evolucló de les 
poblacions d'acars en diverses varietats de vinva i analit
zar els possibles factors que afecten la seva di~amica po
blacíonal, amb una atenció especial a les característiques 
de les diferents varietats. S'han utilitzat quatre varietats de 
vinya, dues de blanques (cbardonnay i macabeu), i dues 
de negres (merlot i cabernet sauvignonl. La metodologia 
d'extracció deis acars de les fulles de vinya és la de I'em
but Berlese-Tullgren. Alllarg de l'estudi s'han pogut iden
tificar cinc d' acars fitoseids: Tbyplodromus 

Typblodromus Kampinodromus Euseius 
stz[iUfatus, i Pbytoseíus finitimus. O'entre tates aquestes 
especies, T es presenta com a dominant en les 
varietats cabernet (76,9%), cbardol1nay (52,3%) i merlot 
(71,16%), i en la varietat macabeu predomina l'especie 
p. fínitlmuJ (70,42%). També s'ha pogut observar que les 
varíetats blanques mantenen un valor mitia d'acars fitoseids 
d'1,07 acars fítoseids per fulla més elevat que les de rai'm 
negre, que tenen un valor mitia de 0,50 acars fítoseids per 
fulla. Si es consideren les especies de fítoseids separada
men!, el seu valor miria no arriba a assolír en cap cas va
lors superiors a 0,6 acars fitoseids per fulla. De totes les 
varictats, la que presenta un nombre rnés elevat de fítoseids 
al Ilarg del cide de cultiu és la chardonnay, amb un valor 
d' U 9 acars fitoseids per fulla de mitjana. Pel que fa als 
tetraníquids comptabilítzats alllarg de l'estudi, cal dir que 
donen valors baixos de presencia: 0,04.3 tetraníquids per 
fulla en el cas de la varietat cabernet, que és la que en té 
més, Les poblacíons de fitoscids, alllarg del cicle del cul
tiu presenten densitats elevad es en pri~lavera, que es re
dueixen alllarg de l'estiu i tornen a augmentar al final de 
la tardor. També s'ha pogut observar que les especies 

""!lUu rtzu.\ aberran.\' i Eusez'u.l Jtípufatus només són 
presents en els períodes de temperatures més fresques. S'ha 
observat que l'aplica ció de sofre en pols provoca reduc
cions en les poblacions de fitoseids. La presencia de brots 
d'erinosi (produida per Cofomerus vitis) més elevats en les 
varietats i cabernet, amb uns valors del 10,08 
i el 7,16% d'incidencia respectivament, i del 19,4 i el 
15,9% de severÍtat respectívament, impliquen nivells de 
presencia de fítoseíds superiors que les varierats amb més 
pocs símptomes. 

Mots clau 
Acarofauna, )'rc'se,rza,ae, vínya, Torre Marimon 



Títol 

Bombeig amb energía solar fotovoltaica 

Autor 
J. Serentill 

Professor tutor 
E. Hernlmdez 

Especialitat 
Hortofructicultura i Jardinería 

Resum 
El principal objectiu d'aquest treball és compilar la infor· 
mació existent referent al bombament amb solar fo
tovoltaica. S'ofereix un document que por informar en pro
funditat i de forma tecnica de les possibilitats reals del 
bombament solar fotovoltaic en aplicacíons de poca po
tencia. 

Mots clau 
Bombeig, energia solar fotovolraica 

Titol 

Estudi de l'efidcia de substrats formulats a base 
compost en relació amb el testimoni de torba-perlita 
en els cultius del Ficus benjamina i Argyranthemum ca
ronoplfoliutn 

Autors 
E. Pascual i A. Sala 

Professors tutors 
M. So!íV(! í FX. Martínez 

Especialitat 
Hortofructicultura i J ardineria 

Resum 
El proposit d'aquest estudí és determinar la viabilitat de la 
utilització de barreges de compost/torba com a medí de cul
tiu per a Flcus i coronopifollum 
en comparació amb un control de torba-perlita (1:1, v/v). 

S'han avaluat quatre substrats: torbaperlita (1:1,v/v), torba 
barrejada amb compost de fangs de depuradora i restes de 
pod'l municipal (1:1, v/v), torba barrejada amb compost de 
residus orgimics urbans í restes de poda municipal (1:1, v/v), 
i un tero;- de torba barrejada amb un tero;- de cadascun dels 
compostos utilirzats anteriorment (1:1:1, v/v/v). L'expe
riencia es basa en la detcrminació deis parametres de crei
xement durant e! cultiu i al final del cultiu, i en l'avaluació 
de les propíetats físiques, fisicoquímiques, químíqucs i e!s 
efectes fítotoxics deis substrats abans del cultiu í després de! 
cultíu. En el eultíu de Flcus benjamina en barreges de com
post, es va observar una restricció del creixement atribuIble 
a un ambient fisicoquímic insatisfactorí (especialment elevada 
salinitat). En la segona experiencia amb co

es va fer un intens regatge í rentat deis sub s
trats durant les primeres setmanes, cosa que va permetre I'e
liminació dds efectes nocius de la salinitat. En aquest cas, 
s'observa un lleuger increment en les barreges de compost 

amb fangs de depuradora i restes de poda municipal, in
crement que podría estar relacionat amb les seves millors pro

de retencíó d'aigua. 

Mots clau 
Compost, Ficus 11rgyranthemum corollopzfolium, 
creíxement, bioassaíg de germínació, substrats 

Titol 

Comportarnent del compost i de dues subespecies de 
lotus: Lotus creticus ssp. creticus i Lotus creticus ssp. cy
ti.mides, en la replanta ció de talussos 

Autors 
P. Estelrich i R MarÍ 

Professors tutors 
D. López i M. Soliva 

Especialitat 
Hortofructículrura i Jardineria 

Resum 
En aquest assaig s'han combinat tres grans blocs tematícs: 
e!s talussos com a medi sensible als efecres de e! com
post de fangs de depuradora urbana i restes de poda apli
car com a protector, L finalment, el Lotus sp., de! qual es 
fa el seguiment de creixement, com a ínstrument de replan
tacíó en les condicions anteríors. El talús es localitza a la fín
ca Torre Marimon de Caldes de Montbui, amb un pendent 
de 35" i una orÍentació sud-est. El període de treball de camp 
s'inicia al desembre de 1997 i finalítza a mitjan maig de 1998. 
Es dividí e! ralús en sis parcd·les, en tres de les quals s' aplica 
compost, i les altres tres forenles parcel·les tesrtmonÍ. Al ma
teix temps es va dividir les parcel·les en quatre nívells de pen
dent, formant subparceHes de 2 x 3 m2• Les subespecíes es
tudiades són LotuJ ereticus ssp. creticus i Lotus cretlcus ssp. 

EIs resultars obtingms mostren un major creixe
ment en les parcel·les amb compost. Per subespecie, el L. er. 

va donar un recobriment més rapid que e! L cr. 
creticus. La situació en e! nivell de pendent no va ser signi
ficartvament influent en el creixement. D'altra banda, e! man
teniment de! compost en la superfície del talús va ser satis
factoría, ja que va disminuir la perdua de sol per erosió 
hídríca. Les mateixes condiciollS favorables al creixement del 
Lotus sp. donades per l'addieíó de compost, són també pro
pícies per a l'aparíció de vegetacíó adventícia. 

Mots clau 
Compost, erosió, lotus, talussos, replantacíó 

Titol 

Influencia del treball del sol sobre la població de ma
les herbes en un cultiu de pesol 

Autors 
M. Almirall i O. Torras 

Professors tutors 
M.T. Mas i A.M.C. Verdú 
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Especialitat 
HortofructÍcultura i J ardineria 

Resum 
El present treball s'ha realítzat a la finca experimental Torre 
Marimon (Caldes de Montbui) en un cultiu d'hivern de pe
sol farratger durant la campanya 1997 -1998. S'estudia la in
fluencia de tres tipus de treball del sol (convencional, sim
plificat i sembra directa) sobre el desenvolupament de les 
males herbes i el cultiu. Altres objectius són determinar la 
competencia entre el cultiu i les poblacions arvenses i ava
luar la possible influencia del pendent del terreny, al qual es
tan sotmeses les parcel·les, sobre el cultiu i les males herbes. 
S'ha triat un disseny experimental en blocs, Els punts de mos
treig s'han obtingut a l'atzar i s'utilítza com a unitat de mos
tra un quadrat de 0,25 m2 de superfície. El treban simplifi
cat del sol ha presentat un major desenvolupament de flora 
adventícia. Pel que fa al cultiu, en sembra directa la biomassa 
final ha estat menor que en la resta de parcel·les. El pendent 
del camp (o altres factors no controlats associats a aquest) 
ha afectat el desenvolupament de les males herbes; la presen
cia de males herbes s'ha vist afavorida a la part baixa de la 
parcel·la experimental. 

Mots c1au 
Males herbes, treball del sól, pesol, competencia 

Títol 

Proposta d' enjardinament en la construcció del pare 
del convent de Sant Bartomeu (Bellpuig) 

Autor 
S. Abellán 

Professors tutors 
M. Colominas i X. Fabregas 

Especialitat 
Hortofructicultura i Jardinería 

Resum 
La proposta consisteix principalment en la creació d'una es
tructura de terrasses ímitant les tecniques de cultiu utilitza
des en agricultura, i la construcció de jardins en relació amb 
l'epoca de fundació del convento I:habilitació d'aquestes ter
rasses, pero, es fa en funció de les necessitats actuals depe
nent dels diferents usos. Objectius de la proposta: 1) Dis
tribuir l'espai de forma que es delimitin diferents ambíts 
segons les necessitats d'usos de cadascun. 2) Canviar l'es
tructura de l'enterrassament per tal d'adaptar-Ia als possibles 
usos actuals. En tot cas, es mantindrien les visuals proposa
des entre e!s tres turons de Bellpuig respecte als elements ex
terns. 3) Afavorir la presencia de l'aígua i molt especíalment 
el seu moviment mitjanc;ant un recorregut que uniría dife
rents peces d'aígua. Les últimes superfícies destacaríen per 
la seva importancia com a elements de reflex. 4) Recrear els 
diferents paisatges de Catalunya configurats segons la seva 
distribució a la natura, si bé d'una forma adaptada a les ne
cessitats de! parc. 

Mots c1au 
Enjardinament, terrassa, convent 
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Títol 

Estudi dels efectes de l' estres rnecanic sobre l'estruc
tura de Lotus creticus ssp. creticus, Petunia bybrida i 
Salvia splendens. 

Autor 
L Cabaleiro 

Professor tutor 
D.López 

Especialitat 
Hortofructicultura i Jardinería 

Resum 
La utilització comercial de l'estres mecanic com a metode 
de control de l'ah;ada és bastant limitada. Per a ser accep
tada comercialment, aquesta tecnÍca ha de ser simple i fle
xible i ha de garantir la qualítar final de les plantes. Aquest 
assaíg s'ha realitzat sobre dues plantes de temporada: petú
nia (Petunia hybrida cv. Dreams wbite) i salvia (Salvia sp/en
dem cv. Ryco), i sobre una planta entapissant: lotus (Lotus 
creticus ssp. creticus).l?estres mecanic realitzat sobre les plan
tules i esqueixos va consistir en el pas d'una malla de polie
tile sobre l'apex 0, 15,30 i 45 vegades anada i tornada cada 
dia a primera hora del matí (de 8.00 a 10.00 h). El tracta
ment es va aplicar en dos intervals díferents entre passades: 
contínua i discontínua (esperant 30 segons). Es va estudiar 
la duració de! tractament en salvia i petúnÍa divídint les plan
tes en dos grups: les que es van tractar alllarg de 15 dies (rno
ment 1), í les que després d'haver-ne estat trasplantades es 
van ttactar alllarg de 30 dies (moment 2). Tant en el cas de 
les plan tules de petúnia com en les de salvia és molt difícil 
aconseguir una reducció de l'alc;ada sense que es produei
xin danys. Les plantules del moment 1, amb una menor in
cidencia de danys, donen !loc un cop aplicada la major dosí 
a una reduccíó del creixement del 67% en el cas de la pe
túnÍa í del 75'10 en el de la salvia. Els esquelXOS de lotus són 
més resistents als danys provocats per l'estimulació mecani
ca; no obstant aixó, s'aconsegueix una reducció de l'alc;ada 
del 29%. 

Mots clau 
Lotus, petúnia, salvia, estres mecanic 

Títol 

Efectes de l'aplicacíó d'un polímer hidrofílic en el crei
xement i en restat hídric d'Argyrantbemum coronopi
/olium 

Autors 
F. Contreras i ~. López 

Professors tutors 
X. Martínez i J. Valero 

Especialitat 
Hortofrucricultura i Jardinería 

Resum 
L'ús efícient de l'aígua constÍtueix un deis factors primor
dials a ¡'hora de fer qualsevol tipus d'actuació en el medi na
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tural. Per tal de promoure 1'ús racional de l'aigua es proposen 
una serie de mesures que ínclouríen la utilització de plantes 
aurocrones (més ben adaprades al medO, i productes químics 
que dísmmuirien la freqüencía de regatges (hídrorerenidors). 
Aquestes actuacions estarien incloses en e! xeriscape, terme 
que defíneix la jardinería efídent en aigua. Aquest estudi es 
va realitzar a les instal·ladons de la finca Torre Marimon, si
tuada al terme municipal de Caldes de Montbui. L'objectiu 
principal de l'estudi és coneixer el comportament d'un hi
droretenidor (Alcosorb AB3C) aplicar al creixement i a l'es
tat hídric d'una planta autoctona (Argyranthemum corono
plfolium) , sotmesa a un hídric deficitario Per afer 
l'estudi es van analitzar les propietats físiques d'un substrat 
torba-perlita 2: 1 (v/v) en presencia de l'hidroretenidor a dí
ferents dosis; la posterior interacció planta-substrat-hidro
retenidor en un cultiu en contenidor que va tenir una dura
da de quatre mesos; i el seu comportament en trasplantar-la 
al terreny; i es van fer una serie de control5 alllarg de les fa
ses de cultiu i després de cadascuna. 

Mots c1au 
Hidroretenidor, Argyranthemum coronoplfolium, xeríscape, 
substrat 

Títol 

Els fangs de depuradora urbana en la restauraeió de 
pedreres: efeetes sobre la qualitat del Pinus halepensis 

Autor 
A. Espada 

Professor tutor 
M. Pujola 

Especialitat 
Hortofructiculrura i Jardinería 

Resum 
Es debat la necessítat de restauració deis terrenys degradats 
per actívitats extractives a cel obert (pedreres), les possibi
litats d'utilització en aquesta restauració de d'estacions 
depuradores d'aigües residuals (EDAR) i l'adaptabilitat am
biental de! pi blanc (Pinus halepensis) vers la seva utilitza
ció en la reforesta ció d'arees malmeses, així com també l' exis
tencia de parametres analítics per a l'avaluació de la qualitat 
de la seva massa arbória. Es discuteix sobre els efectes a una 
zona experimental empla~ada en una pedrera calcaria de les 
mllntanyes de Prades (Ah Camp) en procés de restauració 
amb fangs d'EDAR (en dosi 15:1). S'utilitzen e!s resuhats 
analítics obtinguts sobre mostres de sol i vegetal d'una po
blació de Pinus implantada sobre el mateix sol, 
per a estudiar la influencia que té raplicació d'aquests fangs 
sobre la fertilitat del sol restaurat i sobre la qualitat de la mas
sa arboria. Les conclusions obtingudes assenyalen respecte 
al sól una millora de la fertilitat (tant física, com fisicoquí
mica i química), sense evidencia de nivells preocupants de 
substimcies nocives associades als fangs (com metalls pesants, 
nitrats, fosfats o sals solubles), i quant a la població 
de pi blanc una millora sllbjectiva i qllalitativa del seu as
pecte. 

Mots c1au 
Pedrera, restauració, fangs, Pinus halepensis 

Títol 

Seguiment del cicle biologic de la cicadeHa vectora de 
la flaveseencia daurada de la vinya (Scaphoídeus tita
nus BaH) al Penedes. Assajos sobre l'efidcia de dife
rents insecticides en el seu control 

Autor 
A. Fontanals 

Professor tutor 
A. Gras 

Especialítat 
Hortofructicultura i J ardineria 

Resum 
El treball, realitzat a la zona vitícola del Penedes, tracta en la 
seva totalitat de la flavescencia daurada de la vinya, malaltia 
provocada per un firoplasma (bacterí sense paret ceHular). 
Aquesta malaltia esta provocant danys molr grells a Fran~a, 
on s'han arrencar milers d'hectarees afectades. La flavescen
cia daurada es transmet d'un cep a l'altre exclusivarnent per 
la cicadeHa Scapboideus titanus Ball, es propaga per dues vies: 
mitjan~ant la cicadeHa infectada í per transport de materíal 
vegetal contaminat. Es disposa de tres metodes de lIuita con
tra aquesta malaltia: utilització de materíal vegetal sa, Huita 
contra la cicadel·la vectora (S. tittmus) i destrucció de les vi
nyes contaminades ilo abandonades. A l'octubre de 1996 es 
diagnostica la presencia de la malura a I'Alt Emporda, in
trodu"ida a través de cicadeBes contaminades de Fran~a. 
Actualment, al Penedes no s'ha detectat cap focus de la ma
la!tia, peró sí la presencia del vector. Per aquest motiu s 'ha 
fet un seguiment del seu cicle biologic, per coneixer les di
ferents fases de desenvolupament a la zona. Té una sola ge
neracíó l'any i inícia l'eclosió a mitjan maigo Passa per cmc 
estadis larvaris fins a arribar a adult, que apareix a l'inici de 
julio!, mantenint la seva presencia fms a mitjan octubre. S'han 
fet assajos sobre l'eficacia d'insecticides en el control de la 
cicadeHa transmissora, utilitzant: rotenona, spinosad, ciflu
trín, lambda cihalotrín, fenitrotíon, fenitroríon microencap
sulat i quinalfos. La rotenona i l'spinosad presenten una efica
cia nuHa o gairebé nuHa, mentre que la resta de productes 
obtenen eficacies superÍors al 80%, i destaca com a més re
gular i amb un millar comportament el lambda cihalotrín. 

Mots clau 
Flavescencia daurada, vinya, cicadel·la,Scaphoideus 
titanus 

Títol 
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CaraeterÍtzació i possibilítats d'aprofitament de la ma
galla (subproducre de l'extrae ció del most per a l'ela
boradó de la sidra) 

Autor 
G. Guijarro 
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Professor tutor 
M. Pujola 

Espeeialitat 
Hortofruetieultura í Jardinería 

Resum 
1'objectiu d'aquest treball és la recerca d'alternatives per 
a l'aprofitament i la reutilització de la brisa de poma ob
tinguda de la producció de sidra. Per aíxo s'ha fet una re
visió bibliografica sobre les alternatives que es coneixen 
aetualment i la earacterització del producte asturia (ma
galla) i les seves possibles sortides. Les possibles alterna
rives d'ús i processament actual s són: reducció de les quan
titats generades del subproducte, liqüefacció del triturat 
amb enzims, líqüefaeció de la brisa de la poma i macera
ció classíca; alimenta ció animal, brisa deshidratada, utilit
zaeió directa, ensitjat. míllora del seu valor nutritiu mit
jaf}¡;:ant la fermentació i la urilització d'aquest valor en 
ensítjars microbians de peix; alímentaeíó humana, farci
ment de pastissos, galetes, productes de forn, blanqueja
ment de la brisa i fabricació de melmelades; font d'ener· 
gía, produceió de biogas i obtenció directa d'energía 
mitjaf}¡;:ant la incineraeió; obtenció d'etanol, i1cid cítric, pig
ment, ií.cid gibbertHie i diferenrs enzims: compostatge, sis
tema de voltatge de piles, compost per a plantes de viver, 
procés de bioassecatge i compost per al cultiu de bolets; 
producció de pectines; elaboració d'olí a partír de les se
ves llavors; flavor i aromes i preconcentració í elimínaeíó 
d'elements tra<;a. Els dos tipus de subproducte que es do
nen a Astúries derivats del procés tradicional d'extracció 
del most o d'un premsatge rapid són d'aspecte físic dife
rent, pero de composieió similar (no s'observen diferén
cies signífícatíves en l'ani¡]isi estadística). Les alternatives 
d'aprofitament més adequades a la regíó són les que es re
fereixen a l'alimentació animal, la produccíó de biogas, al 
composratge i a la seva utilització en la indústría conser~ 
vera. 

Mots clllU 
Brisa de poma, aprofítament, subproducte 

Títol 

Les polítiques locals de desenvolupament. La iniciati
va LEADER a Catalunya 

Autor 
L. Gómez 

Professor tutor 
o. Alfranca 

Especíalitllt 

Hortofructicultura i Jardineria 


Resum 
Les polítiques locals de desenvolupament s'han revelar 
com a model de molta importimcía en la dinamirzació i 
revifamem de les zones rurals més desfavorides. En aquesr 
treball realitzarem una revisió deis principals antecedems 
í característiques que engloben una política local de des
envo]upamcnt centrant-nos especialment en la iniciativa 
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LEADER, la qual s'ha convertit en un model de gestió ru
ral innovador, que permet establir les bases per a dur a 
terme un desenvolupament coherent i sostenible en el 
temps. 

Mots clau 
política local, desenvolupament rural, iniciativa LEADER, 
avaluació d'una política local 

Títol 

Influencia de les condicions ambientals de cultiu i de 
l'edat de la planta mare sobre la producció d'esqueí
xos RosmarinuJ officinaliJ 

Autor 
S. Gíménez 

Professor tutor 
D. 

Espedlllitllt 
Hortofructicultura i J ardineria 

Resum 
L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar la produc
ció d'esqueix de planta mare de Rosmarinus officina!i.\' (ro
maní) i la seva relació amb l'edat i les condíeions ambien
tals. Per a aixo s'han fet uns assajos prelimínars per a 
coneixer millor la planta que seran indícadors del com
portament de l'esqueix durant l' arrelament. El primer as
saig és l'estudí de I'arrelament de dos tipus d'esqueix: l'un, 
terminal, i l'altre, de la zona del brot, utílitzant di
ferents hormones d'arrelamem. El dels assajos pre
liminars consisteix a observar el comportament dels es
queixos en dos substrats diferents: fibra de coco ¡ barreja 
de 2: 1 v/v de torba rossa i sorra silícica de 
3 mm de diametre. Per a l'arrelament d'aquests esqueixos 
s'utilitzen les mateixes hormones que a 
anterior. l'assaig central treball, 
a estudiar el comportament de la mare de Ros
marinus de dues edars diferents a l'inici de ras
saig (1,5 mesos i 3,5 mesos) i cultivades en tres ambients 
d¡ferents (hivernacle, umbracle i a l'aire lliure) a Torre 
Marimon, Caldes de Mombui Oriental). 
va fer entre el 24 d'octubre de 1997 i el8 de 
Primerament es eoHoquen cine plantes per test, per 
igualar les condicions de cultiu amb les plantes més grans. 
Després es procedeix a separar-les per ambients, amb cine 
repeticions per edat i ambient. Es mesura la producció 
d'esqueix per dates, edats i ambients (nombre 
llargaría maxíma i llargaria mínima) i la capacitat i quali
tar de I'arrelament deis esqueixos recollits frese radi
cular, pes sec radicular, i índex de qualitat de me
surant la capacitat de colonitzacíó de l'arrel i el seu color). 
Finalment es determina la imporrancia de la temperatura, 
entre altres factors, en la producció d'esqueix i en la qua
litat de l' arrelament. 

Mots clllU 
Rosmarinus officina!is, romaní, esqueíxos, arrelament, plan
ta mare 



Títol 

Estudi de la res posta dels arbres a les millo res al sól: 
caracteritzacíó del material 

Autor 
D.Gil 

Professor tutor 
X. Fabregas 

Especialitat 
Hortofructicultura i Jardinería 

Resum 
El trebal] forma part d'un estudí més global. Estudiem la res
posta de millares al sol d'arbres adults situats en dues pla
ces públiques de Terrassa (Valles Occidental) on el sol pre
senta greus problemes de compactació per l'elevat ús a que 
esta sotmes. El treball caracreritza des d'un punt de vista fí
sic Í químic les deficiencies dels materials que s' utilitzen com 
a esmena. El material principal és un compost obtingut a par
tir de restes d'esporga, tríturacions i crívellaments. El com
parem amb uns altres materÍals com són el mateix ja<; pro
tector pero sense crivellar, és a dir amb partícula grossa, i el 
ja<; protector crivellat barrejat amb sol paviment deis primers 
20 cm, que en teoria hauria de ser el que tingués més mine
rals per a l'absorció de rarbre. Les característiques quími
ques deis diferents materíals no presenten cap parametre que 
pugui fer desestimar-ne !'ús. Destaquen els elevats valors de 
materia organica i nitrogen dels materíals i els baixos nivells 
de fosfor i potassi. Segons un punt de vista físíc, el substrat 
barreja M+S és el que presenta les millors característiques 
de relació aire-aigua en valors e1evats d' aireíg, mínima aigua 
disponible i un bon comportamenr com a esmena. El subs
trat MNC només es recomanaria quan la seva aplicació fos 
de forma superficial. El MC sera recomanable utilitzar-Io com 
a material d'esmena en rases vertical s i horitzontals. 

Mots clau 
Compactació, protector, nutrients, arbres, míllora del 
sol 

Títol 

Estudi de les causes que donen lloc a l'obtencíó de re" 
sultats erronis en l'aplícació de la tecnica ELISA per 
a la detecció de virus en planta 

Autor 
S. Hinarejos 

Professor tutor 
X. Sorríbas 

Especialítat 
Hortofructicultura i Jardinería 

Resum 
Hi ha diverses causes que inHueixen en la fia" 
bilitat de l'aplícació de la tecnica ELISA. Les reaccions en
creuades i les reaccions inespecífiques són les princípals res
ponsables de l' aparicíó de falsos positius. Les reaccíons 

inespecífiques poden sorgir per diverses causes, pero nor
malment es presenten de forma molt causal i poques vega
des de forma general, cosa que pot donar !loc a errors de 
diagnostico En aquest treball s' estudien dos tipus diferents 
de reaccions inespecífiques detectades en fulles de noguera 
senescents i en plantes de iuques, !'efecte comú de les quals 
és generar unions inespecífíques de les immunoglobulines 
conjugades amb enzim sense tcnir en compte el serum mi
litzat. Aquestes reaccíons es poden evitar amb la incorpo
raeÍó d'agents bloquejadors, com ara la Het descremada en 
pols, en determinades fases de la tecnica. 

Mots c1au 
ELISA, reaccions inespecífiques, agents bloquejadors, no
guera, [uca 

Títol 

Caleul dels coeficients de carrega de vent per a Cata
lunya 

Autor 
T.M. Guinovart 

Professor tutor 
J. Claramunt 

Especialitat 
Hortofructicultura í Jardinería 

Resum 
Les edifícacions met¡¡¡'¡iques de vida curta i de baíxos re
queriments pel que fa a seguretat, actualment no tenen cap 
norma clara i definida que les a l'Estat espanyol. 
D'entre aquestes edificacions cal destacar cls hivernacles, 
que s'engloben en la Norma I\'BE-AE-88. Aquesta norma 
no diferencia ni la classe de les construccíons ni la seva fi
nalítat. A totes les traera de la mateixa manera i tots els co
efícients de seguretat (sobrecarregues d'ús, sobrecarregues 
de neu, sobrecarregues de vent, etc.) són iguals. Així dones, 
per a un hivernacle, sí es respecten els coeficienrs de se
guretat de la norma, les carregues de vent, neu, etc., es 
veuen sobredimensíonades, í si les empreses dedicades a la 
construcció d'hivernacles les respectessin, els pilars í les bi
gues serien molt segurs poc viables. sor
gida de les modifícacions, els refon;os i les petites millores 
alllarg del tcmps ha ajudat a les cases constructores d'hi
vernacles a construir-los més adaptats a les necessÍtats de 
l'agricultor, conservant l' equilibri entre preu i durada. Aíxí, 
també aconsegueixen disminuir el cost deIs hivernacles i ser 
més competitius en el mercat. De tota manera, de tant en 
tanr sorgeixen problernes estructural s (trencament de bi
gues, deformacions de pilars, etc.) a causa de no haver es" 
tat prou estudiat el microclima de la zona on s'havia d'im
plantar l'hivernade. Aquest treball pretén donar els 
coeficients de de vent per a amb la fi
nalitat d'aconseguir d'una forma més empírica els valors i 
així poder fer hivernacles més adequats a la zona concre
ta on es volen empla¡;ar. 

Mots dau 
Hivernacles, cilrrega de vent, Catalunya 
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Títol 

Aplicació de les tecníques de simulació numeríca a \'es
tudí de la ventílació d'hivernades 

Autor 
M. Magrínya 

Professor tutor 
J. Oca 

Especialitat 
Hortofructicultura í J ardineda 

Resum 
1:objectiu d' aquest trebal! és avaluar la possible aplicació 
de les tecniques de simulació numerica de la dinamica de 
fluíds a la vcntílacíó d'hívernacles, i comparar els resultats 
amb altres treballs rcalítzats amb modcls a escala o a es
cala real, com també obtenir alguns resultats per a deter
minades geometries i condicions de contorn. El programa 
informiüic utilitzat és el CCCS 1, desenvolupat pe] 
Departament de l\:Elquines í Mowrs Termics de la UPC de 
Terrassa. Aquest programa es basa en el caleul numeric de 
volums fínits í utílitza les solucions de les equacions de 
Navicr-Stokes per a satísfer les condicions de conrinultat 
de la massa, l'energia i la quantitat de movíment. El feno
men de la turbulencia se simula mítjan<;ant un model k-e. 
Les particularitats del programa esmentat són les següents: 
al permet resoldre casos bidimensionals; h) té la capacitat 
de generar malles el·líptíques que s' adaptin a geometries 
irregulars, i el no permet introduir solids interns en el do
mini d'estudí, cosa que ens obligara a determinar el cabal 
d'entrada a l'hivernacle aplicant coeficíents de descarrega 
experimentals. Per a la símulació del flux consíderarem que 
no hi ha cultíu i que la radiació solar incident escalfa el sol 
de l'hivernacle i aquest, al seu torn, escalfa l'aire interíor 
de l'hivernacle per conducció-convecció. En els experi
ments duts a terme s' avalua la ínt1uencia en els resultats de 
la densÍtat de la malla computacional, de la precisió nume
rica assolida i del fet de neglígir les perdues de calor a tra
vés de la coberta considerant separadament flux laminar i 
flux turbulent. Les geometries assajades són les d'un hi
vernacle de típus Maresme í un semitúnel. EIs resuItats ob
tinguts denoten que les densitats de malla utilítzades (fíns 
a.50 x .50) tant en el cas de t1ux laminar com en el de flux 
turbulent són ínsuficients per a garantir que cls resultats 
avaluats s'estabilitzín. D'altra banda, per la geometría utí
litzada, asso!int una precisíó numeríca de 10 5 aconseguim 
una estabilització deis resultats. El fet de negligír les per
dues de calor a través de la coberta no intlueix signífica
tivament en les característiques del t1ux laminar ni en les 
del turbulent. Si comparem els resultats obtingurs amb al
tres treb,¡lls fets fins ara observem que en aquest treball 
s'obté un grau de barreja de l' aire interior de I'hivernacle 
inferior al que esperarícm. En resum, cls metodes de si
mulació numerica de la dinamica de fluids es poden mos
trar útils per a analitzar í visualítzar les característiques de 
la ventilació en hivcrnacles tenint en compte que cal assa
jar abans diferents disposicions i densitats de malla, prc
cisÍons assolídes, cte. i ser sempre molt crítics amb els 
resultats. 
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Mots c1au 
Hivernacles, ventílació, dinamÍca de fluids, simulació nume
rica 

Títol 

Inspecció voluntaria d'equíps per a tractaments fíto
sanitarÍs en ús per al conreu de la vinya a la D.O. 
Campo de Borja (Saragossa) 

Autors 
A. Molina i M.e. Urdillo 

Professor tutor 
E. Gil 

EspeciaJitat 
HOftofructícultura i Jardinería 

Resum 
S'ha plantejat aquest treball amb l'objectiu de determinar 
l'estat actual dels equips per a tractaments fitosanitaris en ús 
per al conreu de la vinya a la D.O. Campo de Borja. Aquesta 
inspecció voluntaría pretén aconseguír una correcta cali
bració deis equips í una millora a les aplicacions, derivada 
de la formació de l'agricultor. La metodologia seguida ha es
tat la següent: 1) recollida d'informació de tipus general so
bre les característiques de l'explotació i sobre la modalitat 
de realítzació deis tractaments; 2) determinació de les ca
racterístiques tecníques, constructives í funcionals de cada 
maquina, i 3) calibració de l'equip i c!aboració de I'informe. 
S'ha vist que, tot i ser un parc de maquinaria nou, les aplí
cacions són erronies, especialment pe! que fa a pressíó i am
piada de treball. Respecte a les dosis que l'agricultor creu 
aplicar, en un 60°;.', deis casos es desvía en més d'un 10% de 
l'aplicació realitzada. Hi ha una gran necessitat de formació 
en materia de tractaments a causa de la importancia deis efec
tes que es deriven d'una mala aplicació. 

Mots c1au 
Vinya, atomitzador, inspecció, calibració, tractaments fito
sanitaris 

Títol 

Efecte de la intensítat de la Hum i de les variacÍons del 
contingut de sals, sucre i quinetina en els medís de cul
tiu en la fase de multíplicació de Nephrotepis cordifo
tia cv. cordata 

Autor 
A. Pardo 

Professor tutor 
N. Cañameras 

Especialitat 
Hortofructicultura ¡Jardinería 

Resum 
Nephrolepis cordtfolia cv. cordata és una falguera ornamen
tal amb una elevada importancia economica tant com a plan
ta ver da, com per a verd de taH. Aquesta importancia fa que 
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sigui interessant el seu cultiu in vitro per tal de millorar-ne 
la producció. NephrolepiJ cordlfolia cv. cordata es va cultivar 
a diferents nivells d'irradiancia en unes condicions ambien
tals constants. Amb el nivell més elevat d'irradEmcia 
(90 J.lmols PARlm2·s) les plantes es desenvolupaven més rapi
dament i amb més vigor donant uns microbrots més verds í 
més grossos. N. cordí/olia cv. cordata no es va veure afectada 
per la variació de la concentració de sals i sucre en el medí de 
cultiu. Les concentracions deis medís van ser: MS + 30g/l 
de sucre, MS + 20 gil de sucre, 1/2 MS +30 gil de sucre í 
1/2 MS + 20 de sucre, sent MS les sals del medí formu
lat per Murashige & Skoog (1962). Els brots d'aquest cultiu 
es van veure afectats per l' efecte subcultiu (1/2 MS + 20 gil 
de sucre) quan s' estudia la taxa viable comercial, pero no pas 
quan s'estudia el diametre i l'al¡;ada de les mates. Amb la con
centració més baixa de quínetina (2 mg/l) s'obtingueren els 
microbrots més gros sos i verds de Nephrolepis cordí/olía cv. 
cordata i, a més, es recupera la TVe. 

Mots clau 
Nephrolepis cord¡fo/ia cv. cordata, in vitro, írradíancia, sals, 
sucre, quinetina 

Títol 

Metodes d'avaluació toxicológica de plaguicides sobre 
acars en vinya 

Autor 
J. Roig 

Professor tutor 
J. Izquierdo 

Especialitat 
Hortofructicultura i Jardineria 

Resum 
En el present treball s'estudien les dues principals meto
dologies emprades per a l'avaluació d'efectes de pesticides 
sobre els acars fitoseids de la vinya (eficients depredadors 
d'aears tetraníquids). Aquestes metodologies són les pro
posades per l'Organització Internacional per a la Lluita 
Bíologíca (OILB o 10BC) i la francesa Association 
Nationale de la Protectíon des Plantes, Commission des 
Essais Bíologiques (CEBIANPP). S'han realitzat dos assa
jos a la finca experimental Torre Marimon de Caldes de 
Montbui per a comparar aquestes dues metodologies. El me
tode d'extracció dels acars ha estat per embuts Berlesse
Tullgren. S'han trobat dares diferencies entre aquests me
todes, i s'ha determinat que el de la CEBIANPP és el més 
exigent i comprensiu per part de l'experimentador. El fun
gicida EXP1 i !'insecticida EXP2 s'han estudiat utilitzant 
la metodologia de la 10Be, i s'ha determinat el primer com 
un producte moderadament toxic, i el segon com a inofen
siu segons l'escala de dassificació proposada per aquest pro
toco!. EIs fungicides EXP-A i EXP-B i l'insecticida EXP
C s'han estudiat utilítzant la metodología de la CEBIANPP 
i s'han determinat com a productes neutres o feblement to
xics segons l'escala de dassificació proposada per aquest 
protocoL S'observen resultats díferents per a un mateix pro
ducte si s'utilitzen les diferents escales de classificació. 

També s' estudia la influencia que té l'hora del día i la po
sició de les fulles mostrejades en el sarment (a dah, a baíx 
o al mig) respecte als resultats de poblacions obtinguts, i 
s'han trobat aquestes homogeniament repartides alllarg de 
les fulles del sarment a les 9.00 h i concentrant-se a la part 
baixa a les 12.30 h. 

Mots clau 
Fitoseíds, vinya, assaigs, tractaments, metodes, lluita inte
grada 

Títol 

Estudi sobre la millora del procés productiu d'una ex
plotació de planta en test 

Autor 
J.M. Venturan 

Professor tutor 
D. López 

Especialitat 
Hortofructícultura í Jardineri a 

Resum 
Durant els últims anys, s'ha experimentat un increment no
table en la venda de planta en test. S'han vist certes varia
cions en els perfils dels cultius d'aquest tipus de planta, pro
vocant l'aparíció d'un intercs per reformar les estructures 
de les explotacions per tal de fer-les més com petitives i aixÍ 
poder fer front a les reduecions dels marges comercials. El 
nostre objectiu va ser I'estudi del tipus de procés produc
tiu d'una explotació concreta. En primer !loe es va estu
diar la tendencia del mercat ornamental mitjan¡;ant en
questes qualitatives. Els resultats van indicar la preferencia 
concreta per: cuItíus d'exterior, testos de mída mitjana (en
tre 1,4 i 3 1), tendencia a formats que no requereíxín ma
nipulació del cultiu, format de la planta en bola compac
ta, volum optim de producció per cultiu d'entre 2.000 i 
5.000 unítats, sistema de comercialització per comercials o 
cooperatives. En segon lloc s'estudien les característiques 
c1imatíques, ínstal·lacions, espai i recursos humans de l'ex
plotació per a aconseguir una millor logística interna que 
repercuteixi positívament en el cost de producció. En ter
cer lloc, tenint en compte els dos punts anteriors í els con
dicionants imposats pel propietarí, se seleccionen i realit· 
zen les fitxes de deu cultius (Chrysanthemum frutescens, 
Hydrangea macrophylla, Osteospermum sp., Fatsia japoni
ca, Cyclamen F1, Asparagus denszflorus, Clorophitum co
mosum, Philodendrum pertusum, Philodendrum scandens i 
Zantedeschi aethiopica) com a pas previ a la proposta d'u
na rotació. En aquesta es duen a terme un calendari grafic 
d'ocupació de parcel·les, un de cultius, un esquema de cul
tius i un deIs moviments de cultius necessaris. El planteja
ment economic cerea la dísponibilítat de producte per a la 
comercialització durant tot ¡'any. El volum de negoci anual 
es reparteix en 15,9% a l'hivern, 60% a la primavera, 5,7% 
a l' estiu i 18,4 % a la tardor. 

Mots c1au 
Rotació de cultius ornamentals, planta en contenidor 
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Títol 

Estudi de l'ensitjat com a ú:cnica de tractament dels 
subproductes d'una indústria agroalimentaría 

Autors 
M. Dencas i N. Francia 

Professor tutor 
M. Soliva 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
L'ensítjat de residus organics aptes per a alimentació animal 
consisteix en la conservació d'aliments amb un elevat con
tingut d'humitat en uns contenidors especials protegits de 

la Hum í la humitat exterior, amb l'objectiu de con
servar l'aliment i minimitzar les perdues de materia seca i de 
valor nutritíu, tot evitant la produccíó de components taxics. 
Obtením aíxí un producte nutrítiu, estable i al pa· 
ladar dels animals. Un primer objectiu treball és op· 
tímítzar l'actual gestió de residus de SL, revalorant 
els residus mitjan~ant l'aplicació de l'ensÍtjat com a tecnÍca 
de tractament. D'aquesta manera el temps de con
servació, es facilita el transport i es permet dosificar el resi
du com a complement de la dieta animal. Combinant els re
sídus, l'obra amb la llet de midó, un producre 
ideal per ensitjar. Laltre objectiu treball és establír 
les tecniques i pautes d'estudí que permetin arribar a de· 
mostrar la viabilitat o no viabilitat de l' ensitjat com a recni
ca de tractament de residus organics. 

Mots clau 
Ensitjat, residus organics, alimentació animal, obra, llet de 
midó 

Títol 

Microvíníficacíó en vi negre amb la varietat Isabella i 
estudi vitivinícola de la zona de San Antonio de 
Cumbaza, regió de San Martín (Perú) 

Autors 
F. F reixedas í A. Rafols 

Professors tutors 
R Carbó i E. Gordun 

Especialitat 
Indústries Agroalímentaries 

Resum 
El present trebal1 esta indas en un projecte de desenvolu· 
pament a San Antonio de Cumbaza i Tarapoto, localitats si· 
tuades a la regió de San Martín, Perú. El projecte «Estudi 
de! potencial vitivinícola de la regió de San Martín i propostes 
de millora del sectof», de tres anys de durada, esta dirigit 
per l'ONG peruana Curmi, en coordinació amb I'ONG an· 
glesa ITDG, l'ONG peruana CEPCO, !'Instituto de la 
Amazonia Pemana (lAAP) i la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSM). Per a realitzar el treball s'han fet seguiments 
de control de maduració, s'ha estudiat el sistema de con· 
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ducció actual de la vinya i s'ha caracteritzat el vi i I'uvacha

do de la regió. Finalment, s'ha dut a terme una microvinifi· 

cació per estudiar el comportament de la varíetat Isabella. 


Mots clau 

Microviníficació, parral. San Antonio de Vitls la· 

brusca 5Sp. l:'íabella. 


Títol 

Aprofitament de subproductes procedents de la in· 
dústria agroalimentaria per a alimentació de vaques de 
carn 

Autors 
R. Nomen i A. Toldra 

Professors tutors 
M. Pujola i D. Clua 

Especialitat 
lndústries Agroalimentaries 

Resum 
Lobjectiu d'aquest estudi és comprovar les proporcions de 
subproduetes agroalimentaris (bagas de eervesa i polpa de 
poma ensitjats) que es poden al racionament diari d'u· 
na explotació ramadera de vacú per a earn, per tal que re· 
sulti rendible sense que les dosis aportades causin trastorns 
al bestiar. Per a assolir aquest repte, es fara una caracterit· 
zació deis produetes emprats en el racionament (herba, far· 
ratge sec i subproductes) i es compararan els resultats de ra
cionament teortes amb e! metode NRC, amb e!s 
aplicats a l'explotació ramadera. Els resultats confirmen cer
tes diferencies amb la dosificació real pe! que fa a 
volum (kg de materia seca) (real, 8,25 kg; tearic, 10,8 kg). 
La maxima dosificació deis dos productes per racio!1s sera 
de 2 kg per bagas de cervesa í 3 kg per polpa de poma. Les 
proporciol1s MSl de les racions estudiades són les se
güents: ració 1, sec (5,5 kg) i palla d'ordi (5,3 kg); 
ració 2, bagas de cervesa (2 kg), farratge sec (2,38 
!la d'ordi (6,42 kg); ració 3, polpa de poma (3 kgl, 
sec 0,84 i palla d'ordi 0,96 kg); ració 4, bagas de cer
vesa (2 polpa de poma (3 kg) i palla d'ordi (5,8 kg). 
La ració 4 és la més econamica (preu ració 1: 143,23 ptes.; 
preu ració 4: 109,9 ptes.). 

Mots clau 
de cervesa, polpa de poma, vaques, 'WilUCIH¡'UV, fa· 

cionament 

Títol 

Estudi de la influencia de la concentració salina sobre 
el creixement i la composició de l'eicornia (Eichhornia 
crassipes) 

Autor 
S. 


Professors tutors 

J. Comas i M. Pujola 



Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
1'objectiu d'aquest estudi és observar I'evolució del creí
xement de l'eícornía (Eichhornia crassipcI) sota I'efecte de 
díferents concentracions salines (de CE '" 2,2; 1,1 i 0,55 
dS/m). L'eicornia és una planta aquatica Hotant, de les més 
notories a les aigües dolces tropicals; aquesta plan ta es ca
racteritza per un elevat potencial reproductiu. Per tal de 
preparar les solucions nutritives es va utílítzar 1/4, 1/2 i 1 
de la solució de Hoagland. Periodicament es va mesurar 
el pH i la conductivítat electrica de l'aigua per tal d'ob
servar l'evolució que seguia. També es va afegir l'aigua per
duda per evaporació i evapotranspiració, per tal de man 
tenir sempre el volum d'aigua constant. Es van prendre 
mostres d' aigua en intervals de cinc dies, í de cada planta 
en intervals dc deu dies, aproximadament. L'estudí es va 
dividir en dues parts: l'experíment previ, en el qual es van 
fer dues preses de mostra de planta (el primer dia i l'úl
tim), i el segon experiment (definitiu), en el qual es van aga 
far dues mostres (sense canviar l'aigua previament), per ob
servar si el creixement de la planta pot ser degut a les 
reserves de la planta mateixa. Es determina la humitat, pro· 
te'ina, cendres, potassi i fosfor de la planta (separadament 
en riges, fulles í arrels), i s'analitza el calci, magnesi, po
tassi, nitrats, sulfats, fosfats i alcalinitat de l'aigua. La fí
nalítat d'aquest assaíg va ser saber quina és la solucíó nu
tritiva que s'ajusta millor al comportament de l'eicornia, 
quanr a composició nutricional i desenvoIupament vege
tal, proporcionant-li unes condicions adequades per a I'ab
sorció de les sals. 

Mots c1au 
Eicornia, salució nutritiva, concentració salina, nutrients, 
absorció 

Títol 

Analisi comparativa de pans sense gluten per a ce
líacs 

Autor 
X. Cantón 

Profcssor tutor 
J. Mestres 

Espccialitat 
Indústríes Agroalimentaries 

Rcsum 
La celiaquia és una malaltia cronica intestinal associada a la 
ingestió de gluten, substancia proteica constituent del blat, 
I'ordi, la civada í e! segol. La solució a la recaiguda delma
lah és el seguiment d'una dieta exempta totalment de glu
ten, per més que a tots els celíacs no els afecta igual la in
gestÍó de traces de gluten. La preocupacíó en aqucst punt 
rau en la utilització o no de midons de blat per a productes 
sense gluten peró que en contínguin traces. Aquesta 
substancia, basica per a I'elaboració de pa i el procés de pa
nificació, dóna les característiques reologiques al pa, i li con

fereix ]'esponjositat i e! volum característics. l'absencia ab
soluta de gluten al pa sense gluten comporta l'absencia de 
totes aquestes propietats, i aixo no solament a la massa de 
panificació, sinó al pa resultant, de pessimes característiques 
organoleptiques. El progrés en e!s darrers anys en I'estudi 
de la malaltia i en la tecnología de la panifícació ha comportat 
l'aparició de diferents marques de productes sense gluten i 
una millora relativa de les característiques sensorials del pa 
sense gluten, tot i que les diferencies amb e! pa comú són 
evidents. 

1'absencia de! gluten í la consegüent dieta que cal seguir 
a base de blat de moro i arros podria significar la mancan<;:a 
d'algun tipus d'aminoacid essencial com ara e! triptOfan o 
la lisina, peró la complementarietat entre les protelnes de di
ferents productes és una de les formes de solucionar-ho, i així 
poder portar una vida corrent. 

Mots c1au 
Pa, gluten, celiaquia, tast, nutrició 

Títol 

Fermentació malolactica: selecció de bacteris lktics en 
VI diferent graduació alcohólica 

Autors 
M.E Calvo i L. Herreros 

Professors tutors 
R. Carbó iJJ de Castro 

Espccialitat 
Tndústries Agroalimenraries 

Resum 
Aquest treball va consistir a seleccionar bacteris lilctics 
que optimitzessin la fermentació malolilctica en funció de 
la rapidesa í la resistencia als diferents parametres del vi. 
L'estudí es va iniciar amb dotze bacteris. Les primeres pro
ves es realitzaren en medí sintetic de selecció, i a partir 
d'aquí es van obtenir els recomptes de població i el pH. 
Es va controlar la degradació d'acid malic a lactic mit 
jan<;ant cromatografía de paper, al Ilarg de set dies. 
Posteriorment es realítzaren les proves en el vi, es va fer 
cromatografía de paper durant quínze dies i es controla
ren els acids malíc i lactic amb un kit enzimatic a les O h 
i als quínze dies. Segons els resultats obtinguts, es va pro
cedír a la selecció deis bacteris i s 'efectua una prova de 
resistencia a l'etano!. S'utilírza un vi de la vadetat caber
net sauvígnon modificat amb etanol per obtenir diferents 
graduacions de 9", 11° i 13" d'alcohol. Les proves fetes van 
ser les següents: recompte de població i control d'acid ma
líc i lactíc amb kit enzimatíc durant trenta dies; control 
de sucres reductors amb kit enzímatíc i acidesa volatil per 
cromatografia al comen¡;ament i a la fi de la fermentació 
malolactíca, í del pH en el transcurs del procés. Aíxí se 
seleccionaren e!s bacteris que més resisteixen l'alcohol i 
que millor realitzen el procés de la fermenta ció malolac
tica. 

Mots c1au 
Selecció, fermentació malolactíca, etanol, bacterís liíctics 
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Títol 

Estudi del procés d'elaboració d'un formatge de llet 
crua amb un mínim de dos mesos de maduració i im
plantació del sistema d' analisis de riscos i control de 
punts crítics 

Autor 
S. Gutiérrez 

Professor tutor 
R. Romero de! Castillo 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
El present treball és l' aplicació de! sistema d'analisis de ris
cos i control de punts crítics (ARICPC) en e! procés d'e!a
boració d'un formatge de llet crua de vaca madurat durant 
dos mesos com a mínim en una formatgeria artesanal situa
da a Santa Maria d'Oló. El treball s'ha fet per enquadrar les 
petites indústries artesanals en e! nou marc legislatiu de la 
Comunitat Europea. Les noves directives sanitaries re!atives 
als aliments han obligat a la implantació d'un ARICPC a to
tes les indústries grans i petites, per assegurar aliments d'e
levades qualitats sanitiíries i higieniques. Abans d'aplicar 
I'ARICPC s'ha fet un estudi de! procés d'e!aboració i s'han 
realitzat unes millo res tecnologiques en diferents fases de! 
procés. A partir d' aquestes millores s'ha implantat l' ARICPC. 
La implantació de I'ARICPC ha consistit a determinar els 
controls físics, químics, visuals i microbiologics que s'han de 
fer durant e! procés d'e!aboració (guia practica d'aplicació). 
Per a poder aplicar correctament I'ARICPC, no només cal 
dissenyar un bon sistema, sinó que també s'ha de formar i 
preparar e! personal de la formatgeria perque treballi de for
ma adequada; bones practiques de fabricació, descrites en 
la guia practica d'aplicació. Per tal d'aplicar correctament 
l'ARICPC s'ha redactat e! pla de salut i higiene de! perso
nal, una llista de consideracions higieniques de disseny de 
les instal·lacions, e! pla de neteja i desinfecció de la format
geria i e! pla de lluita contra plagues. 

Mots clau 
ARICPC, formatge, qualitat, higienic 

Títol 

Projecte d'ampliació d'una planta productora de iogurt 
i postres lactis per a una capacitat de 35.000 t/any si
tuada a Mollet del Valles 

Autors 
J. Picón 

Professors tutors 
F. Iranzo i J. Mestres 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
Implantació d'una nova línia de producció amb capacitat de 
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5.000 t/any per a diferents varietats de iogurt batut i iogurt 
batut amb fruites, que comporta la implantació de noves ins
tal·lacions i equips, així com també la remode!ació d'algu
nes de les instal·lacions ja existents. La planta de producció 
consta de recepció, desnatat-termització, bateria de diposits, 
estoc de llet magra i nata, expedició de nata, homogene'it
zació i barreja, pasteurització, envasatge i embalatge, cam
bres d'acidificació, cambres de cocció, túnels de refrigera
ció, cambra de refrigerats a 4 oC, expedició, nau CIP, 
vestuaris i magatzem de primeres materies en pols i emba
latges. EIs edificis annexos a la planta de producció són e!s 
següents: magatzem, tallers, serveis generals (fred, aigua, va
por, etc.), oficines, vestuaris diversos i parquing. Les modi
ficacions es portaran a terme a les seccions d'estoc de llet ma
gra i de nata, pasteurització, envasatge, embalatge i túne!s 
de refrigeració. Tanmateix, sera necessari construir una cam
bra de 4 oC i una altra de -18 oC per a conserva ció i conge
lació de polpa de fruita i fruita a trossos. Aquestes cambres 
seran instal·lades en una part de I'actual magatzem de pri
meres materies en pols i embalatges. 

Mots clau 
Iogurt, planta de producció, remode!ació 

Títol 

Una experiencia de millora de la qualitat en la indús
tria alimentaria mitjan<;;ant la metodologia del QFD 
(quality function deployment) 

Autor 
C. Palom 

Professor tutor 
J. Mestres 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
Les indústries agroalimentaries d'avui dia s'enfronten amb 
un mercat cada cop més informat, exigent i segmentat. 
Aquest fet impedeix l'immobilisme, promou la diferencia
ció pe! factor qualitat, i alhora obliga a innovar i desenvo
lupar constantment nous productes. En aquest context, e! 
present treball proposa una metodologia per al disseny i e! 
desenvolupament de nous productes i serveis, tot incorpo
rant e! factor qualitat des de les més primerenques etapes de! 
disseny. La metodologia de! QFD (sigles de qua lit y function 
deployment «desplegament de la funció qualitat») es basa a 
escoltar de forma sistematica quin es són les necessitats del 
client, per convertir-les en les característiques o especifica
cions que posteriorment haura de complir e! producte o ser
vei. Primerament, en e! treball es desenvolupa conceptual
ment aquest procés innovador en el terreny alimentario Dita 
presentació pren un enfocament prioritari: aproximar e! 
QFD d'una manera clara i comprensible al terreny de I'en
ginyer tecnic alimentari, tot mostrant el paper que aquest en
ginyer pot desenvolupar i e!s seus beneficis. Després, per a 
fer més comprensible e! funcionament de la metodologia, l' a
pliquem sobre un cas practic: una marca de precuinats «fres
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cos» que acaba de treure una gamma de croquetes que es 
valen diferenciar de la competencia pel factor qualitat. 
Aquestes croquetes van dirígides a un segment de c1asse mir
jana-alta, molt ocupada i amb poc temps per a cuinar. 
Mitjanc;ant I'aplicació del QFD en el cas practic es desen
volupa la metodologia pas a pas, es valida en quin grau la 
qualitat que aporten les croquetes és la que cerquen també 
els seus i es detecten així les corresponents oportu
nitats de mil!ora. 

Mots clau 
QFD, croquetes, qualítat, disseny de productes 

Títol 
---_ ...._-~._-

La tecnica de l'epifluorescencia directa aplicada al con
trol d'embotellament en vins 

Autor 
D. Piqué 

Professors tutors 
E. Gordun i J. Valero 

Especialitat 
lndústries Agroalimentaries 

Resum 
La tecnica de l'epifluorescenda directa (DEFT) és una tec
nica rapida de comptatge de microorganismes basada en 
una tinció mitjanc;ant un f]uorocrom, e! qual es fixa sobre 
I'ADN o sobre l'ARN segons la vitalitat de la cel·lula i que, 
en ser i¡'¡uminat amb Ilum UV de longitud d'ona determi
nada, absorbeix l'energia i emet una altra radiació de lon
gitud d'ona superior. En aquest treball es va fer una com
paració de! recompte de lJevats per la tecnica de comptatge 
en placa i la tecnica de l'epif]uorescencia directa (utilitzant 
com a colorant el f]uorocrom taronja d' acridina) en vins aca
bats d'embotellar. La principal diferencia entre aquestes 
dues tecniques és que amb l'epiHuorescencia es necessita 
menys d'una hora per a determinar el contingut micro
biologic d'un vi, mentre que amb e! comptatge en placa fan 
falta tres dies o més, la qual cosa fa que la primera tecnica 
sigui interessant per a detectar rapidament els microorga
nismes presents al vi, poder actuar i garantir-ne l'estabili
tat microbiologica. Es va analitzar un total de 38 mostres 
de diferents tipologíes de vins de les D.O. PeneJes, Alella 
i Costers de! 

Mots clau 
Epifluorescencia, microbiología, Ilevats, embotellament, vi 

Títol 

Desenvolupament d'un pla d'imputació dels costos als 
productes en un celler 

Autor 
G. Par 

Professors tutors 
C. Bernat i L. Costa 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
El treball defineix un sistema d'aplicadó de costos als pro
ductes en un celler. A causa de la gran quantitat d'operacions 
basiques necessaries per a obtenir un vi embotellat (i enca
ra més si es tracta d'un caval, s'utilitza un deis sístemes d'im
putacíó de costos més basics, el de costos directes i costos 
indirectes, pero fent el repartiment amb ctÍteris moderns. La 
imputació dels costos directes al producte no presenta pro
blemes ja que és molr ciar en quin pum de! procés s'afegei
xen i a quin producte afecten. Amb els costos indirectes no 
passa e! mateix i cal recórter a una altra estrategia per tal de 
poder aplicar-los. El metode emprat consisteix en la divisió 
de I'empresa en grups funcionals homogenis (GFH), que són 
e!s grups de maquines al més gran s possible que sempre es 
facin servir de manera conjunta. Un cop identificats els GFH, 
s'ha de triar una unitat d'obra (UOl per a cadascun. La UO 
sera la unitat més representativa sobre la qual es puguin im
putar els costos indirectes que s'identifíquin amb e! GFH. 
La suma de tots els costos indirectes valorats ens dóna un 
pressupost anual per al GFH, i amb aixo i el nombre total 
d'unitats d'obra anuals que passen pel GFH podem arribar 
a un cost per UO que es pot traslladar amb facilitat a un cost 
per producte. La segona part del treball consisteix en un 
exemple de com aplicar el pla de costos. 

Mots clau 
Aplicació de costos, costos directes, costos indirectes, grups 
funcionals homogenis, unitat d' obra 

Títol 

Guia d'ímplantació del sistema d' analisis de riscos i 
control de punts crítics (ARCPC) a una línia de pro
cessament de carns fresques (sala d'especejament) 

Autor 
A. Rubio 

Professor tutor 
E. Bota 

Especialitat 
Indúsrries Agroalimentaries 

Resum 
El treball és un document que serveix com a guia per a la 
implamació del sistema d' ARCPC a qualsevol indústria 
carnica que processi carns fresques, i que ha estat desen
volupat rot seguint un cas concret: una línia de processa
ment de carn frcsca que passa per una sala d'especejament. 
La guia es pot dividir en tres parts: 1) íntroducció sobre 
el sistema d'ARCPC, i descripció deIs principis i directrius 
en que es basa el sistema; 2) desenvolupament de les ca
torze directrius del sistema en el cas concret escollit; 3) pla 
del sistema d'ARCPC per al procés descrit a la segona part, 
que inclou el diagrama de Hux, la taula de control i la guia 
practica. A més, ínclou part de la documentació necessa
ría per a tenir implantat un sistema d'ARCPC i efi
ciento 
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Mots c1au 
ARCPC, qualitat a la índústria carnica, especejament, higiene 

Títol 
--_...._--

Estudi del preu del blat moro. Estimacíó i contrast 
de models ARIMA a alguns mercats representatius es
panyols 

Autor 
D. Rull 

Professor tutor 
O. Alfranca 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaríes 

Resum 
L'analisi de series temporals és una eina molt útil per poder 
analitzar l'evolució alllarg del temps d'IIDa variable i fer pre
diccions sobre els seus valors futurs. La realització de 
prediccions sobre el comportament dels preus s'ha conver
tít en una ímportant necessÍtat a l'hora de prendre decisíons 
comercials. En aquest sentit, la predicció pot ser molt útil per 
a anticipar el moviment deIs preus en el mercal. El principal 
objectiu d' aquest treball és relacionar els models ARIMA o 
models de series temporals amb l'analisi de l'evolució dels 
preus setmanals del blat de moro en els mercats representa
tíus de Barcelona i L1eida. i d'un preu testimoni d'Espanya. 
Per a la mode1ització de les tres series s'utilitza la metodolo
gía Box-Jenkins per a models unívariants. Les dades sobre les 
quals treballem consisteíxen en l'agregacíó setmanal del preu 
de blat de moro, és a dir, cada dada correspon al preu mitja 
d'una setmana determinada, i es concentren des del dia 1 de 
gener de 1989 fins al 31 de desembre de 1996. En els dife
rents apartats del present treball es realitza un comentari so
bre les característiques de les series estudiades, les diferents 
etapes seguides en la construcció dels models ARIMA i els 
resultats obtinguts en la predicció. Finalment, es comenten 
les conclusions de l'estudi que ens semblen de més intereso 

Mots c1au 
Models ARIMA, prediccÍó, Box-Jenkins, mercats represen
tadus 

Títol 

Factors que afecten la percepció de la peU i flatulen
cia de les mongetes seques. Metodes analítics per a la 
seva determinació 

Autor 
M. Torroba 

Professors tutors 
F Casañas i M. Pujola 

Especialitat 
Indústries Agroalimentaries 

Resum 
Les mongetes han estat un aliment molt important en la 
historia, i actualment encara ho són. Es consumeixen a qua
si tot el món, i n'hi ha diferents varietats a cada zona o re
gió. A Catalunya són molt apreciades les mongetes del gan
xet. Hi ha diferents factors que afecten la qualitat d'una 
mongeta, i aquest trebalI s'ha proposa! estudiar la percep
ció de la pell i la producció de tlatulencia, amb la finalitat 
de formular hipótesis sobre les causes que provoquen va
riabilitat en aquests factors, i com es poden determinar ana
líticament. Mitjan<.;ant una revisió bibliografica s 'han tro
bat els d¡ferents compostos que intlueixen en la percepció 
de la pell: la fibra, el calei i el magnesi, i I'acid fitínic, i com 
interaccionen entre eH, en el remuH i la cocció. De la ma
teixa manera s'ha trobal que la fibra (en concret la fmcció 
soluble), els oligosacarids de la família de sucres de la ra~ 
finosa (raHnosa, estaquiosa i verbascosa), i el midó resis 
ten! prodult durant la cocció, són els causants de la tla
tulencia. Aquestes bi pótesis s'han aplica! al cas de la 
mongeta del ganxet i s'ha trobat que expliquen la baixa per 
cepció de la pelI, pero no la creen<.;a que produeix menys 
flatulencia. 
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Resum 
Aquest treball té la finalitat d'explicar les normes EMAS, ISO 
14000 i ISO 14011. Per a assolír una major comprensió en 
tot el que es refereíx als sistemes de mediambiental, 
aporra informació de legislació mediambiental i d'estructu
res d'acreditació i certificació. Partint de la norma ISO 
14001, desenvolupa tota la documentació necessaria per a 
implantar un Sistema de gestió mediambiental sobre una em
presa bipotetica: Avícola del Valles, dedicada al sacrifici 
d'aus. En darrer !loc inclon la realització de tres casos prac
tícs d' auditoría mediambiental, amb les seves corresponents 
notes de desvíació. 

Mots clau 
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