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Resum 

El present projecte té l’objecte de transformar a regadiu una parcel·la d’1 hectàrea 
situada a Prats de Rei, província de Barcelona, pel cultiu d’hortalisses ecològiques a 
l’aire lliure, i estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica. 

S’estudien els condicionants del projecte i s’avaluen les diferents alternatives, per poder 
definir la gestió de l’explotació i les necessitats d’aquesta. Es proposa el cultiu de molta 
variabilitat d’espècies hortícoles, principalment de varietats locals adequades a la 
climatologia mediterrània continental de la zona, per a la venda directa i de proximitat. 
Es determinen unes necessitats anuals de mà d’obra de 914 h. 

Es dissenya un sistema de reg localitzat automatitzat, utilitzant els recursos hídrics de 
la parcel·la. Es dividirà el camp en 8 unitats de reg i s’instal·larà, al pou, una bomba 
submergible de 2,2 kW de potència. S’utilitzaran cintes de reg amb emissors d’1,01 l/h i 
totes les canonades seran de PEBD excepte la del pou que serà d’acer galvanitzat. 

Finalment s’elabora el pressupost que puja fins als 37.992,38 €. Les principals inversions 
seran el vehicle, la maquinària i el sistema de reg. També es fa l’avaluació econòmica-
financera del projecte que indica que l’actuació proposada és viable, amb una 
recuperació de la inversió el primer any del projecte. 

 

  



 

 

Resumen 

El presente proyecto tiene el objeto de transformar a regadío una parcela de 1 hectárea 
situada en Prats de Rei, provincia de Barcelona, para el cultivo de hortalizas ecológicas 
al aire libre, y estudiar su viabilidad técnica y económica. 

Se estudian los condicionantes del proyecto y se evalúan las diferentes alternativas, 
para poder definir la gestión de la explotación y las necesidades de ésta. Se propone el 
cultivo de mucha variabilidad de especies hortícolas, principalmente de variedades 
locales adecuadas a la climatología mediterránea continental de la zona, para la venta 
directa y de proximidad. Se determinan unas necesidades anuales de mano de obra de 
914 h. 

Se diseña un sistema de riego localizado automatizado, utilizando los recursos hídricos 
de la parcela. Se dividirá el campo en 8 unidades de riego y se instalará, en el pozo, una 
bomba sumergible de 2,2 kW de potencia. Se utilizarán cintas de riego con emisores de 
1,01 l/h y todas las tuberías serán de PEBD excepto la del pozo que será de acero 
galvanizado. 

Finalmente se elabora el presupuesto que asciende hasta los 37.992,38 €. Las 
principales inversiones serán el vehículo, la maquinaria y el sistema de riego. También 
se hace la evaluación económica-financiera del proyecto que indica que la actuación 
propuesta es viable, con una recuperación de la inversión el primer año del proyecto. 

  



 

 

Abstract 

The purpose of this project is to transform a 1 hectare plot of land located in Prats de 
Rei, province of Barcelona, for the outdoor cultivation of organic vegetables, and to study 
its technical and economic viability. 

The project conditions are studied and the different alternatives are evaluated, in order 
to define the management of the farm and its needs. It proposes the cultivation of a great 
variety of horticultural species, mainly local varieties adapted to the continental 
Mediterranean climate of the area, for direct and proximity sale. It has been determined 
a labor needs of 914 hours per year. 

An automated localized irrigation system is designed, using the water resources of the 
plot. The field will be divided into 8 irrigation units and a submergible pump of 2,2 kW of 
power will be installed in the well. Irrigation tapes will be used with emitters of 1,01 l/h 
and all the pipes will be of LDPE except the one of the well that will be of galvanized 
steel. 

Finally, the budget rises to 37.992,38 €. The main investments will be the vehicle, the 
machinery and the irrigation system. The economic-financial evaluation of the project is 
also made indicating that the proposed action is viable, with a recovery of the investment 
in the first year of the project. 
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1 Objecte 

L'objecte d'aquest projecte és la transformació a regadiu d'una parcel·la d’1 hectàrea (0,6 
ha de S.A.U.1) situada a Prats de Rei (Anoia), i estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica 
com a explotació hortícola ecològica. 

Per això, es dissenya un sistema de reg localitzat automatitzat, utilitzant els recursos hídrics 
de la parcel·la i es defineix la gestió de l’explotació i les necessitats d’aquesta. 

Com que és un treball acadèmic, no s'inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ni el Plec 
de Condicions.  

2 Antecedents 

2.1 Motivacions personals  

Per mi l’agricultura sempre ha estat una vocació i després d’aquests anys a l'ESAB, em 
trobo amb coneixements molt diversos i amb ganes de posar-los en pràctica. Fer aquest 
treball m’ha permès utilitzar coneixements apresos en moltes assignatures diferents del 
grau. A més, també m’ha permès estudiar si seria viable una explotació hortícola en el petit 
tros de terra del què puc disposar, ja que la parcel·la on emplaço el projecte pertany a la 
família. 

2.2 Justificació  

M’he decantat per fer un projecte d'horticultura ecològica, principalment enfocat al cultiu de 
varietats locals: 

Horta, perquè sempre m’ha agradat l’horticultura i porto molts anys experimentant 
coses noves a l’hort de casa. També, el fet d’haver treballat en una explotació hortícola, fa 
que tingui més experiència i criteri en aquest àmbit de l’agricultura comparat amb qualsevol 
altre. D’altra banda, donat de la poca superfície de la parcel·la on s’emplaça el projecte, en 
general, els cultius hortícoles donen més beneficis per unitat de superfície comparat amb 
fruiters o cultius extensius. 

Ecològica, perquè estic convençut d'aquest model de producció que busca 
generar aliments saludables per al consumidor i per a l’ecosistema, els quals es produeixen 
sense l’ús de productes químics de síntesi.  

 

 

1 Superfície agrària útil 
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Varietats locals2, perquè amb el cultiu ecològic fan un binomi genial. Actualment, 
l’agrobiodiversitat a escala mundial, està patint un procés d’erosió molt fort, sobretot en 
aquelles varietats molt locals i de distribució reduïda. Durant anys, la ciència agronòmica 
ha pogut demostrar que la productivitat de les varietats modernes en un sistema de cultiu 
forçat i químic era superior a la dels sistemes anteriors, i també que la resistència a plagues 
i malalties d’aquestes varietats era més elevada. Ara bé, s’ha analitzat en pocs casos de 
manera global les implicacions econòmiques, socials i ambientals d’aquest sistema de 
producció: contaminació dels aqüífers amb nitrats, emissions de CO2, erosió del sòl, 
problemes per a la salut humana... [1]. 

2.3 Antecedents de la parcel·la 

A la parcel·la en estudi s’hi conreen cultius extensius de secà. També, es coneix que 
durant la segona meitat del segle passat s’hi havia cultivat cultius hortícoles. Actualment 
està arrendada a un pagès del poble, que complementa la producció convencional de 
cereals i farratges amb la producció porcina. 

2.4 Estat de l’horticultura ecològica a Catalunya i a la zona 

d’emplaçament del projecte 

La superfície dedicada a l’horticultura ecològica a Catalunya ha augmentat molt des de 
principis de segle: de 129 hectàrees l’any 2000 a 813 el 2015. Durant l’any 2016, la 
superfície es va reduir fins a les 722 hectàrees. El percentatge d’horta ecològica sobre 
l’horta total ha passat del 2,95% l’any 2009 al 8,79% l’any 2015 [2]. 

A Catalunya trobem molts exemples de petits agricultors d’hortalisses ecològiques amb un 
projecte semblant al proposat, i segons la Guia d’Operadors de la Producció Agrària 
Ecològica de Catalunya (CCPAE), hi ha tres operadors de cultius d’hortalisses amb 
certificat ecològic a l’Alta Segarra (comarca natural de Catalunya que pertany el municipi 
de Prats de Rei): en Roc Barnils, en Tomàs Gallego i l’Arnau Vilaseca. 

3 Bases del projecte 

3.1 Directrius  

3.1.1 Finalitat i objectius 

L’objectiu és transformar la parcel·la a regadiu pel cultiu d’hortalisses ecològiques a l’aire 
lliure i la finalitat és que el promotor pugui dedicar-se professionalment amb l’administració 
del projecte. 

2 Les varietats locals es poden definir com a plantes de cicle anual o bianual que han estat cultivades durant 

més d’una generació (trenta anys) en una àrea geogràfica determinada, conservant les llavors de forma 

continuada i sota unes pràctiques de producció tradicionals. En cas dels cultius perennes (arbres fruiters, vinya, 

etc.) es parla de varietat local quan ha estat cultivada durant més de seixanta anys [1]. 
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3.1.2 Condicionants del promotor 

El promotor i el projectista d’aquest projecte és la mateixa persona. Els condicionants que 
posa són: 

 Cultiu d’hortalisses ecològiques. 

 La transformació ha de ser viable tècnicament i econòmicament. 

 Inversió inicial el més petita possible. 

A més, la propietària de la parcel·la posa el condicionant que no s’hi portin a terme 
moviment de terres. 

3.2 Condicionants del projecte 

3.2.1 Condicionants interns 

3.2.1.1 Superfície de l’explotació i infraestructures existents 

La parcel·la té 9.735 m2, però amb una S.A.U. de 8.248 m2 en la situació sense projecte. 
En la situació amb projecte es redueix a 6.153 m2, perquè es deixa camins per al pas de 
maquinària. 

La parcel·la consta d’una caseta de blocs de formigó i forjat unidireccional de semibiguetes 
de formigó armat i coberta de teula àrab de dimensions interiors de 3 x 3 m on s’hi troba 
un pou d’uns 55 m de profunditat (nivell de l’aigua), i consta d’una instal·lació elèctrica que 
alimenta únicament l’enllumenat (2 fluorescents de 58 W amb reflector exterior d’alumini). 

3.2.1.2 El medi ecològic 

a) El clima 

A l'Annex I, s'ha estudiat el clima de la zona on s’emplaça el projecte a partir de les dades 
del període 2007-2016 de l'estació meteorològica de Pinós (659 m), que és la més propera 
i representativa de la parcel·la. 

El clima es pot considerar mediterrani continental, amb hiverns freds, boira, neu i glaçades, 
i estius secs i calorosos.  

Els índexs i classificacions climàtiques indiquen que el clima és mediterrani temperat càlid 
on el període sec va de juny a setembre i l’humit de novembre a gener. Els índexs de Lang, 
Martone i Dantin i Ravenga mostren que la zona és semiàrida però amb possibilitat de 
cultiu sense reg.  

La temperatura mitjana anual és de 12,1 oC. El mes més fred és el gener amb una 
temperatura mitjana de 3,5 oC, i el més calorós el juliol amb 22,0 oC.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterrani_continentalitzat
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El desembre és el mes amb les temperatures mínimes absolutes més baixes de l’any, amb 
una mitjana de -5,5 oC. Les temperatures per sota dels 0 oC són habituals de novembre a 
març. S'haurà de tenir en compte a l’hora de fer la planificació de cultius.  

L’agost és el mes amb la mitjana de temperatures màximes absolutes més alta, 35,8 oC. 

La precipitació mitjana anual és de 525,57 mm. Els mesos de major precipitació són l’abril 
i el maig, i el de menor precipitació el desembre. 

L’evapotranspiració anual és de 916,0 mm i el més que és més alta és el juliol (5,29 
mm/dia). 

El vent no es considera un factor limitant, ja que no és una zona on tendeixi a assolir grans 
velocitats. 

b) El sòl 

L’estudi del sòl (Annex II) s’ha realitzat a partir de l’anàlisi física i química d'una mostra 
formada per catorze submostres agafades de diferents punts uniformement repartits per 
tota la parcel·la (veure Plànol 2/6) a una profunditat de 0-20 cm, que és l'horitzó cultivat. 
També es va fer prospecció de camp a partir de la realització d'una calicata d'1 m de 
profunditat, per observar el perfil del sòl, determinar la profunditat, estructura, pedregositat 
i compactació. A més, es va determinar la densitat aparent del sòl i la infiltració de l'aigua, 
als mateixos punts de la parcel·la que es van prendre les submostres per l'anàlisi.  

En l’observació del perfil del sòl es van poder diferenciar dos horitzons:  

 Horitzó A (primers 10 o 20 cm) gens compactat (densitat aparent de 1,17 g/cm3), 

amb bona infiltració de l’aigua, sense problemes d’entollament i molt ben 

estructurat. 

 A partir d'aquesta profunditat, un horitzó B molt compactat. 

També es va observar baixa pedregositat en tot el seu perfil i una estructura forta dels 
agregats, tant superficials com en profunditat. 

La profunditat no és limitant per la presència de la roca mare o el nivell freàtic, però l’alta 
compacitat del sòl per sota de l’horitzó A, pot ser força limitant per molts cultius. Per tant, 
serà molt adequat fer un subsolat del sòl per tal que les arrels puguin arribar a més 
profunditat. 

Amb l'anàlisi física i química es determina que la textura és franca-argilosa (adequada pel 
cultiu d’hortalisses), amb un contingut mitjà de matèria orgànica (2,57 %) i una capacitat 
mitja en retenció de cations (CIC = 25,1 meq/100 g sòl). Malgrat la C.E. (prova prèvia 
salinitat) és lleugerament alta (de 0,541 dS/m) el sodi indica que el sòl no és salí.  
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S’ha considerat que les principals limitacions que té el sòl són: 

 El pH és bàsic (7,9). Generalment la major part d’hortalisses es desenvolupen 

millor per valors de pH lleugerament àcids.  

 És molt calcari (42 % de CaCO3 smn). Els carbonats afavoreixen la 

immobilització de nutrients com el ferro, que afecta a espècies sensibles. 

 Alt contingut en nitrats, que s'haurà de tenir en compte en el pla de fertilització. 

 

c) Factors topogràfics 

Es pot observar la topografia del terreny al Plànol 2/6. L’entrada de la parcel·la pel Camí 
de la Pujada del Pou es troba a 609 m sobre el nivell del mar. El punt més alt de la parcel·la 
es troba a 620 m d’alçada i aquesta presenta un desnivell direcció nord-oest sud-est del 
4,5%. El relleu i desnivell no es considera que pugui portar problemes pel cultiu 
d’hortalisses a l’aire lliure.  

d) L’aigua de reg 

A l'Annex III es fa un estudi de la qualitat de l'aigua del pou de la parcel·la a partir d'una 
anàlisi química realitzada per un laboratori. 

L’aigua subterrània de la zona prové de les escorrialles de l’aqüífer de Guissona. El 
municipi es troba situat a la conca hidrogràfica del Llobregat. 

Després de l’estudi de l’aigua de reg, es poden treure les següents conclusions, que es 
basen en el grau de restricció o problemes que pot causar: 

 La C.E. mostra que pot ser un problema pels cultius més sensibles. El reg 

continuat amb aigües que tenen sals en solució pot provocar salinització dels 

sòls, reduint la disponibilitat d’aigua per la planta. Per tant, pot ser necessari 

regar en excés pel rentat de sals al sòl. 

 El fet que l’aigua analitzada tingui un alt contingut en nitrats voldrà dir que 

s’haurà de tenir en compte a l’hora de planificar la fertilització.  

 Donat el pH de l’aigua, que provoca el problema de precipitats de calci, així com 

el contingut de TSD (total de sòlids dissolts), poden haver-hi problemes 

d’obstruccions al sistema de reg. Com que s’utilitzen cintes de reg que es 

canvien cada cert temps, no es considera un problema gaire greu. 

3.2.1.3 Gestió i mà d’obra interna, recursos econòmics i condicionants jurídics 

La inversió econòmica, gestió de l’explotació i de l’empresa aniran a càrrec del promotor. 

La parcel·la es llogarà per a una durabilitat de 20 anys renovables de 5 en 5, amb un 

contracte de 250 euros a l’any. 
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3.2.2 Condicionants externs 

3.2.2.1 Xarxa viària 

La parcel·la es troba aproximadament a 1 km de la carretera comarcal C-1412a i també és 
molt propera al poble: de la plaça Major al tros hi ha 650 m per la via més curta. 

3.2.2.2 Mercat 

A l’Annex IV, s’ha fet un estudi de mercat simple. Les principals idees són:  

 A Europa hi ha perspectives importants de creixement del consum de productes 

ecològics. 

 La filosofia de l’empresa serà fer comercialització de proximitat i a un preu just 

per tal que sigui viable econòmicament. 

 Són competidors els productors de la zona, ecològics, de petita escala i amb 

venda de proximitat. 

 Els principals aspectes positius del projecte són: la propietat està disposada a 

llogar les terres a llarg termini, el promotor té experiència en horticultura 

ecològica, el projecte té relativament poques despeses, la producció té respecte 

per el medi ambient i la salut, es preserven i impulsen varietats locals, i hi ha 

demanda de productes de qualitat. 

 Els principals aspectes negatius del projecte són les inversions inicials 

(maquinària, furgoneta, sistema de reg, etc.) i la comercialització (no som 

coneguts). 

3.3 Situació Actual 

3.3.1 Localització  

La parcel·la, es troba al terme municipal de Prats de Rei, comarca de l’Anoia, província de 
Barcelona. Prats de Rei es troba a l’Alta Segarra, comarca natural de Catalunya, delimitada 
per l’altiplà que li dóna el nom.  

Gairebé totes les terres de conreu del municipi es dediquen a cultius extensius de secà, 
principalment blat i ordi, ara bé, també es conreen productes d’horta a petita escala, i 
majoritàriament centrats als horts que voregen els marges del riu Anoia. Antigament, hi 
havia pagesos que s’hi dedicaven professionalment, però actualment, pràcticament tota 
l’horta és per a l’autoconsum.  

3.3.2 Emplaçament i accés a la parcel·la 

L’altitud mitjana de la parcel·la és de 614,5 m, i la seva entrada es troba a 650 m de 
distància de la Plaça Major del poble. En el Plànol 1/6 es detalla la situació i emplaçament. 
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3.3.3 Dades descriptives de l’immoble segons la certificació cadastral 

A la Taula 1 es troben les dades de l’immoble. 

Taula 1. Dades de l’immoble segons la certificació cadastral. 

 

3.3.4 Ús actual  

La subparcel·la A de la certificació cadastral és la superfície que es cultiva.  

Actualment està arrendada a un pagès del poble que hi conrea cultius extensius de secà, 
i complementa la producció de cereals i farratges amb la producció porcina: els cereals 
alimenten el bestiar i els purins els utilitza per fertilitzar els camps. En total cultiva unes 400 
hectàrees de terra de la zona. 

El pagès, fa una rotació de farratge, ordi (Hordeum vulgare L.) i blat (Triticum aestivum L.). 
El farratge és una barreja de civada (Avena sativa L.), veça (Vicia sativa L.) i triticale (X 
Triticosecale Wittmack), i es comercialitza per alimentació de vedell i vaca. El blat i ordi 
l’utilitza per alimentar el seu bestiar. A la Figura 1 es representa la rotació actual. Durant 
l’estudi del sòl d’aquest projecte, la rotació es trobava al mes d’octubre de l’any 2. 

El sistema de producció practicat és d’agricultura convencional: la fertilització del sòl es 
basa en l’aportació de purí, en l’aplicació d’adobs químics, i en la fixació de nitrogen que fa 
la veça; la producció està totalment mecanitzada; i s’utilitzen productes fitosanitaris d’origen 
químic.  

Actualment, només es treballa el sòl una vegada cada tres anys, en concret, després de la 
collita del farratge, que s’hi fa una passada amb el cultivador.  

Localització: Polígon 11, parcel·la 24 PUJADA DEL POU. ELS PRATS DE REI [BARCELONA] 
Classe: Rústic 
Ús principal: agrícola 
Superfície gràfica: 9.735 m2 

Subparcel·la Cultiu/aprofitament Superfície (m2) 

A Cultivable de secà 8.248 

B pastures 920 

C pastures 396 

Figura 1. Rotació actual. 

Sembra Collita

BLAT FARRATGE

Any 1 Any 2 Any 3

JG F M A M JL A S O N O N N DG F M A M J OD

ORDI

JL A SJD G F M A M JL A S



8   

 

 

3.3.5 Anàlisi crítica 

Segons l’estudi, es tracta d’una parcel·la ben situada, amb bon sòl i disponibilitat d’aigua. 
Les seves característiques són idònies per a una petita explotació de productes ecològics. 
A causa del sistema productiu actual, la transformació aportarà un augment molt significatiu 
al rendiment econòmic de la terra i s’aprofitarà la superfície d’una altra manera que ofereixi 
necessitats de mà d’obra molt més grans. 

4 Estudi d’alternatives: pla productiu 

A l'Annex V es plantegen les alternatives i decisions pel que fa a diferents aspectes del 
projecte. 

4.1 Elecció d'espècies i varietats 

Per escollir les espècies que es volen cultivar, s'ha tingut en compte l’adaptació 
edafoclimàtica de cada espècie a les característiques de la parcel·la. Els cultius escollits 
són: albergínia, all, api, bleda, bròquil, carbassa, carbassó, ceba (i calçot), cogombre, 
col, enciam, escarola, espinac, fava, meló, mongeta (tendra i seca), pastanaga, patata, 
pebrot, porro, rave, remolatxa, síndria, tomàquet i xicoira.  

Els cultius rebutjats per falta d’adaptació climàtica són la carxofa i el moniato; els rebutjats 
perquè el sòl és calcari són la coliflor i el pèsol; i els rebutjats perquè el sòl, a part de ser 
calcari, té un pH bàsic són la maduixa i el nap. 

La proposta d’alternativa i rotació serà variable en funció del comportament real de les 
espècies a la parcel·la estudiada, i a més, també s’experimentarà cultivar, a petita escala, 
els cultius rebutjats per veure si realment la seva adaptació a la parcel·la és dolenta, així 
com altres cultius que puguin semblar interessants. També es descartaran cultius que 
segons l’estudi fet, tenen una bona adaptació però que a la pràctica no la tinguin, així com 
cultius que amb el temps es comprovi que no són rendibles. 

De les varietats proposades a l’Annex VI, gran part són varietats locals catalanes que es 
considera que hi poden tenir una bona adaptació a la zona en estudi. També s’han escollit 
altres varietats que no es poden considerar locals, però que fa molts anys que es cultiven 
arreu de Catalunya.  

S'han escollit varietats locals perquè:  

 Estan adaptades a condicions locals i són rústiques. No requereixen tanta 

aportació d'insums com les varietats modernes.  

 Les produccions acostumen a ser menors, però més regulars. Les varietats 

modernes, acostumen a donar major producció si es donen les condicions 

òptimes. 
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 La producció, selecció i conservació està a mans de l'agricultor i no de 

multinacionals. 

 Hi ha molta diversitat genètica enfront la poca diversitat de les varietats 

modernes. 

4.2 Sistema d'implantació 

En aquest punt s’han plantejat tres alternatives per la implantació dels cultius: sembra 
directa, sembra en lloc protegit (fer o encarregar planter) o reproducció vegetativa. La 
decisió presa ve en funció de l’espècie. 

Sembra directa es refereix a sembrar la llavor directament al camp, per no confondre-ho 
amb el no treball del sòl, i es farà per adob verd, carbassa, carbassó, cogombre, espinac, 
fava, mongeta, pastanaga, rave, remolatxa, síndria i meló. 

Es plantarà planter d’albergínia, api, bleda, bròquil, ceba, col, enciam, escarola, pebrot, 
porro, tomàquet i xicoira. S’ha decidit que es comprarà el planter a un viverista, ja que fer-
se el propi planter, requereix disposar d’unes instal·lacions adients per aconseguir que sigui 
de la qualitat suficient i pot portar molta dedicació de temps. 

Es farà reproducció vegetativa per all, calçot i patata. 

4.3 Sistema de reg 

De les tres tipologies de reg (gravetat, aspersió i degoteig) s’ha decidit el degoteig per la 
disponibilitat de l’aigua a la parcel·la, que és alta per al reg localitzat però podria ser 
insuficient per als altres mètodes. A més, és el mètode amb més eficiència en l’ús de 
l’aigua, el que permetrà estalviar energia, ja que com més aigua es vulgui extreure del pou, 
més energia serà necessària. També s’ha de dir que té diversos avantatges: necessita 
menys pressió per funcionar que el reg per aspersió, evita problemes de fongs en fulles i 
com que és localitzat, genera poca naixença d’adventícies. 

4.4 Sistemes de protecció 

4.4.1 Encoixinat 

Hi ha moltes alternatives pel que fa als encoixinats. Es proposa l’ús de plàstic 
biodegradable en liliàcies (all, ceba i porro) i solanàcies (albergínia, pebrot i tomàquet), 
excepte calçot i patata perquè cal calçar-los. És fàcil de posar, és biodegradable, té la 
funció de competència contra les adventícies i, pel seu color negre, fa un lleuger 
escalfament del sòl que alguns vegetals, especialment les solanàcies, agraeixen. En els 
altres cultius es farà un control mecànic de les adventícies. 
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4.4.2 Sistema de protecció del fred 

Com que s’ha descartat l’opció de produir-se el propi planter, no serà necessari cap 
estructura de protecció que faci de sementer. També s’ha descartat tenir estructures de 
protecció per cultius primerencs o tardans pel preu de les infraestructures. Ara bé, per la 
zona on es troba el projecte és possible que en un futur vegi adequat fer-se el propi planter 
o allargar els cicles d’alguns cultius i s’instal·li algun sistema dels plantejats a l’Annex V. 

Sí que serà necessari l’ús de mantes tèrmiques per evitar la congelació dels vegetals en 
els mesos més freds, sobretot pels cultius de fulla. 

4.5 Sistema de fertilització 

En agricultura ecològica hi ha moltes alternatives per fertilitzar el sòl. S’ha decidit que: 

 Es sembraran adobs verds que ocuparan el sòl durant els mesos d’hivern, i es 

farà la gestió com es descriu a l’Annex VI. 

 Es farà compostatge en superfície per les restes de collita i adobs verds. 

 Es comprarà el compost madur per comoditat, ja que per fer compostatge en 

pila és necessari fer voltejos i com que no es disposarà de tractor, s’haurien de 

fer a ma o s’hauria de llogar un tractor. 

 També s’aportarà cendra (font de potassi) i marro de cafè (ric en fòsfor), ja que 

són residus domèstics que no s’hauran de comprar.  

 Es faran preparats vegetals si es considera necessari i es pot recórrer a 

qualsevol dels altres fertilitzants proposats a l’Annex V si es considera 

convenient. 

4.6 Protecció vegetal 

El control de plagues i malalties es basarà principalment en la utilització de pràctiques 
culturals i preventives, que facin augmentar la resistència i capacitat d'autodefensa 
natural dels conreus. També es protegiran i impulsaran els enemics naturals de plagues 
i malalties. Si és necessari tractar per combatre els problemes, s'utilitzaran productes 
naturals que no perjudiquin als conreus ni al seu entorn, evitant-se l'ús de tota mena de 
productes químics de síntesi. En definitiva, s’utilitzaran els mètodes de control exposats a 
l’Annex V. 

4.7 Sistema de control d’adventícies 

De les alternatives estudiades, s’ha decidit que es farà: 

 Falsa sembra quan a continuació s’hagi de fer sembra directa i sempre que hi 

hagi el temps suficient entre dos cultius per fer-ho. 

 Encoixinat amb plàstic biodegradable pels cultius citats a l’apartat 4.4.1. 
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 Control mecànic amb fresadora per desherbar entre línies quan el marc de 

plantació ho permeti, o amb aporcadora, per desherbar patata i calçot. 

 Desherbatge entre línies amb l’arada de rodes.  

 Desherbatge manual quan no es pugui desherbar de cap altra forma, per 

exemple als peus de les plantes cultivades.  

 Per segar l’adob verd o les adventícies que creixin a les vores de la parcel·la es 

farà amb una desbrossadora. 

4.8 Mecanització 

Donat de la baixa superfície de la parcel·la, es considera que disposar d’un tractor 
suposaria un cost excessiu i es decideix que adquirir un motocultor d’uns 10 CV és la 
millor opció. Fer tot el maneig del sòl únicament amb un motocultor és complicat, per això 
es contractaran diferents feines quan sigui necessari un tractor. També es disposarà de 
desbrossadora. 

4.9 Certificació 

Estar certificat té avantatges, però també suposa una despesa econòmica considerable, i 
una important dedicació de temps a preparar la documentació i a atendre les inspeccions. 
La certificació no urgeix si es venen els productes en l’àmbit local o a un grup tancat de 
consumidors, que poden conèixer a l’agricultor i saber com treballa la terra. Ara bé, caldrà 
assegurar-se que es pot fer una venda directa i personalitzada dels productes abans de 
renunciar als avantatges de disposar d’una etiqueta ecològica, ja que sinó pot passar que 
s’hagi de buscar clients desesperadament i malvendre els productes a preus convencionals 
[3].  

S’ha decidit que s’iniciarà el projecte intentant crear una clientela que confiï en la feina de 
l’agricultor per tal de poder prescindir del certificat. En cas contrari, es recorrerà al certificat. 

5 Enginyeria del procés 

A l’Annex VI es defineix la gestió de l’explotació, es calculen les produccions esperades i 
es determinen les necessitats. A continuació es descriuen les principals idees. 

5.1 Programa productiu 

S’organitza una rotació en quatre fulls d’aproximadament 1.540 m2 cadascun. A la Taula 
2 es pot observar l’alternativa i rotació proposada. Es destinarà major superfície als 
productes de major consum a les llars catalanes, com són la patata, el tomàquet i la ceba, 
així com altres cultius que presenten certs avantatges, com la carbassa, que permet 
l’emmagatzematge durant l’hivern, o el calçot que la seva rendibilitat és alta. S’han 
proposat poques associacions, ja que la seva gestió en explotacions a nivell comercial és 
complicada. 
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Taula 2. Calendari de cultius. El percentatge entre parèntesis indica la superfície de cada cultius dins de la fulla; t.-h. = tardor-hivern; p. = 
primavera; p.-e. = primavera-estiu; R. + P. = rave + pastanaga; el signe + indica cultius en associació. 
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5.2 Produccions esperades 

A la Taula 3 es pot observar les superfícies destinades a cada cultiu i les produccions 
esperades. 

Taula 3. Superfícies i produccions esperades. 1 unitats.  

Cultiu 
Superfície 

(m2) 
Producció 

esperada (kg) 
Cultiu 

Superfície 
(m2) 

Producció 
esperada (kg) 

Albergínia 154 769 Fava 154 138 

All 308 231 Meló 154 692 

Api 77 231 Mongeta seca 769 1538 

Bleda 154 385 Mongeta tendra 308 1077 

Bròquil 461 808 Pastanaga 38 135 

Calçot 769 42730 1 Patata 769 1923 

Carbassa 769 2692 Pebrot 154 692 

Carbassó 154 846 Porro 154 269 

Ceba 1538 7691 Rave 38 48 

Cogombre 154 385 Remolatxa 77 269 

Col 923 8307 Síndria 154 538 

Enciam 1154 5192 Tomàquet 615 2461 

Escarola 461 1154 Xicoira 154 385 

Espinac 461 877       

5.3 Sistema d’implantació 

Com s’ha vist a l’apartat 4.2, el tipus d’implantació que es farà depèn de l’espècie. 

La sembra directa es farà: 

 En línies: per llavors petites (pastanaga, rave, etc.), per tal de poder eliminar 

millor les adventícies i permetre el pas entre cultius.  

 A cops (3 o 4 llavors per forat): per llavors que desenvoluparan plantes de mida 

gran, com les lleguminoses.  

 En eixam (escampats de forma més o menys regular sobre el sòl): per als cultius 

que es vol que cobreixin totalment el terreny, com l’adob verd. 

El trasplantament es farà quan la temperatura sigui com més suau millor, evitant extrems 
de fred i de calor. Per als trasplantaments fets a l’estiu es faran a la tarda quan cau el sol, 
i es regarà la superfície abans de plantar. 

5.3.1 Producció de llavor 

Per determinats cultius, pot ser interessant guardar-se la llavor, especialment per aquells 
que es faci sembra directa. 

De les varietats que es vulgui guardar llavor, s’haurà de reservar un nombre de plantes de 
cada varietat que continuaran ocupant espai a l’hort després de la collita fins que facin 
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llavor. També s’haurà de tenir en compte la distància física entre diverses varietats que es 
poden hibridar, que dependrà del sistema reproductiu.  

5.4 Pla de preparació i gestió del sòl 

De forma general, abans de la implantació dels cultius, es repartirà el compost amb un 
remolc d’escampar fems (en cas que sigui necessari aplicar compost) i després es farà una 
passada de fresadora per trinxar i incorporar les restes del cultiu anterior i el compost. Uns 
dies després es farà una passada de cultivador per treballar el sòl verticalment. Aquest 
treball es pot fer amb el motocultor, quan sigui per superfícies petites, o llogant la feina a 
un tractorista quan el volum de feina sigui més gran i, sobretot, perquè amb l’estripadora 
es podrà treballar el sòl a més profunditat. Finalment, al mateix dia o pocs dies abans de 
la implantació, es farà una altra passada de fresadora per deixar el sòl afinat. 

Per cultius que es faci sembra directa, i sempre que hi hagi el temps suficient per no 
endarrerir el següent cultiu, es farà falsa sembra. Les operacions per la preparació del sòl 
són les mateixes que les descrites anteriorment, però després de la passada de cultivador 
es farà una passada de fresa per fer germinar les llavors d’adventícies. Quan les 
adventícies tenen una alçada d’1 o 2 cm, es fa una altra passada de fresa per eliminar-les 
i per deixar el sòl fi abans de la implantació. 

Totes les feines es faran amb motocultor: fresar, cultivar, calçar i arrencar patates. Es 
llogaran les feines de sembrar les patates i d’escampar el compost. De tant en tant, també 
serà necessari treballar el sòl verticalment amb el cultivador d’un tractor que permeti arribar 
a més profunditat que el cultivador del motocultor. Això es farà quan el volum de feina en 
cultivar sigui força gran, o en cultius que pot ser pràcticament imprescindible, com la patata 
o calçot. 

5.5 Fertilització 

A l’apartat 4.5 s’ha explicat en què es basarà la fertilització. 

5.5.1 Sembra i gestió de l’adob verd 

Es sembrarà adob verd (mescla de sègol i veça) dues vegades per rotació. En els dos 
casos, es farà després dels cultius d’estiu, cap allà a l’octubre o novembre. A l’Annex VI 
s’explica  detalladament la seva sembra i gestió. 

5.5.2 Balanç d’humus 

S’ha calculat el balanç d'humus al sòl durant 12 anys (anys de vida del projecte), tenint en 
compte les existències d’humus al sòl, les pèrdues d’humus per mineralització i els guanys 
d’humus gràcies al compostatge en superfície dels residus de cultius i adobs verds i per 
l’aplicació de compost. La quantitat de compost a aplicar vindrà condicionada pel balanç 
de nitrogen al sòl i condicionants legals (veure següent apartat). A la Taula 4 es poden 
observar els resultats. 
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Taula 4. Balanç d’humus del sòl durant 12 anys. 

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

% MO (humus) 2,57 2,67 2,76 2,86 2,95 3,04 3,13 3,21 3,3 3,38 3,46 3,54 

5.5.3 Fertilització nitrogenada 

En la programació de la fertilització per nitrogen es tenen en compte aspectes agronòmics 
i legals. La parcel·la es troba en una zona vulnerable, el que vol dir que la quantitat màxima 
que es pot aplicar de nitrogen procedent de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants 
orgànics és de 170 kg N/ha i any. 

El balanç de nitrogen es calcula considerant: 

 Les extraccions totals dels cultius. 

 El valor fertilitzant: dels residus de cultius, dels fertilitzants orgànics aportats, de 

l’adob verd, de l’aigua de reg i de l’humus mineralitzat. 

 La fixació de nitrogen per part de les lleguminoses. 

 El nitrogen romanent al sòl. 

 L’eficiència de la fertilització. 

A la Taula 5 es pot observar l'evolució del N durant la vida del projecte. S’observa que, en 
tots els anys, el balanç de nitrogen és positiu, i que si el projecte s’allargués més anys es 
podria reduir la fertilització orgànica, ja que l’augment de l’humus del sòl, faria augmentar 
el nitrogen produït per la mineralització d’aquest i les necessitats en fertilització 
disminuirien. 

Taula 5. Balanç de N (B) (kg N/ha·any) al sòl durant 12 anys. 

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

B 54,02 31,59 16,71 7,462 2,392 0,421 0,737 2,733 5,953 10,06 14,79 19,96 

5.6 Necessitats 

Les necessitats de l’explotació s’han determinat a partir dels fulls de cultiu (apartat 11.4 de 
l’Annex VI). 

5.6.1 Mà d’obra 

A la Taula 6 es pot observar les necessitats anuals de mà d’obra a l’explotació. Les hores 
de mà d’obra necessàries no superen, en cap època de l’any, les hores disponibles a 
l’explotació (1 UTH), així que no serà necessari contractar mà d’obra ocasional. 
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Taula 6. Necessitats anuals de mà d’obra a l’explotació. 
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Necessitats mà d'obra (h) 38 28 32 92 68 83 158 163 114 71 42 25 914 

5.6.2 Eines, material i maquinària 

S’ha determinat que serà necessari disposar de les següents eines manuals i material: 2 
aixades, llegó, pala, plantador, rasclet, forca, tràmec, aixada de roda, plantadora manual 
d’hortalisses, sembradora manual, tisores de podar, carretó, polvoritzador de motxilla, 
garbell, manta tèrmica, bàscula romana, balança comercial amb impressora, regadora, 
cubell, navalla, botes, caixes, escombra i pala. 

Es disposarà de la següent maquinària: 

 Desbrossadora de gasolina de quatre temps amb fil de niló: per segar adobs 

verds i desherbar.  

 Motocultor de 10 CV: es disposarà de vàries eines:  

 Fresa: per incorporar al sòl les restes de collita, adobs  verds i fems, així 

com per deixar el sòl preparat per la implantació. 

 Cultivador: per treballar el sòl verticalment. 

 Aporcador: per aporcar, fer solcs i desherbar. 

 Arrancadora de patates. 

 Remolc: molt útil per traslladar collita dins la parcel·la. 

Per guardar les eines, material i maquinària s’instal·larà una caseta de fusta de 15 m² (3 
x 5 m) (veure lloc de col·locació al Plànol 3/6). 

La collita s’emmagatzemarà a la planta baixa del domicili del promotor. Es disposa d’una 
superfície de 40 m2 i s’instal·larà una cambra frigorífica d'11,06 m3 per guardar el producte 
que ho necessiti. 

A més, es contractaran diferents feines quan sigui necessari un tractor: 

 Remolc d’escampar fems: per escampar compost. 

 Sembradora de patates: donat que només es necessita durant mitja hora a l’any 

surt més a compte llogar la feina, que no disposar d’una sembradora automàtica 

de motocultor. 

 Estripadora: per quan es vulgui treballar el sòl a més profunditat que el 

motocultor. 

A la Taula 7 es mostra les necessitats de maquinària a l’explotació durant un any. 
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Taula 7. Necessitats anuals de maquinària a l’explotació. 
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Hores 20,7 5,7 5,8 4,3 1,5 5,4 5,1 0,5 1,2 

5.6.3 Matèries primeres 

Les necessitats de matèries primeres a l’explotació es poden observar a les Taules 8, 9, 
10 i 11, elaborades a partir dels fulls de cultiu. 

Taula 8. Necessitats anuals de llavor a l’explotació. 
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Taula 9. Necessitats anuals de planter a l’explotació. 

 

A
lb

e
rg

ín
ia

 

A
p

i 

B
le

d
a

 

B
rò

q
u

il
 

E
n

c
ia

m
 

C
e
b

a
  

C
o

l 

E
s
c
a
ro

la
 

P
e
b

ro
t 

P
o

rr
o

 

T
o

m
à

q
u

e
t 

X
ic

o
ir

a
 

núm. 
plàntules 

342 427 855 1.282 7.302 37.603 2.637 2.012 427 3.418 1.139 1.139 

Taula 10. Necessitats anuals de bulbs i tubercles a l’explotació. 

 Alls (sembra) Ceba (sembra) Patata (sembra) 

kg bulbs o tubercles 25 1.005 62 

  

Taula 11. Necessitats anuals d’altres matèries primeres a l’explotació. 
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6 Enginyeria de les instal·lacions  

En aquest projecte no serà necessària cap obra i, a part de la instal·lació del sistema de 
reg, s’instal·larà una cambra frigorífica al magatzem de l’explotació i una caseta de fusta 
prefabricada al tros. La instal·lació de la caseta i la cambra frigorífica estaran a càrrec de 
les empreses proveïdores. 

6.1 Disseny del sistema de reg  

6.1.1 Disponibilitat i font d’aigua 

A finals de juliol del 2017 el pou de la parcel·la donava un cabal de 1,6 l/s. L’objectiu serà 
dissenyar un sistema de reg localitzat que pugui abastir la parcel·la durant el període més 
crític de l’any. 

6.1.2 Disseny agronòmic 

A efectes de disseny, interessa conèixer les necessitats d’aigua en la situació més crítica, 
és a dir a l’estiu, en funció de la qual es dimensionarà la instal·lació de reg.  

A l'Annex VII s’han realitzat tots càlculs específics del disseny agronòmic seguint el 
procediment que marca Pizarro [4] en el qual es determinen les necessitats totals de reg, 
la dosi, la freqüència i el temps de reg. Per a la simplificació del disseny es van fer els 
càlculs amb una de les espècies més exigents en necessitats hídriques, el tomàquet. 

A continuació s’observen els resultats més rellevants:  

 Distància entre plantes: 0,4 m 

 Distància entre línies: Sl = 0,9 m 

 Distància entre emissors: Se = 0,3 m 

 Cabal de l’emissor: qa = 1,01 l/h 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,62 mm/dia 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’unitats: 8 

 Temps de reg per unitat: t = 3,5 hores 

 Superfície mitjana per unitat: 769 m2 

 Cabal per unitat: Q = 2877,17 l/h = 0,80 l/s 

 Hores totals de reg: 28,3  

6.1.3 Disseny hidràulic 

En aquest apartat s’ha dissenyat la distribució de les canonades a la parcel·la i es pot 
observar al Plànol 4/6. 
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A l’Annex VII s’han dimensionat les canonades. Els mètodes de càlcul seguits, es basen 
fonamentalment en els estudis i publicacions de Keller i Rodrigo, explicat per Pizarro [4].  A 
continuació es descriuen els resultats de les canonades: 

 Laterals: s’utilitzaran cintes de reg de 16 mm de diàmetre nominal i emissors de 

1,01 l/h distanciats 30 cm entre ells. S’utilitzarà la mateixa cinta de reg per tots 

els cultius, ja que és el més pràctic. La pressió nominal és de 0,7 atm.  

 Terciàries i secundàries: seran de polietilè de baixa densitat (PEBD) de 32 mm 

de diàmetre nominal i 6 atm de pressió nominal. 

 Principal: serà de PEBD de 40 mm de diàmetre nominal i 6 atm de pressió 

nominal. 

 La canonada del pou serà d’acer galvanitzat de 32 mm de diàmetre nominal i 

pressió nominal de 19,7 atm. 

Al Plànol 5/6 es pot observar que l’aigua serà impulsada per una bomba submergible tipus 
llapis de 2,2 kW de potència. També es representa el capçal de reg, que disposa d’un filtre 
d’anelles de 150 mesh, un comptador, un pressòstat i de diverses vàlvules. I l’inici de les 
unitats, on hi haurà una electrovàlvula que anirà controlada per un programador de reg. A 
les unitats 2, 3, 4, 5, 6 i 7 l’electrovàlvula es col·locarà junt amb un regulador de pressió, ja 
que són sectors amb una sola subunitat. En canvi, les unitats 1 i 8, que tenen més d’una 
subunitat, es col·locarà una electrovàlvula a l’inici de la unitat, i un regulador de pressió 
abans de cada subunitat. 

7 Pla de màrqueting 

A l’Annex IV, es defineix l’estratègia de comercialització. Les principals idees són: 

 Es cultivarà la màxima varietat d’hortalisses que es vendran com a productes 

lliures d’adobs i pesticides de síntesi química. 

 Es vendran a granel o en cistelles. 

 Es proposen uns preus semblants als demanats per productors o 

comercialitzadors d’hortalisses ecològiques a Catalunya. El càlcul del preu de 

cada producte en el futur vindrà donat a partir de les despeses fixes i variables, 

intentant igualar als productes convencionals i si no és possible, que el sobrecost 

no sigui excessiu. 

 Es prioritzarà fer venda directa al tros, repartir cistelles tancades i la venda 

directa a restaurants de la zona. 

 Gran part de la publicitat es farà per xarxa social i boca a boca.  
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8 Pressupost  

En el Document III, es presenta el pressupost detallat. A continuació es presenta el 

resum. 

1. Pressupost parcial d'adquisició de material, maquinària i altres 

Capítol 1. Eines de mà 723,58 € 

Capítol 2. Altre material 1.238,55 € 

Capítol 3. Maquinària 6.940,00 € 

Capítol 4. Caseta de fusta, cambra frigorífica i furgoneta 17.232,13 € 

Subtotal 26.134,26 € 

21% IVA 5.488,19 € 

Total pressupost parcial d'adquisició de material, maquinària i 
altres 

31.662,45 € 

El present pressupost parcial d’adquisició de material, maquinària i altres, puja a 
l'expressada quantitat de: TRENTA-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS AMB 
QUARANTA-CINC euros. 

2. Pressupost parcial de la instal·lació de reg 

Capítol 1. Canonades 1.073,56 € 

Capítol 2. Elements singulars, filtratge, equip d'impulsió i programació 3.022,09 € 

Capítol 3. Accessoris 328,22 € 

Pressupost d'execució material (PEM) 4.423,87 € 

El present pressupost d'execució material, puja a l'expressada quantitat de: QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-TRES AMB VUITANTA-SET euros. 

PEM 4.423,87 € 

13% de despeses generals 575,10 € 



Memòria  21 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

6% de benefici industrial 265,43 € 

Subtotal 5.264,40 € 

21% IVA 1.105,52 € 

Pressupost d'execució per contrata (PEC) 6.369,92 € 

El present pressupost d'execució per contrata, puja a l'expressada quantitat de: SIS MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-NOU AMB NORANTA-DOS euros. 

Pressupost informatiu per al promotor 

Inversió total sense IVA 31.398,66 € 

IVA total de la inversió 6.593,72 € 

Inversió total 37.992,38 € 

9 Avaluació econòmica-financera 

A l’Annex VIII, es detalla l’avaluació econòmica-financera del projecte, que té per objecte 
analitzar la viabilitat del projecte en termes econòmics.  

S’han determinat els ingressos i despeses de l’explotació (Taula 12). 

Taula 12. Resum d’ingressos i despeses anuals a l’explotació.  

       €/any 

Ingressos anuals Venda d'hortalisses 79.515,58 

Despeses 
anuals 

Fixes 

Simples 
Contribució 0 

Arrendament 250,00 

Calculats 

Personal fix 7.892,08 

Maquinària (excepte amortitzacions i interessos) 271,73 

Manteniment instal·lacions 215,38 

Electricitat 87,50 

Amortitzacions i interessos 2.262,64 

Estimats Administració general 444,00 

Variables 

Simples 

Llavors, planter i material vegetal 6.151,28 

Fitosanitaris, compost i altres 1.353,43 

Assegurança agrícola 0 

Lloguer de maquinària 238 

Calculats 

Personal 0 

Reg (electricitat) 288,46 

Maquinària (combustible i lubricants) 108,30 

Transport 7.562,01 
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L’anàlisi estàtica (anàlisi d'una situació concreta sense considerar el temps, és a dir, d’un 
any tipus) mostra que el projecte té una rendibilitat alta del 65,89% gràcies a les poques 
despeses que té. 

També s’ha fet una anàlisi dinàmica, calculant indicadors de rendibilitat com el valor actual 
net (VAN), la taxa interna de rendibilitat (TIR) i el Pay-back (PB). S’ha considerat una taxa 
d’actualització de l’1,5% i que tot el finançament és propi. Després de fer els càlculs es 
conclou que: 

 El projecte es pot considerar rendible ja que el VAN del projecte a 12 anys és 

de 568.072, i per tant, és més gran a zero, de manera que la inversió produiria 

guanys per sobre de la rendibilitat exigida. 

 La màxima rendibilitat que pot donar el projecte és de 174,06%, 

molt per sobre de l’1,5% de la taxa d'actualització. Això és gràcies a les poques 

despeses i inversions que té l’explotació.  

 Es preveu un retorn de la inversió al primer any. 

Amb l’anàlisi de sensibilitat, s’ha vist que el preu dels productes podria disminuir un 
màxim del 65,5% (considerant les mateixes produccions) per què el projecte continués sent 
rendible. Per tant, es considera que la inversió és segura. 

Tot i així, al fer una anàlisi crítica es vol remarcar que l’èxit de projecte està molt a l’abast 
però s’haurà de guanyar aquesta viabilitat fent una bona feina de comercialització. 
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és estudiar el clima de la zona on s’emplaça el projecte, ja que 
interferirà en el desenvolupament i producció dels cultius. Conèixer el clima de la zona 
permetrà escollir els cultius i varietats adequades, així com fer el calendari de cultius.  

2 Informació general 

Els Prats de Rei té un clima mediterrani continental, propi de l'Altiplà de la Segarra. Els 
hiverns són freds, amb boira, neu i glaçades, i els estius són secs i calorosos. Les pluges 
acostumen a produir-se en els moments necessaris i això fa que, malgrat ser una zona de 
secà, les collites de cereals siguin comparativament de les més altes de Catalunya [1]. 

3 Elecció de l’estació meteorològica 

Per determinar el clima s’han obtingut les dades de l’estació automàtica més propera i 
representativa de la parcel·la, la de Pinós, que forma part de la Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de Catalunya. La distància de l’estació 
meteorològica a la parcel·la és de 11,1 km, mesurat a partir de les seves coordenades 
UTM. A la Taula 1 es troben les dades d’aquesta estació automàtica. 

Taula 1. Dades de l'estació automàtica de Pinós (Setembre 2017) 

Municipi Pinós 

Comarca Solsonès 

UTM X, UTM Y 378596, 4629139 

Altitud 659 m 

Data alta 03/07/1995 

Estat actual Operativa 

Font: elaboració pròpia amb dades de Ruralcat 

4 Dades climàtiques 

La Taula 2 mostra les dades climàtiques de l’estació automàtica de Pinós, i s’ha realitzat 
amb les dades obtingudes a través del portal web Ruralcat i pel màxim número d’anys 
complerts possibles. En aquest cas s’ha fet des del gener de 2007 fins al desembre de 
2016. Sabent que seria idoni tenir dades de més anys, s’accepta igualment pel període 
trobat, ja que no se’n troben més de disponibles.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterrani_continentalitzat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Altipl%C3%A0_de_la_Segarra
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Taula 2. Dades climàtiques de l'estació automàtica de Pinós en el període 2007-2016. Tm 
= temperatura mitjana mensual (°C); T = temperatura mitjana de les màximes mensuals 
(°C); T’ = temperatura mitjana de les màximes absolutes mensuals (°C); t = temperatura 
mitjana de les mínimes mensuals (°C); t’ = temperatura mitjana de les mínimes absolutes 
mensuals (°C); DG = nombre de dies de glaçada; P = precipitació acumulada mensual 
(mm); DP: nombre de dies de precipitació; Ip: intensitat de precipitació (mm/dies de pluja); 
ET0 = Evapotranspiració de referència (mm); h = humitat relativa mitjana mensual; v = 
velocitat escalar del vent a 2 m. Els anuals de temperatures, humitat i velocitat del vent són 
la mitjana de tots els mesos, els anuals de precipitació i evapotranspiració són el sumatori 
de tots els mesos en mm i els anuals de dies de pluja i glaçada són el sumatori de tot els 
mesos en dies. 

 Tm T T' t t' DG P DP Ip Et0 h v 

Gener 3,5 7,7 14,3 0,2 -5,1 15,4 27,8 16,9 1,6 -24,1 88,2 1,5 

Febrer 4,3 9,9 15,7 0,0 -5,0 12,2 23,6 11,4 2,1 27,7 77,2 1,6 

Març 7,5 13,6 20,8 2,3 -4,0 8,3 59,4 11,3 5,3 60,3 71,5 1,6 

Abril 10,8 16,9 23,9 5,3 0,3 0,5 74,5 13,5 5,5 85,3 72,8 1,5 

Maig 14,3 21,2 28,1 8,0 2,4 0,1 59,1 11,2 5,3 117,9 69,0 1,4 

Juny 18,9 26,4 32,7 12,0 6,3 0,0 42,7 9,8 4,4 145,5 63,3 1,3 

Juliol 22,0 30,0 34,6 14,9 8,6 0,0 26,8 5,5 4,9 164,0 59,5 1,3 

Agost 21,8 29,7 35,8 15,3 9,1 0,0 34,5 8,2 4,2 145,4 62,8 1,2 

Setembre 17,8 24,9 30,7 12,1 5,6 0,0 45,7 12,7 3,6 97,2 70,8 1,2 

Octubre 13,5 19,6 27,0 8,8 1,2 0,4 46,1 15,0 3,1 60,3 77,0 1,3 

Novembre 7,3 12,2 19,5 3,6 -2,9 4,8 65,3 17,5 3,7 23,2 84,7 1,5 

Desembre 3,6 8,1 14,8 0,2 -5,5 14,6 20,2 18,4 1,1 13,4 87,4 1,4 

Any 12,1 18,3 24,8 6,9 0,9 56,3 525,6 151,4 3,5 916,0 73,7 1,4 

Font: elaboració pròpia amb dades del Ruralcat. 

5 Temperatures 

Les temperatures determinen el desenvolupament dels cultius. El seu afecte depèn de la 
intensitat i duració, així com de l’estat fenològic del cultiu. L’estudi de les temperatures de 
l’estació meteorològica estudiada mostra que els hiverns són freds i els estius calorosos 
(veure Figura 1).  

Tenint en compte la temperatura mitjana mensual (Tm) registrada al llarg del període 2007-
2016, el mes més fred és el gener amb 3,5 oC, i el més calorós el juliol amb 22,0 oC. La 
temperatura mitjana anual és de 12,1 oC. 

La mitjana de les temperatures mínimes absolutes (t’) dels últims anys mostra que el 
desembre és el mes amb les temperatures més baixes de l’any, amb una mitjana de -5,5 
oC. La temperatura registrada més baixa en els últims anys en aquesta estació automàtica, 
va ser el 4 de febrer de 2012, amb -12,1 oC. Les temperatures per sota dels 0 oC són 
habituals del novembre al març, cosa que s’haurà de tenir en compte a l’hora de triar 
espècies i varietats, i per fer una bona planificació.  
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Tant a l’abril del 2012 com al del 2013 es va arribar als -2,7 oC  i -1,1 oC respectivament; i 
el maig de 2016 a -0,4 oC. S’hauran de tenir en compte aquestes dades a l’hora de fer les 
planificacions de sembres i plantacions dels cultius d’estiu, sabent que hi ha la possibilitat 
d’una gelada després de la plantació. 

La temperatura mitjana de les mínimes (t) anual és de 6,9 oC. El mes més fred és el febrer 
amb t = 0,0 oC i el mes amb les temperatures mínimes més altes és l’agost amb 15,3 oC. 
Aquest últim valor indica una variació en les temperatures dia-nit força accentuat a l’estiu 
amb temperatures nocturnes força fresques. 

L’agost és el mes amb la mitjana de temperatures màximes absolutes més alta (T’), 35,8 
oC. Dels anys estudiats, la temperatura màxima que s’ha arribat és de 39,1 oC el 7 de juliol 
de 2015. El juliol és el mes amb la mitjana de les temperatures màximes més alta (T), 30 

oC. 

6 Precipitacions 

Per adequar les necessitats hídriques dels cultius és necessari l’estudi de les 
precipitacions.  

La precipitació mitjana anual és de 525,57 mm. Com es pot observar a la Figura 2, la 
precipitació és majoritària a la primavera i a la tardor, sent l’hivern i l’estiu els períodes més 
secs. 
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Figura 1. Mitjanes de les temperatures mensuals en el període 2007-2016. Font: 

elaboració pròpia amb dades del Ruralcat. 
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Els mesos de major precipitació són l’abril i el maig, amb unes precipitacions mitjanes 
mensuals de 74,5 mm i 59,1 mm, respectivament. El mes més sec és el desembre, amb 
una precipitació mitjana de 20,2 mm. 

Del període estudiat, l’any més plujós va ser el 2008, amb 701,4 mm anuals, i el més sec 
el 2007 amb 361 mm (Figura 3). 

Els dies de pluja indiquen la distribució de les precipitacions i la seva intensitat, i són útils 
per conèixer la disponibilitat de dies útils pel treball a l’aire lliure. 

Figura 2. Mitjanes de les precipitacions mensuals en el període 2007-2016. Font: 
elaboració pròpia amb dades del Ruralcat. 
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Figura 3. Precipitació anual dels anys 2007 al 2016. Font: elaboració pròpia amb dades 
del Ruralcat. 
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Les dades indiquen que els mesos amb més dies de pluja són el novembre i el desembre, 
amb 17,5 i 18,4 dies de pluja, respectivament. Ara bé, amb molta probabilitat els dies de 
pluja indicats per l’estació meteorològica pels mesos de desembre, gener i febrer, són 
erronis, ja que indiquen molts dies per la poca precipitació (mm). Probablement es mesura 
l’aigua que ha condensat, així que, els dies disponibles per treballar a l’aire lliure que es 
tindran en compte per aquests tres mesos no seran els indicats, sinó que es prendran els 
valors del mes de març. 

Els mesos amb menys dies de pluja són el juliol i l’agost amb 5,5 i 8,2 dies de pluja, 
respectivament. 

A la Figura 4 es representen els dies de pluja i els dies de glaçada.  

La intensitat de pluges es calcula per determinar quin tipus de pluges es donen a la zona. 
És important conèixer el tipus de pluges, principalment pel tipus de danys per erosió que 
podria ocasionar al terreny. Si la intensitat de pluja és superior a la capacitat d’infiltració de 
l’aigua, aquesta no es filtra i es produeix escorrentia [2]. 

El càlcul d’aquest intensitat es realitza mitjançant l’equació (1). 

 Ip = P/DP (1) 

On P és la precipitació mitja mensual i DP el número de dies de pluja mensual. 

Els mesos amb la intensitat de pluja més alta són l’abril i el maig amb 5,5 i 5,3 mm/dia de 
pluja, respectivament. Amb l’estudi de sòl es va determinar una molt bona capacitat 

Figura 4. Mitjana mensual dels dies de pluja (DP) i dies de glaçada (DG) de l’estació 
meteorològica de Pinós (període 2007-2016). Font: elaboració pròpia amb 
dades de Ruralcat. 
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d’infiltració de l’aigua en l’horitzó cultivat (veure Annex II), per la qual cosa, no es considera 
que hi pugui haver risc d’erosió. 

7 Evapotranspiració 

L’evapotranspiració (ET) representa la pèrdua de vapor d’aigua conjunta del sòl 
(evaporació) i dels vegetals (transpiració) en una superfície determinada per satisfer les 
demandes de l’atmosfera. Aquesta informació serà molt important a l’hora de dissenyar el 
sistema de reg, per tal d’aconseguir una bona eficiència d’aplicació d’aigua. 

La mitjana de l’evapotranspiració anual en el període 2007-2016 és de 916,0 mm. A la 
Figura 5, es mostren les mitjanes de les evapotranspiracions mensuals per aquest període. 

És important conèixer el mes en què l’evapotranspiració és més alta (164 mm al juliol), ja 
que determina les necessitats hídriques dels cultius en les condicions més extremes pel 
disseny agronòmic de la instal·lació de reg. 

ET0 = 164,0
mm

juliol
·

juliol

31 dies
= 5,29 mm/dia 

8 Vent 

Els vents forts són perjudicials pels cultius, ja que els deshidraten, poden fer caure les flors 
i fruits i, fins i tot, els poden trencar. Ara bé, els vents moderats poden ser molt favorables 
per a determinats cultius, ja que eviten les boires i l’excés d’humitat, que afavoreixen la 
proliferació de malalties fúngiques. 

Figura 5. Mitjanes de les evapotranspiracions mensuals en el període 2007-2016. Font: 

elaboració pròpia amb dades del Ruralcat. 
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Els valors de la velocitat del vent de la Taula 1 són només orientatius, ja que el vent depèn 
molt de la posició geogràfica i pot variar molt entre dos punts propers. Ara bé, atenent als 
valors registrats per l’estació meteorològica de Pinós, no es considera que el vent sigui una 
limitació per als cultius. 

9 Humitat relativa 

La humitat relativa (h) és el quocient entre la massa de vapor d’aigua continguda en un 
volum d’aire i la massa de vapor d’aigua que contindria aquest mateix volum si estigués 
saturat. D’acord amb la Figura 6, l’hivern és quan és més alta i l’estiu quan és més baixa. 

 

9.1 Boira 

La boira és una condensació d'aigua situada tocant la superfície de la Terra format per 
petites gotes d'aigua en suspensió. La freqüència i intensitat del fenomen té una estreta 
relació amb el relleu, i durant els mesos més freds de l’any, la boira és molt freqüent a la 
zona. Probablement, l’alta humitat relativa que indica l’estació meteorològica durant la 
tardor i hivern (sobretot el gener amb un 88,2%) sigui a causa de la boira. 

L’alta humitat relativa pot ser un problema perquè afavoreix al desenvolupament de 
malalties fúngiques. 

10 Llum 

La duració de l’exposició solar condiciona l’activitat vegetal, determinant l’inici i la duració 
de les fases vegetatives: germinació, desenvolupament, floració, fructificació i maduració. 
A la latitud en què es troba la parcel·la, l’exposició solar varia al llarg de les diferents 
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%

Humitat relativa

Figura 6. Mitjanes de la humitat relativa en el període 2007-2016. Font: elaboració pròpia 

amb dades del Ruralcat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Freq%C3%BC%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intensitat
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estacions, encara que en determinats punts es pot veure afectada per l’ombra dels arbres 
que hi ha als marges de la parcel·la sobretot els de la part sud, ja que projectaran ombra 
als cultius, especialment a l’hivern. Per la poca superfície que afecta, no es considerarà un 
factor limitant. 

11 Índexs i classificacions climàtiques 

Els índex i classificacions de diferents autors s’han calculat i interpretat a continuació com 
indica Cañameras [3]. 

11.1  Índex o factor de pluviositat de Lang 

L’índex de pluviositat de Lang (1925) es calcula a partir de l’equació (2). 

 
IL =

P

Tm
 (2) 

On  P = precipitació mitja anual (mm) 

T = temperatura mitja anual (oC) 

Taula 3. Resultat i interpretació de l’índex de Lang a partir de les dades climàtiques de 
l'estació automàtica de Pinós en el període 2007-2016.  

Resultat Interpretació 

IL = 43,4 Zona humida d’estepa i sabana 

11.2  Índex d’aridesa de Martone 

L’índex d’aridesa de Martone (1926) es calcula a partir de l’equació (3), i permet determinar 
les condicions hídriques en les quals estarà el sòl. 

 
IM =

P

Tm + 10
 (3) 

On P = precipitació mitja anual (mm) 

Tm = temperatura mitja anual (oC) 
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Taula 4. Resultat i interpretació de l’índex d’aridesa de Martone a partir de les dades 
climàtiques de l'estació automàtica de Pinós en el període 2007-2016.  

Resultat Interpretació 

IM = 23,78 Vessament continu amb possibilitat de cultiu sense reg 

11.3  Índex de Dantin i Ravenga 

L’índex de Dantin i Ravenga (1940) és un índex termopluviomètric que es calcula a partir 
de l’equació (4). 

 
IDR =

100 Tm

P
 (4) 

On,  P = precipitació mitja anual (mm) 

Tm = temperatura mitja anual (oC) 

Taula 5. Resultat i interpretació de l’índex de Dantin i Ravenga a partir de les dades 
climàtiques de l'estació automàtica de Pinós en el període 2007-2016.  

Resultat Interpretació 

IDR = 2,30 Zona semiàrida 

11.4  Diagrama ombrotèrmic 

El diagrama ombrotèrmic de Gaussen (Figura 7) serveix per determinar el període sec. 
Consisteix en col·locar en l’eix d’abscisses els mesos de l’any i en el d’ordenades les 

Figura 7. Diagrama ombrotèrmic de Gaussen de l’estació meteorològica de Pinós 

(període 2007-2016). Font: elaboració pròpia amb dades del Ruralcat. 
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temperatures mitjanes en oC i les precipitacions mensuals en mm, però fent que l’escala 
de temperatures sigui el doble que la de precipitacions. Es determina el període sec com 
aquell en què la P < 2 T i el període humit quan P > 2 T. 

Com es pot observar a la Figura 7, el període sec comença a finals de juny i acaba a 
principis de setembre. 

11.5  Classificació agroclimàtica de Papadakis 

La classificació agroclimàtica de Papadakis (1960) considera que les característiques 
principals d’un clima, des del punt de vista de l’ecologia dels cultius són: el rigor hivernal 
(tipus d’hivern), la calor estival (tipus d’estiu), l’aridesa i la seva variació estacional. 

 Règim tèrmic: ve definit per un tipus d’hivern i per un tipus d’estiu. 

 Tipus d’hivern: Avena fresc (av) perquè la temperatura mitjana de la mínima 

absoluta (t’) del mes més fred és -5,1 oC i per tant >-10; la temperatura mitjana 

de les màximes del més mes fred (T) és 7,7 i està entre 5 i 10.  

 Tipus d’estiu: per determinar-lo cal esbrinar la durada de les estacions lliures 

de gelades a partir de les temperatures mitjanes de les mínimes absolutes (t’) 

corresponents a cada mes. Es suposa que aquestes es produeixen el primer dia 

del mes quan al llarg del mateix les temperatures són ascendents, i el darrer dia 

del mes quan disminueixen. Les dates de començament i acabament de les 

diferents estacions es calculen per interpolació lineal. 

 Estació mitja lliure de gelades quan t’ > 0 °C: del 29 de març al 7 de 

novembre (224 dies = 7,466 mesos, considerant 1 mes = 30 dies) 

 Estació disponible lliure de gelades quan t’ > 2 °C: del 25 d’abril al 24 

d’octubre (183 dies = 6,1 mesos). 

 Estació mínima lliure de gelades quan t’ > 7 °C: del 10 de juny al 17 de 

setembre (99 dies = 3,3 mesos). 

 mitjana de les temperatures mitjanes de les màximes dels 2 mesos més 

càlids: 29,85 oC (juliol i agost). 

 mitjana de les temperatures mitjanes de les màximes dels 4 mesos més 

càlids: 27,75 oC (juny, juliol, agost i setembre). 

 mitjana de les temperatures mitjanes de les màximes dels 6 mesos més 

càlids: 25,3 oC (maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre). 

D’acord amb aquestes dades, el tipus d’estiu és Blat de moro (M), ja que la 
durada de l’estació lliure de gelades en mesos és 6,1 > 4,5 (disponible) i la 
mitjana de la mitjana de les T dels mesos més càlids és 25,3 > 21 (6 mesos). 

Com que el tipus d’hivern és av i el tipus d’estiu és M, el règim tèrmic es 
classifica com Temperat càlid (TE). 

 Règim hídric: la metodologia de Papadakis prescindeix del tipus de sòl i de la 
vegetació present en el mateix i considera que el sòl pot retenir fins a 100 mm d’aigua 
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en aquelles zones en què la pluja de rentat és igual o superior a aquest valor, mentre 
que si la pluja de rentat és inferior a 100 mm considera que tota l’aigua queda com 
a reserva del sòl. La pluja de rentat (Ln) és la diferència entre la precipitació i 
l'evapotranspiració en l'estació humida (període en què P > ET0) i representa l'excés 
d'aigua durant aquest període [3]. 

Per a determinar el règim hídric cal definir l'índex d'humitat anual (Ih) com la relació entre 
la precipitació i l'evapotranspiració de referència anual:  

 
Ih =

P

ET0
= 0,57 (5) 

També és necessari conèixer els índex d’humitat mensuals (Ihm): 

 
Ihm =

Pm

ET0 m
 si Pm > ET0 m (6) 

 
Ihm =

Pm + Rm−1

ET0 m
 si Pm < ET0 m 

(7) 

Els mesos es classifiquen en humits, intermedis i secs. Un mes és humit quan el seu índex 
d'humitat és superior a 1 (P > ET0). Si la precipitació registrada més l'aigua 
emmagatzemada en el sòl (Pi + Ri-1) supera el 50% de l’ET0 el mes serà intermedi, cas 
contrari serà considerat sec.     

Taula 6. Càlculs per determinar el règim hídric segons Papadakis. 

 P 
(mm) 

ET0 
(mm) 

Ln 
(mm) 

R 
(mm) 

Pi+Ri-1 

(mm) 
50%·ET0 

(mm) 
Ihm Tipus mes 

Gener 27,76 13,36 14,40 63,27   2,08 Humit 

Febrer 23,55 27,71  59,11 86,82 13,86 3,13 Intermedi 

Març 59,40 60,27  58,24 118,51 30,14 1,97 Intermedi 

Abril 74,49 85,26  47,47 132,73 42,63 1,56 Intermedi 

Maig 59,09 117,91  0,00 106,56 58,95 0,90 Intermedi 

Juny 42,73 145,45  0,00 42,73 72,73 0,29 Sec 

Juliol 26,79 164,01  0,00 26,79 82,01 0,16 Sec 

Agost 34,54 145,43  0,00 34,54 72,71 0,24 Sec 

Setembre 45,67 97,16  0,00 45,67 48,58 0,47 Sec 

Octubre 46,09 60,33  0,00 46,09 30,17 0,76 Intermedi 

Novembre 65,30 23,23 42,07 42,07   2,81 Humit 

Desembre 20,16 13,36 6,80 48,87   1,51 Humit 

0,2· ET0 = 183,2 mm                   Ln anual = 63,27 mm 
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El règim hídric és Mediterrani sec (Me) no és humit ni desèrtic, la precipitació hivernal és 
major que l’estival, latitud major que 20o, Ln<0,2·ET0 i 0,22<Ih<0,88    

Per tant, tenint en compte el règim tèrmic i el règim hídric, el grup climàtic fonamental és 
Mediterrani temperat. 

11.6  Interpretació i conclusions 

A la Taula 7 es pot observar un resum de les interpretacions dels diferents resultats dels 
índexs i classificació. La conclusió que es pot treure, és que el clima és mediterrani 
temperat càlid on el període sec va de juny a setembre i l’humit de novembre a gener. Els 
índexs de Lang, Martone i Dantin i Ravenga mostren que la zona és semiàrida però amb 
possibilitat de cultiu sense reg. 

Taula 7. Interpretació dels índexs i classificacions climàtiques calculades. 

 Interpretació 

Índex de pluviositat de Lang Zona humida d’estepa i sabana 

Índex d’aridesa de Martone Vessament continu amb possibilitat de cultiu sense reg 

Índex de Dantin i Ravenga Zona semiàrida 

Diagrama ombrotèrmic Període sec: finals juny-principis setembre 

Classificació agroclimàtica 
de Papadakis 

Règim tèrmic: temperat càlid. Règim hídric: mediterrani sec. 
Grup climàtic fonamental: mediterrani temperat 
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 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és estudiar el sòl de la parcel·la on s'emplaça el projecte, per 
conèixer els seus potencials i limitacions, i per adequar les pràctiques culturals, com la 
fertilització i el reg. 

 Metodologia 

L’estudi del sòl s’ha basat en un estudi de camp i en la interpretació de l’anàlisi física i 
química d’una mostra de sòl de la parcel·la.  

En la prospecció de camp, es va realitzar una calicata per l’observació del perfil del sòl, per 
determinar els horitzons, l’estructura, la pedregositat, etc. A més, es van definir 14 punts 
ben repartits per tota la parcel·la (veure Plànol 2/6), on es van fer tres proves: mesura de 
la densitat aparent, mesura de la infiltració de l’aigua i presa de mostres per l’anàlisi física 
i química del sòl. Les tres proves d’un mateix punt es van fer a menys d’1 metre de distància 
entre elles. A l’Apèndix 1 es poden observar dues fotografies del camp fetes des de 
diferents punt de la parcel·la. 

 Geologia 

Segons la base de dades geològiques 1:50.000 (mapa geològic de Catalunya) de l’Institut 
Geològic i Cartogràfic de Catalunya, la parcel·la es troba al límit entre dipòsits dels llits 
actuals de les rieres i els torrents de l’era Cenozoic, període Quaternari i època Holocè; i 
amb l’alternança de gresos i lutites, de l’era Cenozoic, període Paleogen  i època Oligocè.  

 Avaluació de la salut del sòl 

4.1 Prospecció de camp 

La prospecció de camp aporta informació de base per avaluar el tipus de sòl i les seves 
limitacions més importants. La prospecció de camp d’aquest projecte es va fer durant la 
segona setmana d’octubre del 2017. 

 Perfil del sòl 

El perfil del sòl és el conjunt dels horitzons d’aquest. Cadascun dels horitzons representa 
una capa diferenciada d'aquest sòl. Per diferenciar-los es basa en el color, la textura, 
l’estructura i la consistència. 
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Es va considerar suficient fer una 
calicata d’una profunditat d’1 m, ja que 
el projecte tracta de cultius hortícoles. 
Al Plànol 2/6 es pot observar el punt on 
es va realitzar. 

En l’observació del perfil del sòl (Figura 
1) no es poden apreciar gaires 
diferències de color en tot el perfil, ara 
bé sí que es van diferenciar dos 
horitzons:  

 Horitzó A (sòl) (0-10 cm): és 

el resultat d’una mescla 

mecànica feta per la llaurada i 

és l’horitzó estudiat a l’anàlisi 

de sòl. 

 Horitzó B (subsòl) (10-104 

cm): l’única diferència amb 

l’horitzó A és la compacitat del 

sòl. 

A la Taula 1 s’observen les 
característiques dels dos horitzons. 
S’ha de tenir en compte que en el perfil 
que es pot observar a la Figura 1, l’horitzó A representava els 10 primers cm del sòl. Ara 
bé, durant la presa de submostres per formar la mostra enviada al laboratori, es va observar 
una fluctuació entre 10 i 20 cm en la profunditat de l’horitzó A, sent en la majoria dels casos 
20 cm. 

Taula 1. Horitzons del sòl d’acord amb el perfil (Figura 1).  

Horitzó Profunditat (cm) Color Pedregositat Compacitat 

A 0-10 Marró fosc Baixa Baixa 

B 10-104 Marró fosc Baixa Alta 

 Profunditat 

No es coneix la profunditat fins arribar a la roca mare o al freàtic ja que no es va arribat en 
el moment de fer la calicata, ara bé, es coneix que es troba a uns 7 m de profunditat a nivell 
de la caseta de reg. La profunditat no és limitant per la presència de la roca mare o el nivell 
freàtic, però l’alta compacitat del sòl per sota de l’horitzó A, pot ser força limitant per molts 
cultius. Per tant, serà molt adequat fer un subsolat del sòl per tal que les arrels puguin 
arribar a més profunditat. 

Figura 1. Perfil del sòl.  
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 Granulometria 

La granulometria o textura es va determinar amb l’anàlisi de laboratori, i al camp només es 
va fer una prova senzilla per determinar l’existència d’argiles expansives. 

4.1.3.1 Existència d’argiles expansives 

Les argiles del tipus esmèctiques o 
montmoril·lonites tenen la propietat 
d’absorbir en la seva estructura molècules 
d’aigua, i d’aquesta forma són capaces 
d’augmentar considerablement de mida 
quan s’humitegen. Els sòls que contenen 
aquest tipus d’argila poden aixafar les 
arrels de les plantes però són molt rics, ja 
que aquestes argiles són capaces de 
retenir gran quantitat de cations en les 
seves seus d’intercanvi. La mida de les 
esquerdes que es formen a l'assecar-se el 
sòl denota la presència d'argiles 
expansives (Figura 2). 

El Coeficient d’Extensió Lineal és una forma de saber si existeix un cert percentatge 
d’aquest tipus d’argiles. El procediment per determinar-lo, va consistir en amassar una 
certa quantitat de terra (traient les pedretes) amb una mica d’aigua fent un cilindre del 
voltant d’1 cm d’amplada i 10 cm de llarg. Es va mesurar la seva longitud exacta (Lh). Al 
dia següent, quan estava completament seca, es va tornar a mesurar (Ls). En aquest cas, 
es van fer tres cilindres de terra agafada en tres punts diferents de la parcel·la (1, 6 i 12) 
(veure Plànol 2/6). 

 
 

Figura 3. Cilindre humit de terra del punt 
12.  

 
 

Figura 4. Cilindre sec de  terra del punt 12.  

El percentatge d’extensió lineal es calcula a partir de l’equació (1). 

 %E. L. =
Lh − Ls

Ls
· 100 (1) 

Els resultats es poden observar a la Taula 2. La mitjana del %E.L. és 6,76. Segons Valero 
[1] quan E.L. és més gran de 7 %, existeix un alt percentatge d’argiles expansives o 

Figura 2. Esquerdes al sòl de la parcel·la en 
estudi.  
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esmèctiques. En el cas estudiat, encara que no sobrepassi el 7 %, es considera que té un 
contingut no gens menyspreable en argiles expansives.  

Taula 2. Resultats del percentatge d’extensió lineal.  

Punt Lh Ls %E.L. 

1 10,0 9,4 6,38 

6 10,0 9,3 7,52 

12 10,0 9,4 6,38 

 Estructura 

L’estructura del sòl és la forma 
d’agregació natural de les 
partícules del sòl, per formar 
unitats de major mida amb 
caràcter més persistent, els 
agregats. La seva formació es 
deu a la presència de càrregues 
elèctriques en la superfície de 
les argiles. 

Es va observar que els 10-20 
primers centímetres del sòl 
estaven ben estructurats, amb 
presència d’arrels i gens 
compactat. Es va comprovar 
amb un ganivet que a partir d’aquesta profunditat el sòl tenia una alta compacitat i no es 
van observar arrels.  

També es va observar una estructura forta dels agregats, tant superficials com en 
profunditat, ja que eren durs i hi havia una separació ben definida. Els agregats tenien una 
forma entre granular i en blocs, sense predomini de cap forma ni dimensió. 

Es va considerar que el sòl en estudi era adequat per cultius hortícoles, ja que tenia una  
estructura grumollosa, una textura amb bona capacitat de retenció d’aigua, i com s’ha 
comprovat més endavant, la porositat era bona.  

 Pedregositat 

La pedregositat afecta a les propietats hídriques del perfil del sòl, així com als cultius 
hortícoles, principalment a aquells en què la seva part aprofitable és l’arrel.  

Encara que no es va quantificar, el sòl estudiat presentava una pedregositat baixa en tot el 
seu perfil, havent-hi bàsicament grava (2-60 mm) com a fragment rocós. No es va observar 
cap fragment rocós de més de 60 mm de gruix. 

Figura 5. Observació de la superficie  sòl de la 
parcel·la.  
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 Compactació 

Es va observar un horitzó superficial d’uns 20 cm de profunditat, llaurat i gens compactat, i 
que a partir dels 10-20 cm el sòl (depenent del punt observat) estava força compactat i el 
ganivet no es clavava.  

4.1.6.1 Densitat aparent de l’horitzó superficial 

La densitat aparent és el pes del sòl sec dividit per el seu volum, que inclou el volum de les 
partícules i l’espai porós entre les partícules. És utilitzat per mesurar la compactació, en 
aquest cas, de l’horitzó superficial. Es va fer una prova per determinar la densitat aparent. 
El procediment que es va seguir es troba a l’Apèndix 1 i amb els resultats de la prova, es 
fan els càlculs a partir de les següents equacions: 

 
Densitat aparent (

g

cm3
) =

Pes sòl sec

Volum de sòl
 (2) 

 
Porositat del sòl (%) = (1 − (

densitat aparent

2,65
)) · 100 (3) 

Taula 3. Dades i càlculs realitzats. 1El pes humit total és una dada presa al camp 

Mostra 
Pes humit 
total1 (g) 

Pes humit 
1/8 (g) 

Pes sec 
1/8 (g) 

Volum total 
(cm3) 

Volum 1/8 
(cm3) 

Densitat 
aparent (g/cm3) 

Porositat 
(%) 

1 451,68 56,46 53,20 414,69 51,84 1,03 61,27 

2 408,44 51,06 47,46 414,69 51,84 0,92 65,45 

3 560,16 70,02 65,04 414,69 51,84 1,25 52,65 

4 597,64 74,71 71,68 414,69 51,84 1,38 47,82 

5 397,72 49,72 46,19 414,69 51,84 0,89 66,38 

6 558,40 69,80 65,14 414,69 51,84 1,26 52,58 

7 442,04 55,26 51,77 414,69 51,84 1,00 62,32 

8 599,84 74,98 70,39 414,69 51,84 1,36 48,76 

9 610,12 76,27 71,51 414,69 51,84 1,38 47,95 

10 464,36 58,05 52,20 414,69 51,84 1,01 62,00 

11 592,88 74,11 67,29 414,69 51,84 1,30 51,02 

12 603,76 75,47 68,92 414,69 51,84 1,33 49,83 

13 638,00 79,75 72,45 414,69 51,84 1,40 47,26 

14 395,68 49,46 45,98 414,69 51,84 0,89 66,53 

La densitat aparent del sòl és un indicador de la compactació i de la relativa restricció pel 
creixement de les arrels. La densitat aparent del sòl acostuma a estar entre 1,0 i 1,7 g/cm3, 
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i generalment augmenta amb la profunditat en el perfil del sòl. La mitjana al sòl en estudi 
és de 1,17 g/cm3. 

Segons USDA [2], la textura ideal en sòls amb textura franca-argilosa pel bon creixement 
radicular, ha de ser més petita a 1,4 g/cm3, per tant, la densitat aparent del sòl estudiat és 
ideal. 

 Infiltració de l’aigua 

La infiltració de l’aigua mesura la rapidesa amb què l’aigua entra al sòl. La baixa infiltració 
indica que l’aigua pot quedar entollada i que pot crear problemes d’erosió en camps 
inclinats. El procediment que es va seguir per la seva determinació es troba a l’Apèndix 1. 

Segons la guia d’interpretació que dóna USDA [2], la infiltració mesurada a l’horitzó 
superficial del sòl (Taula 4), és molt ràpida, el que vol dir que aquest horitzó està ben 
estructurat i no portarà problemes d’entollament. 

Taula 4. Resultats de la prova d’infiltració de l’aigua. 

Punt 
Temps infiltració 
primera polzada 

(segons) 

Temps infiltració 
segona polzada 

(segons) 
Punt 

Temps infiltració 
primera polzada 

(segons) 

Temps infiltració 
segona polzada 

(segons) 

1 3 7 8 14 67 

2 2 6 9 5 15 

3 2 5 10 3 4 

4 6 18 11 2 4 

5 2 6 12 6 20 

6 2 4 13 3 6 

7 3 6 14 7 19 

4.2 Anàlisi física i química del sòl 

 Presa de mostres 

Es va fer una mostra composta de 14 submostres de diferents punts de la parcel·la (veure 
Plànol 2/6), representativa de l’horitzó superficial i del conjunt de la parcel·la, ja que el sòl 
sembla tenir característiques homogènies en tota la parcel·la, les pràctiques de fertilització 
i cultiu eren les mateixes i la superfície és relativament petita (0,8 ha). Es van seguir les 
recomanacions que dóna Turgues et al. [3] sobre  la presa de mostres, per tal que els 
resultats de l’anàlisi siguin fiables i representatius, com per exemple, es va tenir en compte 
no agafar mostres de les zones pròximes als marges. 
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El mostreig es va fer el 13 d’octubre de 2017 i s’explica el procediment a l’Apèndix 1. En 
el moment del mostreig al camp no hi havia cap cultiu, feia més de mig any que no es feia 
cap tipus de fertilització i la sembra de la parcel·la no es va fer fins a principis del novembre 
següent. 

 Resultats de l’anàlisi 

A la Taula 5, es poden observar els resultats de l’anàlisi de la mostra, proporcionades pel 
Laboratori Ilersap. 

Taula 5. Resultats de l’anàlisi. 

Paràmetres realitzats Resultat Unitats Valoració 

pH 7,9 pH Bàsic 

C.E. (prova prèvia salinitat) 0,541 dS/m   

Matèria orgànica oxidable 2,57 % Mitjà 

Carbonat càlcic equivalent 42 % CaCO3 smn Molt calcari 

N-NO3 37 mg/Kg Alt 

P-Olsen 28 mg/Kg Òptim 

K (Extracció acetat amònic) 303 mg/Kg Alt 

Mg (Extracció acetat amònic) 244 mg/Kg Òptim 

Ca (Extracció acetat amònic) 4446 mg/Kg Alt 

Na (Extracció acetat amònic) 23 mg/Kg No salí 

S (Extraïble) 343 mg/Kg Alt 

B (Extraïble) 0,19 mg/Kg Baix 

Fe (Extraïble) 16,13 mg/Kg Alt 

Mn (Extraïble) 1,34 mg/Kg Mitjà 

Zn (Extraïble) <1,00 mg/Kg Baix 

Cu (Extraïble) <1,00 mg/Kg Baix 

Mo (Extraïble) <0,10 mg/Kg Baix 

Arena 24,8 %   

Llim 46 %   

Argila 29,2 %   

Textura Franca-Argilosa     

 Interpretació de l’anàlisi 

La interpretació de l’anàlisi s’ha realitzat majoritàriament amb taules proporcionades pel 
laboratori que s’han adjuntat a l’Apèndix 3. 
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4.2.3.1 Classe textural 

La textura és franca-argilosa, classificada segons el triangle de textures de la classificació 
USDA, que es basa en les proporcions de les fraccions granulomètriques. Segons Maroto 
[4], els sòls més adequats pels cultius hortícoles són els francs i francs-arenosos, sobretot 
per les hortalisses que s’aprofiten les arrels o òrgans subterranis. Ara bé, es considera que 
la textura del terreny és adequada. 

4.2.3.2 Reacció del sòl (pH) 

La reacció del sòl és un indicador de l’acidesa o basicitat del sòl. Seguint les indicacions 
de la Taula 8, la mostra analitzada presenta un pH de 7,9, és a dir, és bàsic. 

En termes generals, la major part d’hortalisses es desenvolupen millor per valors de pH 
lleugerament àcids, ja que la majoria de minerals són més solubles en sòls molt àcids que 
en solucions del sòl bàsiques o neutres. En l’àrea hortícola mediterrània, són freqüents els 
sòls alcalins en els quals resulten sensibles moltes espècies hortícoles, com maduixes, 
mongetes, etc. i on són habituals els problemes de clorosis fèrrica. 

El pH d’un sòl calcari no es pot canviar dràsticament, encara que sí es poden minimitzar 
alguns efectes negatius. La presència de carbonats presenta un poder tampó que evita un 
canvi definitiu de la reacció del sòl. L’aplicació d’esmenes orgàniques, adobs en verd i la 
millora del maneig del sòl poden modificar temporalment i de forma localitzada el pH del 
medi, millorant les condicions químiques i l’absorció de determinats nutrients [5].  

4.2.3.3 Els carbonats 

La determinació dels carbonats dóna una idea del contingut de sals del tipus carbonat 
càlcic i magnesi que hi ha al sòl. La interpretació del sòl estudiat (Taula 7) és que és molt 
calcari, ja que té un 42 % de CaCO3 smn. El contingut s’expressa en el percentatge de 
carbonat càlcic equivalent, referit, com totes les altres analítiques, a la terra fina de 
grandària inferior a 2 mm. 

Les propietats interessants que se li poden atribuir els carbonats és que contribueixen al 
manteniment dels agregats i de l’estructura del sòl i que tenen un poder tampó davant de 
reaccions químiques adverses com la sodificació, l’acidificació, la presència de metalls 
pesants... Ara bé, a causa dels carbonats es poden immobilitzar nutrients com el ferro, el 
que afecta a espècies sensibles [5]. 

4.2.3.4 Conductivitat elèctrica 

La mesura de la conductivitat elèctrica és un indicador de la quantitat de sals solubles 
presents en la solució del sòl. La presència de sals en el sòl afecta negativament els cultius 
i la sensibilitat varia segons el cultiu. El sòl en estudi presenta una C.E. (prova prèvia 
salinitat) de 0,541 dS/m, per tant, segons Villar [6] és lleugerament alta. 
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4.2.3.5 La matèria orgànica 

La matèria orgànica, matèria orgànica oxidable d’un sòl o humus, fa referència a la fracció 
orgànica dels sòls, i exclou els residus de plantes i animals sense descompondre.  

El sòl estudiat té un 2,57 % de matèria orgànica seguint la interpretació de la Taula 8, el 
que vol dir que té un nivell mitjà de matèria orgànica. 

Serà important fer aplicacions de matèria orgànica, ja que aquesta és una reserva de 
cessió lenta de nitrogen, activa la vida microbiana del sòl, protegeix el sòl de l’erosió, 
afavoreix la formació d’agregats i millora la ventilació i circulació de l’aigua.  

4.2.3.6 El nitrogen  

El sòl estudiat té un contingut en forma de nitrats de 37 mg/kg, que s'interpreta (Taula 9) 
que és un contingut alt. 

El nitrogen està present en diferents formes químiques. Normalment, la part corresponent 
a la fracció nítrica és la quantitativament més important, el que es considerarà en la 
programació de la fertilització que es fa a l’Annex VI, tenint en compte que un excés de 
nitrogen, pot induir un desenvolupament massa exuberant i una major susceptibilitat a 
determinades malalties criptogàmiques. A més, pot induir estrès salí i una acumulació 
massa elevada en els òrgans de les hortalisses que es consumeixen, que pot ser 
extremadament perillosa pels consumidors [4].  

4.2.3.7  El fòsfor 

El fòsfor forma part de la majoria de les molècules orgàniques que acumulen i proporcionen 
energia en els processos vitals de les plantes. El fòsfor, a més d’intervenir en la majoria 
dels processos de creixement, influeix molt directament sobre mecanismes com la floració, 
la fructificació i la formació d’un adequat sistema radicular [4]. L’anàlisi indica un contingut 
de 28 mg/kg de P Olsen, que amb la Taula 10 es pot interpretar que el nivell és l’òptim.  

4.2.3.8 El potassi 

El potassi influeix de forma important en l’estat hídric de les plantes, proporciona turgència 
a les cèl·lules i constitueix nombroses enzims. En moltes hortalisses aprofitables pels seus 
fruits, l’abonat potàssic s’associa amb la qualitat d’aquests, per la consistència que indueix, 
i en alguns cassos inclús amb la composició química dels mateixos. També en termes 
generals la nutrició potàssica es relaciona amb una major resistència a les baixes 
temperatures i a les malalties criptogàmiques [4]. 

El sòl analitzat té un nivell de K (extracció acetat amònic) de 303 mg/kg que es pot 
interpretar Taula 11 com un nivell alt. És un element que forma part de la fertilització. 
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4.2.3.9 El magnesi 

La mostra de sòl analitzada té un nivell de magnesi (extracció acetat amònic) de 244 mg/kg, 
per la qual es pot interpretar (Taula 12) que té un nivell òptim d’aquest element. El seu 
paper en el metabolisme dels vegetals és fonamental, donat que forma part de la clorofil·la 
[4]. L’origen del magnesi és degut sobretot a la composició mineral dels sòls, però també 
depèn de la qualitat de les aigües i de les aportacions fetes amb fertilitzants i dejeccions 
ramaderes.  

4.2.3.10 El calci 

El sòl analitzat té un contingut de Ca de 4446 mg/kg, per la qual s’interpreta (Taula 13) 
com a un nivell alt. El calci és un altre element que les plantes absorbeixen en gran quantia. 
Una deficient translocació de calci per la planta, el que pot succeir inclòs amb nivells 
suficients en el sòl (com a mitja 5 g de CaO/kg de sòl), pot ocasionar una anomalia molt 
freqüent en hortalisses de fulla com enciams, col, etc. coneguda com a <<tipburn>> així 
com el <<cor negre>> de l’api, o la podridura apical al tomàquet (<<blossom end rot>>) [4]. 

4.2.3.11 El sodi 

L’analítica de sodi es pot utilitzar per millorar el diagnòstic realitzat amb la prova prèvia de 
salinitat. El sòl estudiat té un contingut de sodi extret amb acetat amònic de 24 mg/kg, el 
que vol dir que no és salí d’acord amb la Taula 14. 

4.2.3.12 Altres 

No es pot fer una interpretació directa del contingut de sofre, bor, ferro manganès, zinc, 
coure i molibdè, ja que el laboratori va informar que els valors donats són els que havien 
extret, però que necessàriament no eren els totals, i que podia servir com un indicador pels 
elements que la interpretació és Alt, però que al no haver extret el 100%, interpretacions 
fetes com a Baix o Mitjà podria ser també Alt. 

L’anàlisi indica un contingut alt en sofre i ferro. 

El sofre és un altre element absorbit en gran mesura per les plantes, particularment certes 
crucíferes, com cols, coliflors, etc. entre les hortalisses [4].  

El ferro és un oligoelement necessari pel normal creixement de les plantes, però encara 
que existeixi en suficient quantitat en el sòl, pot quedar bloquejat en terrenys 
excessivament alcalins, el que provoca clorosis fèrrica. 

4.3 Altres determinacions 

Aquest apartat s’ha realitzat a partir del procediment seguit per Riba [7]. 
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 Capacitat de camp 

La capacitat de camp és el contingut d’aigua al qual s’estabilitza el sòl després de ser 
saturat amb aigua. S’ha fet la determinació de Bodman i Mahmud:  

 CC% = 0,023 · (% sorra) + 0,25 · (% llim) + 0,61 · (% argila) (4) 

CC% = 0,023 · 24,8 + 0,25 · 46 + 0,61 · 29,2 = 29,88 % 

 CC [mm] = CC% · da · p    (5) 

On, da = densitat aparent (1,17 g/cm3) 

 p = profunditat (30 cm) 

CC [mm] =
1,17 g sòl

cm3 sòl
·

0,2988 g aigua

1 g sòl
·

1 l aigua

1000 g aigua
· 30 cm ·

104cm2

1 m2
= 104,9 L/m2 

Segons Garrido [8] el sòl estudiat té una capacitat de camp mitja, gairebé elevada. 

 Punt de marciment permanent 

El punt de marciment permanent és aquell límit el qual l’aigua retinguda al sòl deixa d’estar 
en condicions per a ser utilitzada pel cultiu i no està disponible per aquest. S’ha fet la 
determinació de Silva et al. (1988).  

 PMP% = −5 + 0,74 · CC% (6) 

PMP% = −5 + 0,74 · 29,88 = 17,11 % 

 PMP [mm] = PMP% · da · p (7) 

On, da = densitat aparent (1,17 g/cm3) 

 p = profunditat (30 cm) 

PMP [mm] =
1,17 g sòl

cm3 sòl
·

0,1711 g aigua

1 g sòl
·

1 l aigua

1000 g aigua
· 30 cm ·

104cm2

1 m2
= 60,1 L/m2 
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 Aigua útil 

L’aigua útil és la part d’aigua que hi ha al sòl i que realment està disponible per la planta. 
Es calcula amb la diferència entre la capacitat de camp i el punt de marciment permanent. 

 AU = CC − PMP (8) 

AU = 104,9 − 60,1 = 44,6 L/m2 

 Capacitat d’intercanvi catiònic 

La capacitat d'intercanvi catiònic (CIC) és la capacitat que té un sòl per retenir i alliberar 
ions positius, gràcies al seu contingut en argiles i matèria orgànica. Les argiles estan 
carregades negativament, de manera que sòls amb majors concentracions d'argiles 
exhibeixen capacitats d'intercanvi catiònic grans. A major contingut de matèria orgànica en 
un sòl augmenta la seva CIC. 

La CEC representa la suma dels cations intercanviables (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+
 i Al+) del 

complex de canvi (CIC) i es pot expressar en miliequivalents per 100 g de sòl, que és 
equivalent a mmols de càrrega +/100 g de sòl. K-STATE [9] presenta un gràfic que 
relaciona el pH del sòl i la saturació de bases: al tenir un pH superior a 7,9, el contingut 
d’hidrogen i alumini en el complex de canvi és gairebé nul i el percentatge de saturació de 
bases s’interpreta com el 100%. 

 
CIC% =

Ca2+ + Mg2++K+ + Na+

SB
· 100 (9) 

22,23 meq Ca2+/100g; 2,01 meq Mg2+/100g; 0,775 meq K+/100g; 0,1 meq Na+/100g 

CIC% = 25,115
meq

100 g sòl
 

D’acord amb Garrido [8], la CIC indica que el sòl estudiat té una capacitat mitja de retenció 
de cations. 
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 Conclusions 

En l’observació del perfil del sòl es van poder diferenciar dos horitzons:  

 Horitzó A (primers 20 cm) gens compactat (densitat aparent de 1,17 g/cm3), amb 

bona infiltració de l’aigua, sense problemes d’entollament i molt ben estructurat. 

 A partir d'aquesta profunditat, un horitzó B molt compactat. 

També es va observar baixa pedregositat en tot el seu perfil i una estructura forta dels 
agregats, tant superficials com en profunditat. 

La profunditat no és limitant per la presència de la roca mare o el nivell freàtic, però l’alta 
compacitat del sòl per sota de l’horitzó A, pot ser força limitant per molts cultius. Per tant, 
serà molt adequat fer un subsolat del sòl per tal que les arrels puguin arribar a més 
profunditat. 

Amb l'anàlisi física i química es determina que la textura és franca-argilosa, que es 
considera adequada pel cultiu d’hortalisses, amb un contingut mitjà de matèria orgànica 
(2,57 %) i una capacitat mitja en retenció de cations (CIC = 25,1 meq/100 g sòl). Malgrat la 
C.E. (prova prèvia salinitat) és lleugerament alta (de 0,541 dS/m) el sodi indica que el sòl 
no és salí.  

S’ha considerat que les principals limitacions que té el sòl són: 

 El pH és bàsic (7,9). Generalment la major part d’hortalisses es desenvolupen 

millor per valors de pH lleugerament àcids.  

 És molt calcari (42 % de CaCO3 smn). Els carbonats afavoreixen la 

immobilització de nutrients com el ferro, que afecta a espècies sensibles. 

 Alt contingut en nitrats, que s'haurà de tenir en compte en el pla de fertilització. 
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Apèndix 1. Fotografies de la parcel·la 

Figura 6. Fotografia feta en direcció sud-est des del punt 1 de la presa de mostres de sòl 
(veure Plànol 2/6). 

Figura 7. Fotografia feta en direcció nord-oest des del punt 11 de la presa de mostres de 

sòl (veure Plànol 2/6). 
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Apèndix 2. Material i mètodes de les proves de 

camp 

Calicata 

Per observar el perfil del sòl es va fer una calicata, 
és a dir, un forat d’una profunditat d’un metre i mig 
o fins que s’arriba a la roca mare si el sòl és poc 
profund. En aquest cas es va considerar que una 
profunditat d’aproximadament un metre era 
suficient, ja que el projecte tracta de cultius 
hortícoles. 

El material utilitzat (Figura 8) va ser: una pala, un 
pic, un caveguet de mà i una cinta métrica. 

Mesura de la densitat aparent 

Per determinar la densitat aparent, es va seguir el 
procediment descrit per USDA [2], excepte a la 
última fase on no es va assecar com diu el 
procediment al microones, sinó que la mostra es 
va assecar a l’estufa d'un laboratori de l’ESAB. 

El material utilitzat va ser: un anell de 8 cm de 
diàmetre i 16,5 cm d’alçada, una maça, un bloc de 
fusta, una paleta,  un ganivet, bosses hermètiques, 
un retolador permanent, una balança (0,1 g de 
precisió), recipients metàl·lics i una estufa. 

Procediment: 

1. Clavar l’anell al sòl: netejar l’àrea de 

mostreig de residus superficials. Utilitzant la 

maça i el bloc de fusta, es clava l’anell amb la 

cantonada bisellada cap per avall, fins una 

profunditat de 8,25 cm (línia marcada a 

l’exterior de l’anell). És important conèixer la 

profunditat exacte de l’anell per fer una bona 

determinació del volum del sòl. Per fer-ho es 

mesura l’alçada de l’anell per sobre el sòl. Es 

prenen 4 mesures espaiades d’aquesta 

alçada i es calcula la mitjana. 

2. Treure l’anell  del sòl amb una paleta. 

3. Treure el sòl sobrant amb un ganivet 

Figura 10. Material utilitzat al camp 
per la mesura de la 
densitat aparent.  

Figura 9. Fent la calicata 

Figura 8. Material utilitzatper fer la 
calicata  
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4. Una vegada amb les 14 mostres tancades a les bosses hermètiques, es pesen amb 

una balança de precisió 0,01 g les mostres senceres, restant el pes de la bossa. 

S’homogeneïtza la mostra barrejant i trencant els terrossos. S’agafa 1/8 part de la 

mostra (en pes) i es porta al laboratori. 

5. Al laboratori es pesen safates metàl·liques assecades prèviament a l’estufa, es 

posen les mostres de sòl humides en 14 safates diferents (cada mostra en una 

safata), s’etiqueten i es posen les mostres a l’estufa a 105 oC durant 24 hores.     

6. Al dia següent es pesen les mostres de sòl seques. 

Infiltració de l’aigua 

Es va seguir el procediment descrit per Comas [10], 
que és pràcticament idèntic al descrit per USDA [2]. 

El material utilitzat va ser: un anell de 16,5 mm 
d’alçada i 15,8 mm de diàmetre, un embolcall de 
plàstic, una maça, un bloc de fusta, un got 
mesurador, aigua i un cronòmetre (telèfon mòbil).  

L’anell que es va utilitzat no era exactament de les 
dimensions que marca el procediment seguit, ja que 
aquest indica utilitzar un anell de 6 polzades de 
diàmetre (15,24 cm), i l’anell que es va utilitzar feia 
15,8 cm. 

Procediment: 

1. Netejar l’àrea de mostreig de residus superficials. Utilitzant la maça i el bloc de 

fusta, es clava l’anell amb la cantonada bisellada cap per avall, fins una 

profunditat de 8,25 cm (línia marcada a l’exterior de l’anell). 

2. Cobrir amb una làmina de plàstic l’anell i la superfície del sòl interior de l’anell. 

Aquest procediment evita destorbar la superfície del sòl a l’afegir l’aigua. 

3. Abocar 444 ml d’aigua (1 polzada (2,54 cm)) a l’anell recobert per l’embolcall 

de plàstic. 

   

Figura 11. Pas 1.  Figura 12. Pas 2.  Figura 13. Pas 3.  

 

Figura 14. Material utilitzat per la 
prova de la infiltració de 
l’aigua.  
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4. Treure la làmina de plàstic i registrar el temps (en minuts) que requereix 1 

polzada d’aigua per penetrar al sòl. Es para el rellotge just quan la superfície es 

veu brillant. 

Amb el mateix anell s’efectuen els passos 2, 3 i 4 amb una segona polzada d’aigua. La 
humitat del sòl afecta la infiltració de l’aigua, per tant, dos tests d’infiltració van ser 
necessaris perquè el sòl estava força sec. La primera polzada d’aigua va servir per 
humitejar el sòl, i la segona va donar una millor estimació de la infiltració de l’aigua al sòl. 

    

Presa de mostres 

El material utilitzat va ser: un caveguet de mà, una 
regle, un got, una galleda de plàstic, un ganivet, una 
balança, bosses de plàstic i un retolador permanent. 

Primer, es van marcar els 14 punts a mostrejar de tot 
el camp fent una petita calicata dels 20 primers cm.  

De cada punt es van agafar 100 g de terra, mirant 
d'agafar la mateixa quantitat de tota la secció. Es van 
pesar amb una balança al camp i es van posar les submostres a la galleda. La mostra total 
composta per les 14 submostres de terra es va introduir en una bossa de plàstic on es va 
escriure la referència amb retolador permanent (nom de la parcel·la i de la propietat, data i 
fondària). La mostra final tenia 1,4 kg de terra. 

El mateix dia que es va agafar la mostra es va portar al laboratori Ilersap a Lleida, per tal 
d’evitar que es modifiqués el seu contingut. 

  

Figura 19. Material utilitzat per 
la presa de mostres.  

Figura 15. Pas 1. Figura 16. Pas 2. Figura 17. Pas 3. Figura 18. Pas 4. 
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Apèndix 3. Taules interpretatives 

Les següents taules pertanyen al llibre de Villar i Villar [5] proporcionat pel laboratori Ilersap 
per la interpretació de l’anàlisi de sòl. 

Taula 6. Interpretació dels resultats de pH extret amb aigua (1:2,5 p/v). 

Resultat Interpretació 

<5 Fortament àcid 

5,0-6,5 Àcid 

6,5-7,5 Neutre 

7,5-8,4 Bàsic 

8,4-9,5 Alcalí 

>9,5 Fortament alcalí 

Font: [5] 

Taula 7. Interpretació dels continguts de carbonat càlcic equivalent segons intervals. 

Contingut de carbonat càlcic equivalent (%) Interpretació 

<5 Inapreciable o no calcari 

5-15 Poc calcari 

15-25 Calcari 

25-45 Molt calcari 

>45 Extremadament calcari 

Font: [5] 

Taula 8. Interpretació dels nivells de matèria orgànica (mètode Walkley i Black) en sòls 
agrícoles en ambients del tipus mediterrani. 

Matèria orgànica oxidable (%) Interpretació 

<1 Molt baix 

1-2 Baix 

2-3 Mitjà 

3-4 Alt 

>4 Molt alt 

Font: [5] 
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Taula 9. Criteris d'interpretació dels nivells de nitrogen en forma de nitrats del sòl. 1La 
interpretació pot estar subjecte al context (moment de l’any i cultiu). 

Contingut de nitrogen en forma de nitrats 
(mg N-NO3/kg) 

Interpretació 1 

<10 Dèficit 

10-15 Deficiència lleugera 

15-20 Mitjà 

20-25 Òptim 

>25 Alt 

Font: [5] 

Taula 10. Criteris d'interpretació de l'anàlisi de fòsfor extret amb el mètode Olsen. 

Nivells de P (Olsen) al sòl, en ppm Interpretació 

<12 Baix 

12-24 Mitjà 

24-36 Òptim 

36-80 Alt 

>80 Molt alt 

Font: [5] 

Taula 11. Interpretació dels nivells de potassi extret amb acetat amònic a pH 7. 

Nivells de K al sòl (ppm) Interpretació 

<125 Baix 

125-175 Mitjà 

175-250 Òptim 

250-350 Alt 

>350 Molt alt 

Font: [5] 

Taula 12. Interpretació dels nivells de magnesi extret amb acetat amònic a pH 7. 

Nivells de Mg al sòl, en ppm Interpretació 

<100 Baix 

100-175 Mitjà 

175-250 Òptim 

250-500 Alt 

>600 Molt alt 

Font: [5] 
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Taula 13. Interpretació dels nivells de calci al sòl extret amb acetat amònic a pH 7. 

Nivells de Ca al sòl, en ppm Interpretació 

<700 Molt baix 

700-2000 Baix 

2000-4000 Adequat 

>4000 Alt 

Font: [5]  

Taula 14. Interpretació dels nivells de sodi extret amb acetat amònic. 

Nivells de Na al sòl, en ppm Interpretació 

<100 No salí 

100-300 Lleugerament salí 

300-1000 Salí 

>1000 Salí-sòdic 

Font: [5] 
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és estudiar la qualitat de l’aigua de reg per saber com s’ha de 
gestionar el reg. 

2 Origen i disponibilitat de l’aigua 

La parcel·la té un pou a l’interior de la caseta de reg de 0,5 m de diàmetre i el nivell de 
l’aigua es troba a 556 m s.n.m. (55 m sota el nivell del sòl). Està situat a la zona nord-oest 
de la parcel·la (veure Plànol 3/6). A finals de juliol del 2017 tenia un cabal de 1,6 l/s.  

L’aigua subterrània de la zona prové de les escorrialles de l’aqüífer de Guissona. El 
municipi es troba situat a la conca hidrogràfica del Llobregat. A uns 130 m de l’entrada de 
la caseta de reg, en sentit nord-oest, hi passa la Riera de Sant Pere, que va a parar al riu 
Anoia (afluent del Llobregat). 

3 Anàlisi de l’aigua 

3.1 Introducció 

L’aigua de reg serà de bona qualitat quan, complint les seves funcions bàsiques cap a la 
planta, no produeixi efectes perjudicials al sòl. 

Els principals problemes resultants de l’aigua de reg es relacionen amb la salinitat, 
l’alcalinitat, la infiltració de l’aigua al sòl, la toxicitat d’ions presents en ella, les combinacions 
dels anteriors i els efectes causats per sòlids en suspensió, metalls pesats, corrosivitat, etc. 

3.2 Obtenció de la mostra 

La quantitat mínima d’aigua que necessita el laboratori per poder fer l’anàlisi és d’1 litre. 
L’aigua es va extreure del pou mitjançant un cubell que es va baixar fins al fons del pou 
amb una politja. Es va utilitzar una ampolla d’aigua de plàstic com a recipient, esbandida 
prèviament tres vegades amb aigua del mateix pou. Es va omplir fins al límit i es va tancar 
hermèticament. Al mateix matí de la recollida de la mostra es va portar al laboratori Ilersap 
a Lleida per reduir al mínim els canvis químics que es podrien presentar durant 
l’emmagatzematge com a resultat de l’activitat biològica, pèrdua de CO2 dissolt i reaccions 
químiques de precipitació i oxidació. 

3.3 Resultats 

A la Taula 1 es presenten els resultats proporcionats pel laboratori. 
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Taula 1. Taula dels resultats de l’anàlisi d’aigua del pou realitzats pel laboratori Ilersap. Els 
assajos marcats amb (*) no estan emparats per l’acreditació ENAC. ICP-MS té el significat 
d’Espectrometria de Masses per Plasma d'Acoblament Inductiu.  

Paràmetre 
analitzat 

Resultat 
Incertesa 

(k=2) 
Unitats 

Resultat anions i 
cations en mg/l 

Mètode 

pH (*) 7,78 ±0,11 pH - Electrometria 

C.E. (*) 2,070  dS/m - Conductimetria 

Cations (*) 

Ca 19,0 ±2,5 meq/l 380,0 ± 50 ICP-MS** 

Mg 10,3 ±1,7 meq/l 125,2 ± 21,5 ICP-MS 

K 0,375 ±0,045 meq/l 14,6 ± 1,8 ICP-MS 

Na 1,89 ±0,21 meq/l 43,5 ± 4,8 ICP-MS 

Anions (*) 

Nitrats (*) 0,87  meq/l 53,9 Cromatografia iònica 

Cl (*) 1,977  meq/l 70,2 Cromatografia iònica 

Sulfats (*) 21,506  meq/l 1032,3 Cromatografia iònica 

F (*) 0,036  meq/l 0,648 Cromatografia iònica 

Carbonats (*) <0,02  meq/l <0,6 
Valoració 

potenciomètrica 

Bicarbonats (*) 2,340  meq/l 142,7 
Valoració 

potenciomètrica 

Altres (*) 

P 162 ±21 μg/l - ICP-MS 

B 104 ±19 μg/l - ICP-MS 

Fe 31,9 ±4,5 μg/l - ICP-MS 

Cu <25  μg/l - ICP-MS 

Mn 4,06 ±0,69 μg/l - ICP-MS 

Cd <0,5  μg/l - ICP-MS 

Cr <1  μg/l - ICP-MS 

Ni <1  μg/l - ICP-MS 

Pb <1  μg/l - ICP-MS 

Zn 57,2 ±7,4 μg/l - ICP-MS 

Hg <0,5  μg/l - ICP-MS 

3.4 Comprovació de l’anàlisi 

Es calcula l’error de neutralitat (1) per verificar si l’anàlisi és correcte. 

 
Error de neutralitat =

∑ cations − ∑ anions

∑ cations + ∑ anions
· 100 < 5%   (1) 

On el sumatori d’anions i cations és en meq/l. 

Error de neutralitat = 8,3% 

Com que és més gran al 5%, s’hauria de rebutjar l’analítica, ara bé, s’utilitzarà per al 
projecte, encara que serà recomanable repetir-la. 



Annex III. L’aigua de reg  3 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

3.5 Interpretació de la qualitat de l’aigua 

Comparant els resultats de l’anàlisi (Taula 1) amb els valors de la conductivitat elèctrica, 
anions, cations i altres considerats normals d’una anàlisi de l’aigua de reg segons Ayers i 
Westcot [1], tots els valors es troben dins el rang usual, excepte el magnesi, els nitrats, el 
potassi i els sulfats. Els sulfats (21,506 meq/l) es troben per sobre però pràcticament al 
límit. El magnesi (10,3 ±1,7 meq/l) i el potassi (14,625 ± 1,755 mg/l)  sí que es troben força 
per sobre del rang usual. Els nitrats (53,9 mg N/l) també es troben per sobre del rang usual.  

Es troba per dins el rang usual el total de sòlids dissolts (TSD) que és el sumatori dels 
anions i cations (1863,6 mg/l). 

Ayers i Westcot [1] també donen una sèrie de restriccions en l’ús de l'aigua de reg segons 
la concentració d'alguns dels seus components. A continuació s’estudia cada paràmetre 
comparant-lo amb els valors que donen aquests autors, excepte si s’indica el contrari. 

3.5.1 pH 

El valor del pH de l’aigua analitzada és de 7,78, una mica inferior que el del sòl (7,9). L’aigua 
de reg es troba dins el rang normal (6,5 – 8,4), encara que s’ha de tenir en compte que 
els sòls que menys problemes donen per als cultius són els de pH comprès entre 6,0 i 7,5, 
ja que els nutrients de les plantes en general presenten la seva màxima solubilitat en aquest 
interval. 

3.5.2 Salinitat 

La conductivitat elèctrica és una mesura de la salinitat. L’aigua analitzada té una C.E. de 
2,07 dS/m, per tant, pot ser un problema pels cultius més sensibles. Segons les 
Normes Riverside, es classificaria com una aigua C3, que vol dir que és una aigua amb una 
salinitat alta que pot utilitzar-se per al reg de sòls amb bon drenatge, emprant volums 
d’aigua en excés per a rentar el sòl utilitzant cultius tolerants a la salinitat. 

Et total de sòlids en solució (TSD) és de 1863,6 mg/l, per tant, caldrà un grau lleuger o 
moderat en l’ús de l’aigua. 

L’objectiu del reg és proporcionar aigua als cultius en la quantitat adequada i moment 
oportú, per evitar pèrdues en producció degudes a llargs períodes d’escassetat d’aigua. El 
reg continuat amb aigües que tenen sals en solució pot provocar salinització dels sòls, 
reduint la disponibilitat d’aigua per la planta. Provoca una reducció en la producció 
proporcional a l’augment en la salinitat del sòl per sobre d’un cert nivell crític. Per tant, per 
cada cultiu s’haurà de programar el reg, regant per sobre les necessitats per lixiviar l’excés 
de sals, evitar la salinització progressiva del sòl i les pèrdues de producció. 
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3.5.3 Infiltració 

Un contingut relativament alt de sodi o relativament baix de calci en l'aigua o al sòl redueix 
la velocitat a la qual l'aigua de reg s’infiltra. Els problemes més freqüents relacionats amb 
una baixa infiltració solen produir-se quan el sodi s'incorpora al sòl i deteriora la seva 
estructura. Els agregats del sòl es dispersen en partícules petites que obstrueixen els porus 
i eviten que l'aigua pugui infiltrar-se amb facilitat. L'efecte contrari el produeix el calci i el 
magnesi, de manera que per avaluar realment el problema que pot generar un excés de 
sodi cal conèixer també la quantitat de calci i magnesi que hi ha al sòl. 

El paràmetre utilitzat per determinar el risc que suposa el sodi és el RAS (Relació 
d'Adsorció de Sodi) (equació (2)). Aquesta mesura indica la quantitat de sodi en l'aigua de 
reg en relació amb els cations de calci i magnesi.  

 
RAS =

Na+

√Ca2+ + Mg2+

2

   
(2) 

On Na, C i Mg s’expressen en meq l-1. 

RAS =
1,89

√19 + 10,3
2

= 0,49 

El RAS no considera els canvis que succeeixen en la solució del sòl a causa de la solubilitat 
del calci present, com a resultat dels processos de dilució o precipitació que tenen lloc 
ràpidament després del reg, per la qual cosa es poden presentar errors en la predicció. La 
precipitació ocorre quan hi ha presència de quantitats suficients de calci i de carbonats, 
bicarbonats o sulfats els quals, al combinar-se i formar carbonat de calci o guix, excedeixen 
el seu producte de solubilitat. 

El RAS de l’aigua és molt baix, per tant, el contingut de sodi és baix i serà apta per al reg 
la majoria de vegades.  

3.5.4 Toxicitat d’ions específics 

En les aigües utilitzades per reg existeixen de forma predominant els cations calci (Ca2+), 
magnesi (Mg2+), sodi (Na+) i potassi (K+), i els anions bicarbonat (HCO3

-), clorur (Cl-), sulfat 
(SO4

2), nitrat (NO3
-) i carbonat (CO3

2-). 

Encara que la majoria de les plantes responen a la salinitat com una funció del potencial 
osmòtic total, n’hi ha d’altres que són susceptibles a certs ions específics. 
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Els ions tòxics més comuns en les aigües de reg són els clorurs, el sodi (Na) i el bor (B). 
En alguns casos es presenten en menor extensió toxicitats per magnesi (Mg), liti (Li), sulfats 
i elements traça, residus de pesticides i contaminants provinents de deixalles industrials.  

Sodi 

L’anàlisi de l’aigua indica un valor de Na+ de 1,89 meq/l, i amb els càlculs fets anteriorment 
una RAS de 0,49, per la qual cosa s’interpreta que no hi ha cap grau de restricció en 
l’ús de l’aigua del pou pel contingut de sodi. 

Per a la majoria de les plantes cultivades no s'ha demostrat que el sodi (Na+) sigui 
essencial. L'efecte perjudicial del sodi sobre els cultius és, en la majoria dels casos, 
indirecte, a causa de la influència negativa que té aquest catió sobre l'estructura del sòl.  

Bor 

El bor és un microelement essencial per les plantes requerit en quantitats molt petites (<5 
ppm en el sòl), el qual pot ser tòxic en concentracions molt properes a les adequades (0,6-
1,0 ppm). Els cultius tenen diferents requeriments de bor, i alguns presenten un cert grau 
de tolerància als excessos. El valor que indica l’anàlisi de sòl és de 104 μg/l (o 0,104 mg/l), 
per tant no hi ha restricció en l’ús de l’aigua per la concentració d’aquest element. 

Clorurs  

Si la concentració excedeix la tolerància de les plantes, es presenten símptomes de 
toxicitat, els quals inclouen cremades o assecament dels teixits foliars. Encara que no 
existeixi molta informació sobre la toxicitat dels clorurs i la tolerància de les plantes, Maas 
[2] presenta una recopilació feta per alvocat, cítrics, raïm i maduixa: la concentració 
permissible de clorurs en l’aigua de reg (en meq l-1) està molt per sobre, en tots els casos, 
comparant-lo amb el valor de l’aigua analitzada (1,977 meq l-1). Dels valors que dóna, el 
més baix és el de la maduixa Shasta amb un valor de 3,3. Per tant, els clorurs de l’aigua 
de reg no haurien de portar problemes. 

Nitrats 

Tenint en compte el contingut de nitrats de l’aigua de reg (12,18 mg/l o 0,87 meq/l), 
s’interpreta que hi hauria d’haver una restricció en l’ús d’aigua lleugera o moderada, el 
que vol dir que es considerarà en el càlcul de la fertilització nitrogenada per evitar excessos 
de nitrogen, ja que podria causar danys als cultius, perquè indueix creixements vegetatius 
en excés, retardant la maduresa i disminuint la qualitat. Alguns cultius poden acumular 
nitrats en concentracions excessives, el qual pot causar un perill en la salut d’animals i 
humans. També pot produir problemes en els equips de reg per oclusió de canonades [1].  
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Alta saturació del magnesi (Mg2+)  

L’ús d’aigües de reg que contenen altes concentracions de Mg2+, pot portar com a 
conseqüència l’augment en el complex de saturació de Mg intercanviable del sòl (PMgI).  

El magnesi intercanviable pot reduir el creixement de les plantes a causa d’un efecte directe 
de toxicitat. La disminució en la producció pot atribuir-se a una deficiència de Ca causada 
per alts nivells de Mg al sòl. García [3] recomana que es faci una avaluació de l’aigua quan 
la relació Ca:Mg d’aquesta sigui menor a 1, per avaluar la perillositat d’utilitzar aigua amb 
una concentració donada de Mg. En el cas estudiat, amb una concentració a l’aigua de reg 
de 19 mq Ca/l i de 10,3 meq Mg/l, es fa evident que el magnesi no hauria de portar 
problemes. 

3.5.5 Elements traça 

No tots els elements traça són tòxics, i de fet alguns d’ells són essencials pel creixement 
de les plantes (Fe, Cu, Mo, Zn). Quan estan presents en quantitats que excedeixen certs 
límits, es presenten acumulacions en els teixits i reduccions en el creixement. Molts d’ells 
es fixen i s’acumulen en els sòls i els arriben a contaminar quan s’utilitzen repetidament 
aigües amb concentracions altes. Ayers i Westcot [1] defineixen les màximes 
concentracions permissibles, i s’ha comprovat que a l’aigua de reg analitzada no 
l’excedeix cap element. 

3.5.6 Danys a equips i estructures 

La qualitat de l’aigua està directament relacionada amb els problemes d’oclusió d’equips 
de reg localitzat. A la Taula 2, apareixen les causes dels problemes físics, químics i 
biològics als equips de reg localitzat. 

Taula 2. Agents físics, químics i biològics relacionats amb la qualitat de l’aigua per reg que 
contribueixen a l’oclusió de sistemes de reg per degoteig.  

Físics sòlids en suspensió Químics (Precipitació) Biològics (bacteris i algues) 

Sorra Carbonats de Ca o Mg Filaments 
Llim CaSO4 Descomposició microbial 
Argila Òxids, hidròxids a- Fe 
Matèria orgànica Carbonats, silicats, sulfurs b- S 
 de metalls pesats c- Mn 
  Bacteris 
  Petits organismes aquàtics 
  a- ous de caragols 
  b- larves 

Font: adaptat de [1] i [4]. 

García [3] presenta el grau de restricció d’ús de l’aigua d’acord amb el problema potencial 
que el pot causar. Tenint en compte l’anàlisi s’interpreta que: el pH de l’aigua del pou (7,78) 



Annex III. L’aigua de reg  7 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

a causa que precipita el carbonat càlcic, i el TSD (1863,6 mg/l) haurien de provocar un 
grau de restricció de l’ús lleuger o moderat; les concentracions de ferro i manganès 
no haurien de crear problemes.  

La precipitació de carbonats pot ser un problema però s’ha de considerar que l’element 
més crític d’obturacions en el sistema de reg localitzat que es dissenya (Annex VII) són les 
cintes de reg que es van reemplaçant cada un o dos anys, per tant, no és un tema que 
pugui preocupar gaire. 

4 Conclusions 

Després de l’estudi de l’aigua de reg es poden treure les següents conclusions, que es 
basen en el grau de restricció o problemes que pot causar: 

 La C.E. mostra que pot ser un problema pels cultius més sensibles. El reg 

continuat amb aigües que tenen sals en solució pot provocar salinització dels 

sòls, reduint la disponibilitat d’aigua per la planta. Per tant, pot ser necessari 

regar en excés pel rentat de sals al sòl. 

 El fet que l’aigua analitzada tingui un alt contingut en nitrats voldrà dir que s’haurà 

de tenir en compte a l’hora de planificar la fertilització.  

 Donat el pH de l’aigua, que provoca el problema de precipitats de calci, així com 

el contingut de TSD, poden haver-hi problemes d’obstruccions al sistema de reg. 

Com que s’utilitzen cintes de reg que es canvien cada cert temps, no es 

considera un problema gaire greu. 
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és conèixer si hi ha o hi pot haver una oportunitat de mercat per 
als productes que es volen vendre. S’estudiarà l’entorn comercial per conèixer la posició 
respecte als competidors, es definirà un públic objectiu i s’escollirà la via de 
comercialització que es consideri més adequada. 

2 Anàlisi de l’entorn comercial 

2.1 Mercat europeu de productes ecològics 

Més del 95% del comerç ecològic mundial (59.100 milions $ el 2010) es reparteix gairebé 
a parts iguals entre Europa i els Estats Units. A la major part d’Europa les perspectives de 
creixement del consum de productes ecològics en els propers anys són importants [1].  

2.2 Objectius i filosofia de l’empresa 

L’objectiu de l’empresa serà crear un lloc de treball per tal que l’agricultor pugui guanyar-
se la vida a partir del cultiu i venda de proximitat d’hortalisses ecològiques. 

2.3 Competidors 

2.3.1 En la producció 

Són competidors aquells productors que utilitzin una mateixa estratègia d’explotació, és a 
dir, productors ecològics de petita escala amb venda de proximitat. A la Taula 1 es troba  
un llistat dels operadors d’hortalisses amb certificat ecològic a l’Alta Segarra, per la qual 
cosa es poden considerar els principals competidors pel comerç de proximitat. 

 L’empresa Ben Plantats va ser creada l’any 2011 per en Roc Barnils. Els primers 

anys era una empresa que es dedicava a la jardineria, i l’any 2014 va engegar 

un projecte d’hortofructicultura ecològica i biodinàmica a Copons.  

 A La Molsosa, s’hi troba el projecte TornaTerra, que té com a objectiu recuperar 

petits horts abandonats i reivindicar el treball pagès. 

 A Prats de Rei, en Tomàs Gallego Grau, entre altres activitats agrícoles, també 

es dedica al cultiu d’hortalisses ecològiques. 

Actualment, els nombre de productors d’hortalisses ecològiques destinades a la 
comercialització a l’Alta Segarra és relativament baix comparat amb altres zones de 
Catalunya. Aquests productors no obligaran a adaptar el pla productiu per evitar 
coincidència de produccions perquè no són grans superfícies. 
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Taula 1. Operadors de cultius d’hortalisses amb certificat ecològic a l’Alta Segarra. 
1L’explotació hortícola es troba a Copons. 

Font: elaboració pròpia amb dades de la Guia d’Operadors de la Producció Agrària 
Ecològica de Catalunya (CCPAE). 

2.3.2 En la comercialització 

Com que les explotacions ecològiques van molt lligades a la venda directa, els mateixos 
competidors en la producció són possibles competidors en la comercialització (a no ser 
que venguin el producte a intermediaris).  

2.4 Proveïdors  

A la Taula 2 es citen els possibles proveïdors de l’explotació. 

Taula 2. Proveïdors 

Nom Producte Ubicació 

Planters can Ros 
Planter d’hortalisses de varietats 

locals 
L’Ametlla del Vallès 

Les Refardes Llavor de varietats locals Mura 

Esporus Llavor de varietats locals Manresa 

Agro Igualada Productes agrícoles Igualada 

Tallers Franqueses Maquinària i taller Corró d’Avall 

Agroxarxa Assegurances Calaf 

Anoia de Plàstics Industrials Material de reg Igualada 

Nom Població Activitats Productes 

Roc 
Barnils 
Virgili 

Vilanova 
del Camí 1 

Bosc, matolls i recol·lecció 
silvestre; C. hortalisses; 
Fruiters; Guaret, adob verd i 
erm; Oliveres; Pastures, prats i 
farratges 

Bosc; C. alfals; C. hortalisses; C. 
pereres; C. pomeres; C. presseguers; 
C. pruneres; Improductiu; Oliveres; 
Sup. forestal fustereres 

Tomas 
Gallego 
Grau 

Els Prats 
de Rei 

A. fruits secs; C. hortalisses; 
Fruiters; Oliveres; Vinya 

C. ametllers; C. caquis; C. cirerers; C. 
figueres; C. hortalisses; C. pereres; C. 
vinya de raïm de taula; Oliveres 

Arnau 
Vilaseca 
Puigpelat 

La 
Molsosa 

Bosc, matolls i recol·lecció 
silvestre; C. hortalisses; Cereals 
i lleguminoses per a gra; 
Guaret, adob verd i erm 

Bosc; Bròquil; C. blat semidur i tou; C. 
hortalisses; C. ordi; Carbassó; Ceba; 
Enciam; Escarola; Espina; Guaret; 
Improductiu; Pebrot; Sup. forestals 
fustereres; Superfície lliure de 
sembra; Tomàquet 
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2.5 Balanç DAFO 

El balanç DAFO (Debilitats i Amenaces enfront de Fortaleses i Oportunitats) (Taula 3), 
permet sintetitzar el que s’ha descobert de l’empresa i del seu entorn, que en resumeix els 
aspectes positius i negatius tant interns com externs. 

Taula 3. Balanç DAFO 

 Aspectes positius Aspectes negatius 

Interior 

Fortaleses Debilitats 

- Respecte pel medi ambient. 
- La propietat està disposada a llogar 
les terres a llarg termini. 
- Contribució al desenvolupament rural 
de la zona. 
- Preservació de varietats locals 
d’hortalisses. 
- Coneixements i experiència en 
horticultura ecològica. 
- Poques despeses fixes. 

- Poc capital inicial. 
- Comercialització: empresa no coneguda. 
- Altes inversions necessàries inicials: 
sistema de reg, maquinària, etc. 
- Sense certificat ecològic. 

Exterior 

Oportunitats Amenaces 

- Bona imatge dels productes. 
- Preocupació per a la salut. 
- Consciència mediambiental. 
- Demanda de productes de qualitat. 
- Poca competència. 
- Mercat en creixement. 

- Competència amb altres productors 
(convencionals i ecològics). 
- Gran desconeixement per part dels 
consumidors de què és l’agricultura 
ecològica i els seus mètodes de producció, 
així com del seu valor afegit. 

3 Públic objectiu 

És important saber com són les persones que majoritàriament compren els productes que 
s’oferiran, per tal de dirigir els esforços de comercialització sobretot cap a elles. 

Riba [2] descriu el perfil de consumidor d’aliments ecològics basant-se en el “Estudio del 
perfil del consumidor de alimentos ecológicos” realitzat pel Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino l’any 2011.  

 Perfil del consumidor: major proporció de dones, més aviat joves menors de 35 

anys, de classes socials altes o mitjanament altes, amb un nivell de formació 

elevat i acostumen a viure amb fills a la seva llar. 

 El comportament d’aquests consumidors són: 

 No busquen cap marca en productes ecològics i s’informen bé de què 

compren. 

 Estan compromesos amb el medi ambient. 

 Es preocupen per la seva salut. 

 La limitació de consumir aquests productes és el preu. 
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 S’identifiquen quatre grups de consumidors segons el seu comportament: 

 Des-implicats: són aquells consumidors que consumeixen aquests 

productes per la moda més que per convicció, amb poca preocupació per un 

estil de vida saludable i majoritàriament d’edat jove amb un nivell 

socioeconòmic baix. 

 Ecologistes: consumidors preocupats pel medi ambient. Identifiquen 

correctament productes ecològics i s’informen. Majoritàriament són residents 

en grans ciutats, amb un nivell de formació avançat i de classe alta. 

 Convençuts: consumeixen aquests productes tant pel seu caràcter 

saludable com pel seu paper en el desenvolupament sostenible. Tenen un 

alt grau de coneixement d’aquests productes. Són menys sensibles als preus 

tot i ser de classe més aviat mitja. 

 Preocupats per la salut: tenen menys preocupació pel medi ambient, són 

més sensibles al preu i solen comprar en botigues especialitzades. 

4 Situació dels productes al mercat. Vies de 

comercialització 

L’objectiu serà dirigir la comercialització dels productes en l’entorn local i comarcal, en 
circuits curts de comercialització (CCC), que vol dir que hi ha com a màxim un 
intermediari entre el productor i el consumidor. Reduint intermediaris els pagesos poden  
cobrar un preu més just pels productes, sense que els consumidors hagin d’afrontar-ne un 
cost excessiu i reduint alhora la petjada ambiental del sistema alimentari. Si el productor 
ven els seus productes directament als consumidors, es parla de venda directa. 

En producció convencional, sovint, el preu rebut pel productor ni tant sols arriba al 25% del 
que el consumidor final paga. Llavors les estratègies que han de prendre els productors 
per obtenir beneficis tendeixen a ser explotacions de grans superfícies amb alts nivells 
tecnològics per tal de disminuir despeses en el procés productiu i d’aquesta manera poder 
vendre el producte a preus reduïts [2]. 

La parcel·la del projecte té una superfície relativament petita, i la inversió en tecnologia 
hauria de ser molt elevada per fer front a la competència de productes convencionals. A 
més, els principis de la producció agrària ecològica aposten per a una agricultura de petita 
escala i són contraris a la industrialització del sector. Per tant, en aquest projecte no té 
sentit la venda dels productes a mercats i cooperatives agràries convencionals.  

A continuació es presenten els tipus de comercialització en circuits curts més importants, 
que són les alternatives que es planteja per comercialitzar el producte: 

 Venda directa al tros: demana poques inversions i és un magnífic argument de 

promoció, ja que els compradors coneixen el lloc on s’han cultivat els aliments i 

la persona que n’ha pres cura. Les modalitats pràctiques poden ser variades: 

amb horaris més o menys extensos, fins i tot limitats a només un o dos dies a la 

setmana, fins a la possibilitat que els propis consumidors facin la seva collita. En 
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aquesta última fórmula la producció ha de ser molt ben planificada, s’ha de 

realitzar un seguiment de la recol·lecció i ensenyar-la als clients. Per ampliar 

l’oferta es poden vendre també productes d’altres agricultors o ramaders de la 

zona. 

 Venda directa als mercats: els consumidors tenen contacte amb el productor, 

encara que no coneguin el lloc on es cultiva. És una fórmula que demana més 

hores que la venda al tros.  

 Venda directa a domicili o a grups de consum: en aquest sistema, el 

productor, fa arribar al domicili dels consumidors unes cistelles, obertes o 

tancades, amb una distribució periòdica (setmanal o bisetmanal…) o ocasional. 

Les cistelles donen als productors molta llibertat per elaborar l’oferta i permet 

fixar-ne els preus. Si s’agrupen consumidors, les cistelles poden ser lliurades en 

un o pocs punts de recollida, el que simplifica la feina del productor i redueix els 

desplaçaments. 

Hi ha tres tipus de cistelles: 

 Cistelles tancades: aporten allò que està produint l’hort en aquell 

moment. L’agricultor decideix el contingut de les cistelles, que li faciliten 

planificar la producció i evitar excedents. 

 Cistelles obertes: el consumidor escull els productes que li interessen. 

 Cistelles mixtes: sobre una base d’hortalisses tancada, els consumidors 

tenen la possibilitat d’afegir-hi altres productes com ara fruita, ous o pa. 

 Venda a botigues especialitzades o supermercats: requereix menys temps 

que altres opcions. 

 Venda a restaurants o menjadors: també requereix menys temps que altres 

opcions, però implica tenir la capacitat d’oferir amb regularitat quantitats 

d’aliments sovint importants.  

 Cooperatives de consumidors: es constitueixen per proveir els seus membres 

d’aliments i altres productes. Els seus socis compren col·lectivament mitjançant 

acords amb els proveïdors (pagesos, ramaders o elaboradors).  

 Cooperatives de productors i punts col·lectius de venda: pagesos i/o 

elaboradors s’associen per crear i gestionar en grup una botiga de “productes de 

la terra”. Requereix una inversió major que altres models de CCC. Una variant 

d’aquest model és l’agrupació de productors sense espai de venda físic. En 

aquest cas, els productors i elaboradors s’organitzen per tal d’intercanviar 

productes i diversificar l’oferta de cada un d’ells.  

 Cooperatives de productors i consumidors: el grup de consumidors compra, 

per avançat al principi de cada estació, una “part de collita” que rebrà 

periòdicament a un preu fix, acordat en funció dels costos de l’activitat. D’aquesta 

manera els integrants comparteixen els riscos – i també els beneficis de les 

bones collites – ja que la quantitat de productes rebuts pels consumidors variarà 

en funció de les condicions climàtiques i sanitàries, però no així el preu percebut. 
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5 Pla de màrqueting 

5.1 Política de producte 

5.1.1 Productes 

Es cultivarà la màxima varietat d’hortalisses possibles per poder oferir al client la majoria 
d’hortalisses que consumeix, d’acord amb els cultius escollits a l’Annex V. Els clients 
també tindran un paper en les varietats cultivades, ja que es cultivaran més aquelles que 
agradin més. No es descarta comercialitzar productes ecològics d’altres pagesos de la 
zona per ampliar l’oferta, com ara fruita, mel, pa, etc. 

Elaborar determinats productes a partir d’hortalisses, com ara conserves, pot ser 
interessant, per la llarga data de caducitat i perquè incrementen el marge de benefici, ja 
que són més valorats que els productes en brut. Ara bé, suposaria tenir més instal·lacions 
per processar-los, majors inversions i més tràmits per posar-los en marxa, a més 
d’augmentar la feina. Per altra banda permetria esglaonar els ingressos al llarg de l’any. 
L’opció d’elaborar determinats productes no es contemplarà en aquesta proposta 
d’explotació, però es tindrà en compte com una opció de futur. 

5.1.2 Presentació del producte 

Les hortalisses es vendran a granel o en cistelles de diferents mides (petita, mitjana o gran), 
preferiblement en forma de cistella tancada. Ara bé, tampoc es descarta els altres tipus de 
cistelles. Es vendrà a pes o per unitat, en funció del producte. 

Serà important intentar atreure els clients i fidelitzar-los. Es farà una marca, que podrà 
incloure un missatge. Es faran targes amb informació de l’empresa per donar als clients. 
També es confeccionarà un cartell informatiu per als punts de venda perquè acompanyi 
l’exposició del producte i quedi clar l’origen i el sistema de producció. 

El Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell, del 28 de juny de 2007, sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics defineix en el seu article 23 les paraules protegides 
per la llei per etiquetar productes ecològics. A l’Estat espanyol són 'ecològic', 'biològic', 'eco' 
i 'bio'. Per tant, aquests mots no es podran utilitzar pels productes produïts, ja que, pels 
motius esmentats a l’Annex V, com a projecte inicial es descarta recórrer a la certificació. 
Els productes es podran vendre com a productes lliures d’adobs i pesticides de síntesi 
química. 

5.2 Política de preus 

Un producte no s’hauria de vendre mai per sota dels costos de producció. A l’hora 
d’avaluar-los, a més dels costos estrictament de producció si han d’incloure els de 
distribució i comercialització, els de comunicació i el marge dels intermediaris. 
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La millor manera de saber a quin preu es poden vendre les hortalisses que es produeixin 
serà consultant el preu que demanen productors o comercialitzadors d’hortalisses 
ecològiques a Catalunya. S’ha de tenir en compte que el preu de les hortalisses que 
aquestes empreses ofereixen, no acostuma a ser constant en el temps, ja que depèn del 
mercat, de la demanda dels consumidors, del clima, l’estacionalitat, la qualitat, etc. 

Per calcular els beneficis d’aquest projecte s’utilitzaran uns preus orientatius. S’ha fet un 
estudi comparant els preus marcats a les pàgines web per diferents productors i 
comercialitzadors d’hortalisses ecològiques de Catalunya: L’ortiga, La Tavella, 
Agroboca.com, S’ha kavat el bròquil, Ben Plantats i Hortalplat.cat. El preu proposat a la  
Taula 4 no és la mitjana dels preus que ofereixen aquestes empreses per cada producte, 
ja que l’estudi de mercat s’ha fet als mesos d’hivern, quan els preus d’hortalisses d’estiu 
són més alts que el preu en temporada. Com que es vendran hortalisses de temporada, 
s’ha calculat el valor mig proposat per aquestes empreses i s’han corregit fins a considerar 
un preu just com a hortalissa de temporada. Ara bé, el càlcul del preu de cada producte en 
el futur vindrà donat a partir de les despeses fixes i variables, intentant igualar als productes 
convencionals i si no és possible, que el sobrecost no sigui excessiu.  

Taula 4. Taula de preus proposada 

Producte Preu Unitat Producte Preu Unitat 

Albergínia 3 €/kg Fava  3,0 €/kg 

All sec 10 €/kg Meló  1,5 €/kg 

Api 5,5 €/kg Mongeta seca 10 €/kg 

Bleda 2,5 €/kg Mongeta tendra 7 €/kg 

Bròquil 2,5 €/unitat Pastanaga 2,5 €/kg 

Calçot 4 €/25 unitats  Patata 1,5 €/kg 

Carbassa 1,8 €/kg Pebrot verd 3,5 €/kg 

Carbassó 1,8 €/kg Pebrot vermell 4 €/kg 

Ceba seca 1,8 €/kg Porro 2,5 €/kg 

Ceba tendra 1,6 €/manat Raves 1,5 €/manat 

Cogombre 3,5 €/kg Remolatxa 2,5 €/kg 

Col 2 €/unitat Síndria 0,8 €/kg 

Enciam 1,3 €/unitat Tomàquet 3,5 €/kg 

Escarola 1,6 €/unitat Tomàquet de penjar 5 €/kg 

Espinac 6,8 €/kg Xicoira 1,3 €/unitat 

5.3 Política de punt de venda o distribució 

El principi serà venda de proximitat i que hi hagi una coneixença directa entre el productor 
i consumidor. El consumidor ha d’estar informat de l’origen del producte, les seves 
condicions de distribució i la seva estacionalitat.  
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5.3.1 Canal de comercialització seleccionat 

Marcar prèviament com es realitzarà la comercialització dels productes és complicat, ja 
que no depèn exclusivament del productor, i sovint dependrà d’oportunitats. Encara que 
no es descarta cap canal de comercialització, es prioritzaran els següents: 

 La venda directa al tros és l’opció més interessant per les poques inversions 

necessàries. Aquesta alternativa seria molt adequada pels clients que viuen al 

poble, ja que, per la proximitat de la parcel·la al poble podrien venir a peu, sent 

així un sistema molt més sostenible que qualsevol altre. Ara bé, probablement 

sigui difícil donar sortida a totes les hortalisses produïdes per aquesta via. 

 Fer cistelles tancades i comercialitzar-les per la zona, ja que l’agricultor podria 

decidir el contingut de les cistelles, que facilitarien planificar la producció i evitar 

excedents. Es determinaran punts de recollida per grups de consumidors per 

reduir els desplaçaments. 

 La venda a restaurants de la zona perquè permet vendre volums força 

importants de productes.  

5.3.2 Logística 

Determinats productes com patates, carbasses, cebes, alls o mongetes seques 
s’emmagatzemaran a la planta inferior del domicili del promotor on disposa de 40 m2 i està 
situat a menys de 700 m de la parcel·la. També es comprarà una cambra frigorífica per 
emmagatzemar tomàquets, cogombre, carbassó, pebrot, etc.  

Les comandes s’atendran per via telefònica, correu electrònic o xarxa social. També es 
crearà una pàgina web per fer-se conèixer i s’oferirà un servei de compra a la botiga on-
line.  

El producte es transportarà amb la furgoneta de l’empresa i s’entregaran als clients amb 
caixes de fusta o plàstic reutilitzables, que hauran de tornar. 

5.4 Política de promoció i publicitat 

Gran part de la publicitat es farà per xarxa social i boca a boca. També es confeccionaran 
targetes amb informació de l’empresa per donar als clients. S’elaboraran promocions per 
a la captació i fidelització de clients, com transport gratuït o regalar certs productes a partir 
d’una determinada comanda. 

 

 



Annex IV. Estudi de mercat i pla de màrqueting  9 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

6 Conclusions 

Les idees més importants de l’anàlisi de l’entorn comercial són: 

 A Europa hi ha perspectives importants de creixement del consum de productes 

ecològics. 

 La filosofia de l’empresa serà fer comercialització de proximitat i a un preu just. 

 Són competidors els productors de la zona, ecològics, de petita escala i amb 

venda de proximitat. 

 Els principals aspectes positius del projecte són: la propietat està disposada a 

llogar les terres a llarg termini, el promotor té experiència en horticultura 

ecològica, el projecte té poques despeses fixes, la producció té respecte per el 

medi ambient i la salut, es preserven i impulsen varietats locals, i hi ha demanda 

de productes de qualitat. 

 Els principals aspectes negatius del projecte són les inversions inicials 

(maquinària, furgoneta, etc.) i la comercialització (no som coneguts). 

Les principals idees del pla de màrqueting proposat són: 

 Es cultivarà la màxima varietat d’hortalisses que es vendran com a productes 

lliures d’adobs i pesticides de síntesi química. 

 Es vendran a granel o en cistelles. 

 Es proposen uns preus semblants als que demanen productors o 

comercialitzadors d’hortalisses ecològiques a Catalunya. El càlcul del preu de 

cada producte en el futur vindrà donat a partir de les despeses fixes i variables, 

intentant igualar als productes convencionals i si no és possible, que el sobrecost 

no sigui excessiu. 

 Es prioritzarà fer venda directa al tros, repartir cistelles tancades i la venda 

directa a restaurants per la zona. 

 Gran part de la publicitat es farà per xarxa social i boca a boca.  
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és plantejar-se les alternatives que es presenten en el projecte i 
prendre decisions. 

2 Elecció d’espècies i varietats 

Per la salut dels cultius és molt important escollir les espècies i varietats tenint en compte 
l’adaptació edafoclimàtica, i el seu comportament davant a plagues i malalties. 

2.1 Elecció d’espècies 

L’objectiu és tenir la màxima variabilitat d’espècies hortícoles en un sistema de rotació per 
tal d’evitar l’esgotament del sòl i per poder oferir el màxim de productes diferents als clients. 
S’escolliran aquelles espècies que, d’acord amb l’estudi edafoclimàtic, no tindrien gaires 
limitacions a l’hora d’obtenir bons rendiments. 

Els cultius plantejats són: albergínia, all, api, bleda, bròquil, carbassa, carbassó, carxofa, 
ceba (i calçot), cogombre, col, coliflor, enciam, escarola, espinac, fava, maduixa, meló, 
mongeta (per tendra i seca), moniato, nap, pastanaga, patata, pebrot, pèsol, porro, rave, 
remolatxa, síndria, tomàquet i xicoira.  

La proposta d’alternativa i rotació serà variable en funció del comportament real de les 
espècies a la parcel·la estudiada, i a més, també s’experimentarà cultivar, a petita escala, 
els cultius rebutjats durant aquest projecte per veure si realment la seva adaptació a la 
parcel·la és dolenta, així com altres cultius que puguin semblar interessants. També es 
descartaran cultius que segons l’estudi fet, tenen una bona adaptació però que a la pràctica 
no la tinguin, així com cultius que amb el temps es comprovi que no són rendibles. 

En primer lloc, s’ha de considerar que la major part d’hortalisses es desenvolupen bé en 
sòls permeables (sòls francs, francs-arenosos, etc.), i es desenvolupen millor per valors de 
pH lleugerament àcids. L’estudi de sòl (Annex II) indica que el sòl té una bona infiltració de 
l’aigua; té els 20 primers cm molt ben estructurats; la textura és franca-argilosa, que es 
considera adequada; i el valor del pH és bàsic (7,9), que malgrat que no es pugui considerar 
adequat, bona part dels sòls de Catalunya són calcaris, i el cultiu d’hortalisses hi és present. 

S’estudia espècie per espècie si pot presentar una bona adaptació a la parcel·la d’acord 
amb l’estudi del clima (Annex I) i l’estudi del sòl (Annex II). 
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Després d’estudiar els cultius plantejats, s’han rebutjat els següents: 

 Carxofa: és una espècie que aparentment podria tenir una bona adaptació 

edàfica però no climàtica de la parcel·la, per la seva sensibilitat a les gelades, 

així com a les temperatures altes estivals. 

 Coliflor: detesten els sòls molt calcaris. 

 Maduixa: prefereix sòls lleugerament àcids amb un pH òptim entre 5,5 i 6,5 i no 

es desenvolupen bé en sòls calcaris (pateixen clorosis). 

 Moniato: sembla que pot adaptar-se bé al sòl. Ara bé, prefereix climes càlids i 

que no hi hagi grans fluctuacions tèrmiques. Els estius a la zona d’estudi són 

calorosos durant el dia però amb nits fresques. Es descarta com a cultiu de la 

rotació proposada, però es provarà de cultivar en una petita superfície per veure 

la seva adaptabilitat real a la parcel·la. 

 Nap: descarto aquest cultiu perquè el pH del sòl és de 7,9 i a més és calcari, el 

que pot fer que originen arrels fibroses i de mal sabor.   

 Pèsol: no li agraden els sòls molt calcaris. 

Els cultius seleccionats són: albergínia, all, api, bleda, bròquil, carbassa, carbassó, 
ceba (i calçot), cogombre, col, enciam, escarola, espinac, fava, meló, mongeta (per 
tendra i seca), pastanaga, patata, pebrot, porro, rave, remolatxa, síndria, tomàquet i 
xicoira. Aquestes es consideren que poden tenir una bona adaptabilitat a la parcel·la quan 
es respecti el calendari de cultius adaptat per la zona climàtica. Ara bé, hi ha dos cultius 
que la seva adaptació no és aparentment bona però s’han seleccionat: 

 La teoria diu que la mongeta vegeta malament en sòls excessivament calcaris, 

amb pH superior a 7,5, apreciant-se forts problemes de clorosis. Malgrat pugui 

semblar que no sigui gaire favorable a les característiques del sòl de la parcel·la, 

es farà el seu cultiu per poder quadrar la rotació, per la rendibilitat que comporta 

la seva comercialització, i perquè és de les espècies amb més varietats locals a 

Catalunya i molt distribuïdes per tot el territori, considerant que el sòl de bona 

part del territori català és calcari. 

 Els sòls calcaris també li són desfavorables al bròquil, però s’ha seleccionat 

perquè donarà més variabilitat de productes oferts a l’hivern. A més, a Catalunya 

hi ha varietats locals de bròquil que es cultiven en sòls molt calcaris sense 

problemes. 

A l’Apèndix 1, es descriuen les característiques edafoclimàtiques de les espècies 
escollides i rebutjades, que és amb què s’ha basat per fer la selecció.  

2.2 Elecció de varietats 

Sovint, s’utilitzen varietats resistents a plagues o patògens concrets. És l’anomenada 
resistència vertical, en què s’ha aconseguit la modificació d’un gen clau (per millora 
clàssica, no transgènica) que inhibeix el desenvolupament del patogen en la planta hoste. 
S’ha de tenir en compte que tard o d’hora, perdran aquesta resistència específica quan 
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aparegui una raça o mutació del patogen que la superi. Només té sentit afrontar el 
problema des d’una estratègia conjunta on es tingui en compte el clima, el tipus de sòl, les 
dates i les pràctiques de cultiu, etc. [1]. 

A mig o llarg termini són més interessants les varietats que incorporen una resistència 
general a diferents problemes. No són tan efectives contra un en concret ni en totes les 
situacions, però mantenen molt més temps aquesta capacitat i no estimulen l’aparició de 
races més agressives del patogen. És l’anomenada resistència horitzontal i en ella 
intervenen molts gens que per separat són incapaços de contrarestar l’efecte del patogen. 
Moltes varietats tradicionals es comporten d’aquesta manera, però també s’ha de tenir en 
compte que moltes varietats tradicionals fa molts anys que han deixat de ser 
seleccionades. En aquest sentit, algunes d’elles poden ser susceptibles a problemes greus, 
que es solen expressar fora de la seva zona d’origen al modificar les condicions del cultiu.  

A part dels valors socials i culturals, l’ús de varietats locals té altres valors destacables 
(Taula 1). 

Taula 1. Valors de les varietats locals davant les modernes 

Varietats locals i tradicionals Varietats modernes 

Alta diversitat genètica i heterogeneïtat Baixa diversitat i homogènies 

Produccions menors però més regulars 
Major producció si es donen les condicions 
òptimes 

Adaptades a condicions locals. Rusticitat 
Requereixen una alta aportació d’insums per 
produir 

Producció, selecció i conservació a mans de 
l’agricultor 

Control a mans de multinacionals i formant 
part de l’oferta comercial dins de paquets 
tecnològics amb adobs i fitosanitaris 

Font: [1] 

S’han proposat diferents varietats a l’Annex VI, gran part varietats locals i la resta varietats 
que, malgrat no es puguin considerar locals, fa molts anys que es cultiven a la nostra zona 
i que poden ser adequades per les condicions climàtiques de la parcel·la. Ara bé, no es 
podrà avaluar si són realment adequades fins que es porti a terme el projecte.  

3 Sistema d’implantació 

En aquest punt s’han plantejat tres alternatives per la implantació dels cultius: sembra 
directa, sembra en lloc protegit (fer-se o encarregar planter) o reproducció vegetativa. La 
decisió presa ve en funció de l’espècie.  

La sembra directa es refereix a sembrar directament al sòl, per no confondre-ho amb el 
no treball del sòl, i es farà per: 

 Llavors de mida gran: lleguminoses i cucurbitàcies 
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 Cultius que tot i tenir llavor petita, no permeten un correcte trasplantament: 

espinac, pastanaga, rave, nap, remolatxa... 

 Adob verd 

Es farà reproducció vegetativa per tubercles (patata), i bulbs (alls i calçots), i no serà 
necessari estructures de protecció perquè es “sembraran” directament al camp. 

La producció de planter té com a objectiu avançar determinats cultius fora del camp, i així 
hi poden estar més temps els cultius precedents, a més d’evitar la competència amb les 
adventícies, l’atac d’insectes o depredadors i l’efecte negatiu de les condicions ambientals 
adverses. Ara bé, no totes les espècies i varietats admeten el trasplantament.  

Es trasplantarà planter per varietats amb unes necessitats de temperatura germinativa 
elevades i que en condicions exteriors siguin molt vulnerables (tomàquet, pebrot i 
albergínia) i per aquelles que la competència de les adventícies sigui un greu problema en 
el maneig (enciam, ceba, porro, etc.). 

Un altre punt a plantejar-se és si el planter es farà a la pròpia explotació, o bé es comprarà 
a un viverista. A més de la dedicació que demana fer-se planter, requereix disposar d’unes 
instal·lacions adients per aconseguir que sigui de la qualitat suficient i que no representi 
una dedicació desproporcionada dins de les tasques productives.  Una proposta intermèdia 
és demanar a un viverista professional que faci el planter amb les llavors de l’explotació. 
Com a projecte inicial es descarta l’opció de fer-se tot el planter, ara bé, no es descarta fer-
ne per determinats cultius que no necessiten estructures de protecció i que es  puguin 
sembrar en eres a l’hort, com ara la xicoira, les cebes primerenques o el porro. Com que 
no es coneix quina evolució tindrà l’explotació en la producció del propi planter de les 
espècies que ho requereixin, s’ha decidit que en els costos es tindrà en compte com si es 
comprés tot el planter per totes les espècies que no es fa ni sembra directa ni reproducció 
vegetativa. En un futur no es descarta l’adquisició d’un hivernacle o túnel per utilitzar-lo 
com a sementer (espai de terra o instal·lació on es sembren i crien les plantes hortícoles 
en els seus primers estadis). 

4 Sistema de reg 

Hi ha tres tipus de reg: 

 A manta: consisteix en inundar els cultius a través de solcs i cavallons. És un 

sistema que consumeix molta aigua i presenta problemes, ja que compacta el 

sòl i genera molta proliferació d’adventícies. 

 Aspersió: permet recrear la pluja i cobrir grans superfícies amb costos 

d’instal·lació baixos. En els darrers anys s’han dissenyat tècniques de 

microaspersió per a cultius hortícoles que són molt eficients en l’ús d’aigua 

(poden arribar a tenir uns eficiència del 60-70% respecte el reg a manta). 

Aquests tipus de reg no és gaire adequat per les cucurbitàcies (carbasses, 

carbassons i cogombres) i a bona part de les solanàcies (tomàquets, pebrots i 

albergínies), ja que poden patir malalties fúngiques o cremades per l’efecte lupa 
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de l’aigua a les fulles. La patata sí que suporta bé aquest tipus d’hidratació. A 

altres famílies, com ara les lleguminoses, especialment les mongetes, o algunes 

compostes, com enciams, els regs per aspersió els hi són favorables i 

contribueixen a rentar-ne alguns paràsits, com la mosca blanca. 

 Gota a gota: consumeix un 10% de l’aigua que gasta el reg a manta. Com que 

és localitzat, genera poca naixença d’adventícies i evita problemes de fongs en 

fulles. Aquest sistema presenta l’avantatge respecte el reg per aspersió, que 

necessita menys pressió per funcionar.  

Decisió: es decideix que es dissenyarà un sistema de reg localitzat (gota a gota) per 
l’eficiència en l’ús de l’aigua, la seva disponibilitat i pels avantatges que comporta.  

5 Sistemes de protecció 

5.1 Encoixinat 

Els objectius de cobrir el sòl són protegir-lo dels rigors climàtics, evitar la proliferació 
d’adventícies i afavorir la vida del sòl, protegint-la físicament dels agents externs, 
especialment de l’efecte nociu dels raigs ultraviolats. 

Els encoixinats s’acostumen a fer a la primavera, ja que les condicions més desfavorables, 
sobretot la temperatura, seran a l’estiu.  

En èpoques que hi hagi molta humitat i refredament del sòl, serà millor retirar els 
encoixinats, ja que podrien produir podridures derivades de l’excés d’humitat i la baixa 
temperatura del sòl. 

A nivell comercial, en horticultura ecològica s’utilitzen bàsicament les següents alternatives: 

 Encoixinat amb restes vegetals (ex. palla): amb un encoixinat de restes 

orgàniques, es pot aconseguir reduir la temperatura del sòl gràcies a l’ombra 

que fa, així com es reduirà l’evaporació i, l’erosió en cas de fortes pluges. La 

seva col·locació suposa un alt temps, sovint hi ha llavors del cereal entre la palla 

que acaben germinant, i el preu o la disponibilitat en determinats moments pot 

ser una limitació. Aquest tipus d’encoixinats pot ser útil quan és un recurs local, 

sempre que el seu preu sigui baix i es pugui mecanitzar o, almenys, agilitzar la 

seva col·locació [2]. 

 Encoixinat amb plàstics biodegradables: té l’avantatge que és fàcil de posar 

i és biodegradable, és a dir, no cal retirar-lo després del cultiu. Solen ser força 

tous i si el sòl no està ben preparat poden haver-hi trencaments en intentar tapar 

terrossos, pedres o restes vegetals. Pel seu color negre, fan un lleuger 

escalfament del sòl que alguns vegetals, especialment les solanàcies, 

agraeixen.  
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 Encoixinat amb paper: té certs inconvenients, principalment la col·locació, que 

és més lenta i necessita ajustos en la màquina d’encoixinar per evitar 

trencaments.  

 Substituir l’encoixinat per un control mecànic: és imprescindible actuar 

aviat, ja que moltes eines són capaces d’arrencar només plantes  petites. Com 

avantatges cal esmentar que existeixen nombroses possibilitats d’ajust segons 

el marc de plantació i hi ha diferents eines molt eficaces. Si el control mecànic 

es realitza sobre un sòl massa humit, per contra, el rendiment es pot veure 

afectat negativament. Un altre inconvenient és que no es produeix l’estalvi de 

l’aigua de reg com s’aconsegueix sota encoixinat.  

Decisió: com a projecte inicial es proposa l’ús de plàstic biodegradable en liliàcies (excepte 
calçot que és necessari calçar-lo) i solanàcies, pels avantatges explicats anteriorment. En 
els altres cultius es farà un control mecànic de les adventícies. 

5.2 Sistema de protecció del fred 

El conreu d’hortalisses en hivernacles i túnels de plàstic (de polietilè) permet un cultiu 
primerenc o tardà en comparació amb la producció del camp.  

A continuació es descriuen les característiques generals d’alguns sistemes de protecció: 

 Hivernacles: són ideals si es vol començar la temporada de conreu a principis 

de primavera i acabar la recol·lecció a finals de tardor. Adquirir un hivernacle i 

fer-lo construir requereix un pressupost elevat.  

 Túnels de plàstic: el ventall de mides i formes dels túnels és molt ampli. N’hi ha 

per preus força econòmics. Presenten alguns inconvenients, com ara que l’altura 

és limitada i que els arcs no compten amb una base de ciment, sinó que només 

van clavats a terra. A més, en dies molt ventosos el plàstic s’ha de treure per 

evitar que el vent s’endugui l’estructura.  

 Mantes tèrmiques de polipropilè: és una tècnica molt utilitzada actualment i és 

de les més eficients evitant la congelació dels vegetals. Aquesta manta pot ser 

utilitzada per a molts cultius, i es pot treure i tornar a posar segons les condicions 

meteorològiques. Els dies assolellats d’hivern o de primavera convé treure-la per 

millorar la ventilació del cultiu i deixar que el sol escalfi la terra fosca. Se la 

tornarà a posar a mitja tarda, per tal de retenir l’escalfor acumulada, que serà 

retornada com a energia radiant al llarg de la nit. 

 Caixoneres: són adequades per a la producció de planters i són força 

econòmiques.  

 Una variant són les caixoneres de germinació amb llit calent, que aprofiten 

la temperatura resultant de la fermentació dels fems de cavall per tal de 

germinar les plantes hortícoles en superfície.  

Decisió: es descarta l’ús de caixoneres de germinació amb llit calent perquè té 
l’inconvenient de necessitar fem fresc de cavall, i la seva disponibilitat pot ser una limitació. 
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També es descarta l’adquisició d’un hivernacle per la inversió necessària. Sí que s’ha 
pensat en tenir un sementer per elaborar-se el propi planter, com ara un túnel de plàstic, 
que poden ser força econòmics, però, com s’ha raonat a l’apartat 3, s’ha descartat per al 
projecte inicial elaborar-se el propi planter. També s’ha descartat tenir estructures de 
protecció per cultius primerencs o tardans pel preu de les infraestructures. Ara bé, per la 
zona en què es troba el projecte és possible que en un futur sigui adequat fer-se el propi 
planter o allargar els cicles d’alguns cultius i s’instal·li algun sistema dels plantejats. A causa 
del clima de la parcel·la, sí que serà necessari l’ús de mantes tèrmiques per evitar la 
congelació dels vegetals en els mesos més freds, sobretot pels cultius de fulla.  

6 Sistemes de fertilització 

Aportar varietat de materials orgànics, mantindrà actius diversos grups de 
microorganismes i fongs, que en cas de fer aportacions d’un sol tipus de material serien 
molt més restringits.  

A continuació es presenten les diferents alternatives com presenta Puig [3]: 

 Fems: els adobs animals són molt bons fertilitzants i en funció del sòl o dels 

cultius pot interessar-ne més un tipus de fem que d’altre: 

 Fems d’ovella i de cabra: molt adequat per al clima mediterrani, per la seva 

riquesa en nutrients, i per l’aportació d’una quantitat important de matèria 

seca que ajuda a la millora de la textura del sòl i a la retenció de l’aigua. 

S’han de compostar prèviament, ja que la seva fermentació és molt termòfila 

i podria afectar la vida del sòl.  

 Fems de vaca: acostumen a ser uns fems adequats per als sòls rics en 

matèria orgànica i de clima fred. El seu elevat contingut d’aigua i la càrrega 

de microorganismes derivats del sistema digestiu dels remugants són un 

activador de la vida microbiana del sòl. La seva fermentació acostuma a ser 

a baixa temperatura. 

 Fems de porc: el seu ús com a purí està exclòs de l’agricultura ecològica. 

Barrejat amb palla i un cop compostats, generen una esmena molt 

equilibrada de carboni i nitrogen. La seva fermentació és força termòfila. 

 Fems de cavall: a causa del seu elevat contingut d’urea, la seva fermentació 

és molt ràpida, i la temperatura ascendeix molt. És molt útil per a llits calents 

o, un cop compostats, per fer-ne planter.  

 Gallinassa i excrements d’altres aus: té molt contingut de nitrogen i s’ha 

d’aplicar amb moderació. Té una important càrrega de calci, cosa que 

bloqueja alguns sòls ja rics en aquest element, com és el cas del sòl de la 

parcel·la.  

 Altres adobs: 

 Cendra: és una font de potassi. En general, la cendra de la crema d’alzina i 

pi està a l’entorn d’un 6% de riquesa de potassi, un 3% en magnesi i un 1,3% 

en fòsfor. Ara bé, més d’un 25% és calci, per tant, s’haurà d’aplicar de forma 

molt moderada per evitar el bloqueig del sòl per un pH massa elevat. 
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 Llana: les restes de llana de poc valor comercial poden ser utilitzades per 

l’agricultura. Cal comprovar que no hagin estat tractats amb productes 

químics. Es pot aplicar la llana directament o bé compostar-la. Aporta 

nitrogen de manera gradual i millora l’estructura. 

 Pols d’ossos i banyes: és molt rica en fòsfor (10%). Les restes han d’haver 

estat passades per un autoclau per garantir-ne la desinfecció de possibles 

patògens d’origen animal. S’haurà de compostar abans de la seva aplicació. 

 Marro de cafè: és molt ric en fòsfor. 

 Adob verd: té la funció d’incrementar la fertilitat del sòl, millorar l’estructura, 

retenir els nutrients del sòl, evitar-ne el rentat i atreure fauna auxiliar. A més, si 

hi ha lleguminoses, nitrificaran el sòl. Els adobs verds acostumen a estar 

compostos per:  

 Lleguminoses: fixen nitrogen i milloren l’activitat biòtica del sòl. 

 Gramínies: milloren l’estructura del sòl per efecte de les arrels, aporten una 

gran quantitat de biomassa i són el suport perquè s’enfilin les lleguminoses. 

 Crucíferes (cols, naps, colza, etc.): aporten una gran quantitat de biomassa i 

tenen unes potents arrels axiformes que entren en profunditat i recuperen 

grans quantitats de potassi del subsòl. 

 Preparats vegetals: es poden fer caldos de consolda i ortiga per fertilitzar els 

cultius. Aquestes plantes són àvides en la captació de nutrients, especialment 

nitrogen. 

 Compost: l’adobat amb un material orgànic ben compostat permet l’aportació al 

sòl d’una matèria orgànica estabilitzada en forma d’humus, l’alliberament gradual 

dels seus nutrients i la utilització d’un producte lliure de patògens i de llavors 

d’herbes adventícies. El procés de compostatge es pot fer seguint diverses 

tècniques: 

 Estàtiques: compostatge en superfície (descomposició de la matèria 

orgànica directament sobre el sòl), en compostador (n’hi ha de molts tipus) o 

el vermicompostador (utilitzant cucs).  

 Compostatge en pila de volteig: ideal per volums grans.  

Molts pagesos compren el compost madur, sobretot per comoditat, ja que en el 

compostatge en pila de volteig és necessari fer voltejos i controlar el procés. 

També és molt comú fer compostatge en superfície, que consisteix a estendre 

directament sobre el sòl fems, adobs verds, restes de cultiu o qualsevol altre 

material orgànic que es vulgui descompondre i aportar els seus minerals i 

beneficis de manera progressiva. La matèria orgànica es pot deixar directament 

en superfície o mig incorporar-la a pocs centímetres del sòl després d’haver-se 

assecat (si era molt humida i fresca). 

Decisió: 

 Es sembraran adobs verds que ocuparan el sòl durant els mesos d’hivern, i es 

farà la gestió com es descriu a l’Annex VI. 

 Es farà compostatge en superfície per les restes de collita i adobs verds, pels 

beneficis que comporta.  
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 Es comprarà el compost madur com fan la majoria d’explotacions hortícoles, 

sobretot per comoditat, ja que per fer compostatge en pila és necessari fer 

voltejos i com que no es disposarà de tractor, s’haurien de fer a ma o s’hauria 

de llogar un tractor. Com que es comprarà el compost madur, no s’aplicaran 

fems.  

 També s’aportarà cendra (font de potassi) i marro de cafè (ric en fòsfor), ja que 

són residus domèstics que no s’hauran de comprar.  

 Es pot recórrer a qualsevol dels altres fertilitzants proposats si es considera 

convenient. 

7 Protecció vegetal 

7.1 Sistema de control de plagues i malalties 

El control de plagues i malalties en agricultura ecològica s’hauria de basar principalment 
en la utilització de pràctiques culturals i preventives, que facin augmentar la resistència i 
capacitat d'autodefensa natural dels conreus. També s'han de protegir i impulsar els 
enemics naturals de plagues i malalties. Si es fa necessari aplicar tractaments per 
combatre els problemes, s'utilitzaran productes naturals que no perjudiquin als conreus ni 
al seu entorn, evitant-se l'ús de tota mena de productes químics de síntesi.  

Mètodes de control: 

 Selecció de varietats i espècies adequades: veure apartat 1. 

 Associacions i rotacions: és interessant barrejar plantes amb diferents 

necessitats de nutrients, que formin part de diferents famílies i amb sistemes 

radiculars diferents. Això permet aprofitar al màxim l’espai i els nutrients del sòl, 

així com obstaculitza la presència o especialització de determinades plagues.  

 Fauna útil: 

 Insectes: les bardisses, les cobertes vegetals permanents, els marges o un 

hort medicinal, permeten donar refugi i alimentar a la fauna útil durant tot 

l’any. S’haurà de tenir en compte que aquestes plantes no tinguin un efecte 

negatiu per les plantes cultivades o que atreguin patògens que puguin afectar 

els cultius. És interessant plantar als marges diverses espècies que atreguin 

aquesta fauna. Una bona combinació és buscar plantes rústiques, si pot ser 

silvestres, que permetin mantenir floracions la major part de l’any. També es 

poden col·locar hotels d’insectes, maons, canyes o teules situades en llocs 

estratègics de l’hort que protegeixen aquestes espècies. 

 Ocells i ratpenats: un bon nombre d’ocells, en tot el seu cicle vital o només 

en una part, mengen insectes, essencialment larves de papallones o 

mosques. Els ocells que interessa potenciar són els insectívors, com ara la 

mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga carbonera (Parus 

major), la mallerenga blava (Parus caeruleus), la mallerenga petita (Parus 

ater), el picasoques blau (Sitta europaea), el papamosques gris (Muscicapa 
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striata) o la cotxa fumada (Phoenichurus ochruros) [3]. Per afavorir la 

presència d’aquests ocells, és necessari disposar de caixes-nius. Els 

ratpenats tenen hàbits nocturns, així com moltes papallones de diversos 

insectes perjudicials per horta.  

 Treballar correctament el sòl: és important conèixer les condicions òptimes 

d’adobat, de reg i de treball per cada tipus de sòl i cultiu, ja que tot el que està 

relacionat amb la vida del sòl afecta la salut de les plantes cultivades. Per 

exemple, si es fa una fertilització molt rica en substàncies solubles (com fems o 

compostos immadurs), pot afavorir la proliferació de moltes plagues, 

especialment d’insectes xucladors, atrets per la riquesa de sucres i aminoàcids 

de la vegetació mal fertilitzada. La gestió de l’aigua també serà molt important, 

ja que la manca o l’excés poden debilitar les plantes i fer-les fàcilment atacables 

per virus, fongs o insectes.  En cas que al sòl hi hagi nematodes, treballar-lo 

redueix les densitats de població fins un 80%. 

 Bona gestió de les restes de collita per evitar que proliferin les plagues i 

malalties de l’hort. A l’acabar el cicle productiu s’han d’arrencar les plantes i 

afegir-les a la pila de compost, controlant la fermentació, incorporar-les al sòl o 

cremant-les en cas que estiguin molt atacades per paràsits o malalties. També 

és important no encavalcar conreus. 

 Tècniques físiques (solarització o biofumigació): es realitza cobrint el sòl amb 

una làmina de plàstic transparent en èpoques de calor i radiació solar intensa. 

S’utilitza en sòls on s’han establert colònies importants de patògens. Ara bé, és 

probable que fent rotacions, associacions i sembrant adobs verds de forma 

regular, no sigui necessari utilitzar aquesta tècnica. 

 Barreres: una tanca que rodegi la parcel·la redueix riscos, com ara que entrin 

conills a menjar hortalisses. Una bardissa densa compleix la mateixa funció,  pot 

fer de tallavents pels cultius i frena l’expansió de productes tòxics o fumigacions 

que puguin utilitzar els pagesos veïns. Hi ha altres tipus de barreres, com les 

làmines metàl·liques col·locades al voltant de certs cultius sensibles per impedir 

el pas de llimacs i cargols. Pel mateix serveix la cendra, closques d’ous triturades 

o serradures seques rodejant els cultius.  

 Trampes: s’utilitzen per fer mostrejos d’una població d’insectes patògens per 

conèixer el moment per la intervenció directa; com a mètode de confusió que 

impedeix que els mascles i les femelles s’aparellin; o també per a fer captures 

massives. Existeix una gran varietat de trampes específiques per cada insecte o 

plaga. Per cargols i llimacs s’acostuma a utilitzar recipients enterrats arran de 

terra, plens de cervesa barrejats amb farina, que dificulta la seva sortida.  

 Lluita biològica: és l’aplicació de depredadors dels paràsits nocius pels cultius. 

És important que la biodiversitat de l’entorn s’encarregui de la regulació de 

paràsits. S’ha de procurar crear bones condicions perquè existeixi aquesta 

biodiversitat i recórrer el mínim possible a insecticides d’acció total (piretrines, 

rotenona o nim), que encara que no siguin tòxics per les persones, creen 

desequilibris al destruir fauna útil. Passa el mateix amb la destrucció de fongs 

útils del sòl, quan s’abusa de fungicides, inclòs dels permesos en agricultura 

ecològica, com el coure. El bacteri Bacillus thuringiensis, és força eficaç per 

diferents classes de cucs i erugues, de lepidòpters i coleòpters.  
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 Lluita directa: consisteix en atacar directament als agressors de les plantes 

cultivades.  

 Preparats d’origen vegetal: l’objectiu és utilitzar la toxicitat dels principis 

actius de plantes per controlar plagues o malalties. També hi ha espècies 

que reforcen el sistema immunitari de molts vegetals i els fan ser més 

resistents als atacs externs. Els mètodes d’extracció dels principis actius són 

variables: infusions, decoccions, fermentacions, maceracions o tintures. 

 Preparats minerals: 

 Sals de sofre: s’utilitzen per prevenir fongs i àcars. Es poden aplicar en 

pols, però és millor fer-ho dissoltes en aigua, ja que en pols fot afectar les 

mucoses.  

 Sals de coure: prevenen les principals malalties fúngiques en totes les 

seves formes. L’aplicació serà restringida, ja que la seva bioacumulació 

al sòl pot produir greus problemes de salut, fins i tot en les persones. 

 Argila: les caolinites calcinades s’utilitzen per protegir contra la 

carcocapsa, el pugó o altres insectes comuns a l’horta. Les il·lites també 

tenen destacades propietats protectores i assecants, i les bentonites, són 

les que tenen més capacitat assecant i cicatritzant. Es pot associar 

algunes argiles amb sofre i lithothamne (algues de naturalesa calcària 

que prevenen malalties fúngiques i repel·leixen els insectes) per lluitar 

contra la cendrosa. 

 Sulfat de ferro: és un dels pocs remeis acceptats en agricultura 

ecològica per controlar llimacs i cargols. 

 Sabó negre o potàssic: és molt efectiu contra diversos insectes 

xucladors (pugons, mosca blanca, etc.). El seu efecte consisteix en un 

rentat de les ceres exteriors que protegeixen aquests insectes. Els raigs 

ultraviolats els acostumen a matar.  

 Cendra: és un dessecant, que aplicat sobre determinats cultius, 

n’endureix les fulles i deshidrata algunes plagues que es col·loquen a la 

superfície de la planta. Serveix sobretot per al pugó o d’altres xucladors. 

 Bicarbonat: s’utilitza sobretot per controlar la cendrosa de les 

cucurbitàcies. Permet pujar el pH de les fulles i controlar els fongs.  

 Altres 

 Pròpolis: substància d’origen vegetal creada a les parts terminals dels 

brots vegetals i molt rica en substàncies protectores (antifúngiques, 

antibacterianes, etc.) que les abelles acumulen a les entrades o a l’interior 

dels ruscs. Útil per al control de fongs com el míldiu. 

 Xerigot: qualsevol fermentat de llet té un gran nombre de substàncies 

nutritives (fa d’adob foliar) i un pH baix fent que no sigui òptima per al 

desenvolupament de fongs.  

7.2 Sistema de control d’adventícies 

Les herbes adventícies tenen importants funcions en els ecosistemes agraris: protegeixen 
el sòl de la radiació solar ultraviolada i de l’erosió, són un refugi de fauna útil per als cultius 



12  

     

  

i equilibren els sòls, per exemple, un sòl ric en nitrogen tindrà extractores d’aquest nutrient 
(ortiga, morella negra, malva). 

L’ús d’herbicides té conseqüències negatives a curt i llarg termini per l’equilibri biològic de 
la terra i de les plantes, i ja es comencen a detectar restes d’herbicides en aqüífers. Per 
això el seu ús està totalment proscrit en agricultura ecològica.  

Els mètodes de desherbatge acceptats en agricultura ecològica són: 

 Falsa sembra: consisteix en preparar la terra com si es volgués iniciar el cultiu, 

per forçar la germinació de la majoria de llavors d’adventícies estacionals. Quan 

han arribat a una alçada d’1 o 2 cm, es treballa la terra i es prepara per la 

implantació del següent cultiu. En casos d’infestació, es pot repetir dues o tres 

vegades. És interessant fer-ho als hiverns, ja que és el moment de més 

tranquil·litat i permet esperar fins a la primavera la naixença de les adventícies 

sense risc d’endarrerir els cultius. Aquest sistema és molt efectiu si a continuació 

es vol fer sembra directa. 

 Encoixinats: tenen la funció d’evitar la naixença i el desenvolupament de les 

males herbes.  

 Control manual: consisteix en arrancar les herbes manualment o amb alguna 

eina. Això s’ha de fer amb temps sec i si és possible amb sol, ja que en dies amb 

pluja o amb la terra molt humida algunes herbes poden arrelar de nou.  L’arada 

de rodes és una eina que, de peu estant, permet operar entre línies de cultiu a 

gran velocitat i amb una elevada efectivitat.  

 Control mecànic: és pràctic en grans plantacions, ja que redueix l’esforç i el 

temps utilitzat. Hi ha gran varietat d’eines i accessoris acceptables per a 

motocultors que permeten el desherbat mecànic, com la fresadora o 

l’aporcadora. 

 Cremador de gas (desherbat tèrmic): es mata per deshidratació les herbes no 

desitjades.  

La gestió de les herbes adventícies es detalla a l’Annex VI i dependrà del maneig de cada 
cultiu adoptant les alternatives que es considerin adequades.  

8 Mecanització  

Les alternatives que es planteja en aquest punt és l’adquisició de: 

 Motocultor: existeix una gran varietat de motocultors: 

 Les motoaixades o binadores són petits motocultors de fàcil maneig i poc 

manteniment, que tenen fulles en lloc de rodes. Tenen varis accessoris 

intercanviables que permeten remoure la terra per airejar-la, desherbar, 

calçar i fer solcs, encara que no de grans dimensions.  
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 En horts més grans s’acostuma a utilitzar motocultors de major potència i 

versatilitat, que es poden complementar amb molts accessoris.  

 Si les dimensions de l’hort superen els 5000 m2, es pot plantejar un 

motocultor articulat de tracció a les quatre rodes. 

 Tractor: amb superfícies de menys d’una hectàrea n’hi ha prou amb un tractor 

petit d’entre 30 i 40 cavalls. L’ús de tractors pot ser justificable per a grans finques 

hortícoles amb unes demandes molt elevades de tasques mecanitzades.  

Com s’ha vist a l’Annex VI, les hores d’ús de la maquinària són baixes, i disposar d’un 
tractor suposaria un sobrecost. Per tant, es decideix que adquirir un motocultor d’uns 10 
CV és la millor opció. També es descarta l’opció de tenir una motoaixada, que li farà de 
substitut una eina sense motor, l’aixada de roda.  

De tant en tant pot convenir un treball més profund amb l’estripadora d’un tractor, ja que el 
motocultor treballa sempre a la mateixa profunditat i això pot produir sola de treball per sota 
de l’espai treballat. A l’hora d’escampar compost serà necessari un tractor amb un remolc 
d’escampar fems, ja que facilitarà molt la feina. En aquests casos es llogarà la feina a un 
tractorista de la zona.  

Una altra màquina que es disposarà és una desbrossadora per segar els adobs verds i 
desherbar. Les desbrossadores es poden classificar segons l'ús i la vegetació que es vulgui 
dallar (herba, esbarzers, etc.). Es pot establir una classificació segons el tipus de motor: 

 Elèctric: són indicades per al tall d'herba i un ús baix o mitjà. 

 Gasolina de dos temps: hi ha models d'aquest motor disponibles per a qualsevol 

tipus de vegetació i d'ús (en funció de la seva cilindrada). Aquest tipus de 

desbrossadores són les més comunes i compten amb un sol dipòsit en el qual 

l'oli està barrejat amb la gasolina. 

 Gasolina de quatre temps: també serveixen per al tall de qualsevol tipus de 

vegetació i d'ús. Són més duradores i silencioses que les de dos temps i 

consumeixen menys gasolina. Compten amb dos dipòsits, un per a la gasolina i 

un altre per a l'oli.  

També és necessari escollir el tipus de tall: 

 Fil de niló: el fil està indicat per tallar herba alta. L'avantatge del fil davant del disc 

és que no només talla sinó que també tritura. 

 Discos: per al tall d'esbarzers o petits arbustos. 

Es disposarà d’una desbrossadora de gasolina de quatre temps pels seus avantatges 
esmentats. El dall serà de fil de niló, ja que es vol dallar herba. 

Una altra alternativa que no s’ha plantejat fins ara és la tracció animal. És una possibilitat 
que s’està estudiant com a viable, de moment i sobretot en conreus amb alt valor afegit, 
com la vinya. En horta, com que es tracta de superfícies relativament petites, també pot 
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ser viable. L’avantatge és que és més fàcil integrar el bestiar dins el cicle tancat de 
l’explotació: cal produir farratges per alimentar-lo, i el bestiar produirà fems que aniran molt 
bé per fertilitzar el sòl. El principal inconvenient és el trencament cultural que hi ha hagut, 
de tal manera que ara és difícil trobar bestiar ensenyat, eines ben adaptades, veïns que 
puguin assessorar, etc. Així com la dependència que crea tenir un animal i necessita uns 
cuidats mínims de neteja de l’estable. Per tots aquests motius es descarta aquesta opció. 

9 Comercialització 
Les alternatives i decisions pel que fa a aquest aspecte s’han realitzat a l’Annex IV. 

10  Certificació 

L’agricultura ecològica es pot definir com el sistema agrícola basat en el compliment de les 
normes europees interpretades i aplicades pels organismes de certificació ecològica de 
cada país. Per mi l’agricultura ecològica no consisteix en complir una sèrie de normes, sinó 
que tracta d’una manera de viure, de promoure la sostenibilitat i de cuidar la terra. 

Ara bé, a la Unió Europea, agricultura ecològica (o orgànica o biològica) és un terme 
emparat per la llei i només es pot aplicar als productes provinents d’una explotació que 
disposi de la certificació ecològica oficial.  

Estar certificat té avantatges, però també suposa una despesa econòmica considerable, i 
una important dedicació de temps a preparar la documentació i a atendre les inspeccions.  

La certificació no urgeix si es venen els productes en l’àmbit local o a un grup tancat de 
consumidors, que poden conèixer a l’agricultor i saber com treballa la terra.  

Ara bé, cal assegurar-se que es pot fer una venda directa i personalitzada dels productes 
abans de renunciar als avantatges de disposar d’una etiqueta ecològica, ja que sinó pot 
passar que s’hagi de buscar clients desesperadament i malvendre els productes a preus 
convencionals, que poden estar ben bé per sota dels costos de producció [4]. 

La conclusió és que s’iniciarà el projecte intentant crear una clientela que confiï en la feina 
de l’agricultor per tal de poder prescindir del certificat. En cas contrari, es recorrerà al 
certificat.  
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Apèndix 1. Característiques edafoclimàtiques dels 
cultius plantejats 

A continuació es presenten les característiques edàfoclimàtiques dels cultius plantejats, 
descrites a partir de descripcions de Puig [3], Bueno [5] i Maroto [6]. Pels cultius descartats, 
primer s’ha estudiat les característiques edàfiques. Si aquestes s’han consideren 
acceptables, s’han estudiat les característiques climàtiques (bàsicament temperatures). En 
cas que les característiques edàfiques no s’hagin considerat adequades per la seva 
incorporació a la rotació ja no s’han estudiat les característiques climàtiques. 

Cultius rebutjats 

Carxofa (Cynara cardunculus var. scolymus) 

Sòl 
Necessita sòls sans, airejats en profunditat, mai compactats i molt rics en humus. El més ideal pel 
seu cultiu són els sòls frescos de tendència argilo-calcària.  

Clima 
Per sota dels 5 oC la carxofa para el seu desenvolupament. La temperatura òptima de creixement 
pot situar-se al voltant dels 15-18 oC. És sensible a les gelades i temperatures de (-2)-(-4)oC poden 
destruir totalment la seva part aèria. Per destruir la part subterrània i impedir el rebrot és necessari 
que es produeixin temperatures de (-10)-(-15) oC.  
Les temperatures estivals elevades perjudiquen la producció. Totes les seves característiques fan 
que les zones temperades del mediterrani i les zones amb bons microclimes siguin més indicades 
per obtenir una elevada producció. Les carxofes necessiten forts calors estivals per la seva 
<<parada estival>> i els rebrots són més vigorosos si el sòl on creixen ha arribat a assecar-se. 

 

Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) 

Sòl 
Són força exigents, ja que encara que s’adapten al pH, prefereixen sòls neutres, detesten els molt 
calcaris, ben flonjos i abonats, frescos i amb humitat regular durant tot el cicle de cultiu [5]. 

 

Maduixa (Fragaria vesca L.) i maduixot (Fragaria x ananassa Duch.) 

Sòl 
Prefereix sòls lleugerament àcids amb un pH òptim entre 5,5 i 6,5. No es desenvolupen bé en 
sòls calcaris (pateixen clorosis). Els hi agrada una exposició assolellada i càlida. La terra ideal és 
fresca (ni massa humida ni seca), ben adobada, treballada en profunditat i rica en humus. 

 

Moniato (Ipomoea batatas L.) 

Sòl 
Prefereix sòls lleugers, rics en matèria orgànica, frescos, flonjos i amb un bon drenatge. No li 
convenen sòls argilosos, humits o compactes, ni tampoc els massa arenosos. És molt tolerant a 
l’acidesa del sòl. Té resistència mitja a la salinitat. 

Clima 
La temperatura mínima de creixement és de 12 oC. No li convenen grans fluctuacions tèrmiques. 
Suporta fàcilment la calor i la seva temperatura òptima de desenvolupament pot variar entre 15 i 
30 oC pel sistema aeri, i entre 24 i 27 oC pels tubercles [7]. La humitat relativa de l’aire per 
aconseguir un bon desenvolupament és de 80-85 %. 
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Nap (Brassica rapa subsp. rapa L.) 

Sòl 
És força adaptable als sòls, encara que prefereix sòls lleugers, frescos, amb bona retenció 
d’aigua, ben drenats, rics en humus, flonjos i solts en superfície, encara que poden estar durs en 
profunditat. Els sòls excessivament lleugers, pedregosos o amb un contingut en calcària excessiu 
originen arrels fibroses i de mal sabor. El seu pH òptim es troba entre 6,5 i 7. 

 

Pèsol (Pisum sativum L.) 

Sòl 
És rústic i pot viure en sòls molt sorrencs, poc profunds i pobres en matèria orgànica. Prefereix 
sòls de textura lleugera o mitja, frescos, ben drenats, que no tinguin excessiu contingut en calcària 
ni un pH excessivament àcid. Els terrenys excessivament calcaris i mal drenats no li són 
favorables. 

 
Cultius seleccionats 
 

Albergínia (Solanum melongena L.) 

Sòl 
Li agraden els sòls profunds, rics en matèria orgànica, solts, que mantinguin nivells regulars 
d’humitat, sense problemes d’entollament i no excessivament argilosos, de tendència àcida. 
Segons Maroto [6], s’adapta bé en sòls amb pH alcalí. 

Clima 
En plena vegetació, el seu òptim tèrmic es situa entre 20 i 30 oC durant el dia i entre 15 i 20 oC 
durant la nit. El seu creixement es paralitza entre 10 i 13 oC. La temperatura mínima de germinació 
és pròxima a 15 oC. És molt sensible a gelades. Les altes temperatures no li solen perjudicar, 
podent resistir perfectament nivells tèrmics per sobre dels 40 oC. Durant el període de floració li 
convé temperatures situades entre 20 i 30 oC [6]. És un cultiu exigent en llum. 

 

All (Allium sativum L.) 

Sòl 
S’adapta bé a diferents tipus de sòls, encara que prefereix els lleugers, sense excés contingut de 
calcària, permeables, ben airejats i amb suficient humus; detesta els pesats i molt humits. 

Clima 
Planta rústica que, encara que suporta bé el fred, es desenvolupa millor en climes temperats. 
Creix vigorosament amb temperatures compreses entre 8 i 20 oC. Les temperatures nocturnes 
han de ser inferiors a 16 oC.  

 

Api (Apium graveolens L.) 

Sòl 
No necessita sòls amb textures especials, adaptant-se perfectament a tot tipus de sòls si tenen 
un bon drenatge. Els seus límits òptims de pH oscil·len entre 6,8 i 7,2, encara que s’adapta als 
sòls amb pH superiors i alts continguts de calcària activa. És sensible a la salinitat. 

Clima 
La temperatura òptima pel seu desenvolupament és de 15 - 21 oC. Les gelades lleugeres 
produeixen el despreniment de l’epidermis de la part superior de les penques. Si les gelades són 
intenses però la duració no és molt alta, poden tornar a créixer.  

 

Bleda (Beta vulgaris L. K. Koch var. cicla) 

Sòl 
Prefereixen els sòls de tendència silícia i argilosa, tot i que suporta bé els calcaris, fèrtils, humits, 
profunds i rics en humus. És poc tolerant a l’acidesa del sòl. 
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Bleda (Beta vulgaris L. K. Koch var. cicla) 

Clima 
És resistent i s’adapta a qualsevol clima, preferint els temperats-humits. No suporta bé les 
sequeres prolongades i pateix amb les gelades.  

 

Bròquil (Brassica oleracea L. vars. itàlica Plenck) 

Sòl 
En general, s’adapta bé a molts tipus de sòls, però els calcaris li són desfavorables. Requereix un 
pH d’entre 6,5 i 7,5 [3]. Normalment, prefereix sòls profunds i molt ben drenats. 

Clima 
És de climes freds, però la majoria de varietats no suporten les gelades. 

 

Carbassa (Cucurbita sps., Lagenaria sps. i Luffa sps.) 

Sòl 
Prefereix sòls lleugers, frescos i de tendència lleugerament àcida, però s’adapta bé als terrenys 
calcaris.  

Clima 
Són molt exigents en calor i no resisteixen les baixes temperatures.  

 

Carbassó (Cucurbita pepo L.) 

Sòl 
S’adapta bé a quasi tots els sòl, encara que prefereixen els ben adobats, amb una humitat regular 
(però sense entollaments), de textura mitjana i rics en matèria orgànica. És mitjanament resistent 
a la salinitat i pot resistir l’acidesa fins a un pH proper a 5,5. 

Clima 
En general, tots els cultivars de C. pepo són menys exigents en temperatura que els de C. 
moschata i C. mixta. El seu zero vegetatiu es pot fixar aproximadament a 8oC [8], l’interval tèrmic 
per germinar està comprès entre 21 i 35oC, el mínim tèrmic per germinar és de 15,5 oC i la 
temperatura òptima de creixement pot situar-se entre els 18 i 24 oC [9]. Altres autors com Serrano 
[8], el situen entre 25 i 35 oC. No suporta les gelades ni els canvis bruscos de temperatura. 

 

Ceba (i calçot) (Allium cepa L.) 

Sòl 
Li agraden els sòls frescos, lleugers, ben airejats, sense entollaments, rics en humus, amb 
tendència llimosa o argilosa, neutres o lleugerament calcaris. És mitjanament tolerant a la salinitat 
i poc tolerant a l’acidesa del sòl. 

Clima 
S’adapta a tots els climes. És força resistent tant al fred com a la calor intensa. Ara bé, per la 
formació i maduració dels bulbs, necessita temperatures altes i fotoperíodes llargs. La 
temperatura mínima és de 5 oC i la temperatura òptima de creixement es troba entre els 12 i 23 
oC [10]. 

 

Cogombre (Cucumis sativus L. vars.) 

Sòl 
En funció del moment de l’any en què es produeix, s’adaptarà millor a un tipus de sòl que a un 
altre. Per a produccions primerenques, els sòls lleugers són els més indicats. En canvi, per a 
produccions més importants i de mig temps, els sòls francs, lleugerament argilosos, són els 
millors. Prefereix sòls solts, frescos i rics en humus. És mitjanament tolerant a la salinitat. 
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Cogombre (Cucumis sativus L. vars.) 

Clima 
Necessita una temperatura mínima de germinació de 15,5 oC [9], encara que l’òptim es troba entre 
20 i 35 oC. La temperatura òptima de creixement es situa entre 18 i 28oC, sent convenient per 
assegurar un bon desenvolupament del cogombre, que durant la nit la temperatura es mantingui 
al voltant de 18 oC. No es desenvolupa per sota dels 10 - 12 oC i és molt sensible a les gelades. 

 

Col (Brassica oleracea L.vars.) 

Sòl 
És una espècie molt resistent i adaptable que suporta bé els sòls calcaris. En canvi, en sòls àcids 
pot tenir problemes de desenvolupament. Prefereix sòls rics en matèria orgànica i amb humitat, 
però sense que es produeixin entollaments. És mitjanament resistent a la salinitat. 

Clima 
Són plantes de gran adaptabilitat climàtica. En termes generals s’adapten millor en ambients 
humits, sent molt sensibles a la sequera. Vegeten òptimament de 13 - 18 oC i nocturnes de 10 - 
12 oC. Algunes varietats d’hivern poden resistir fins a -10 oC, mentre que les varietats de 
recol·lecció primaveral - estival vegeten en bones condicions sota un règim de temperatures altes. 
La temperatura òptima de germinació es situa en 29 oC, estant comprés l’interval tèrmic de 
germinació, entre 4,5 i 38 oC [9]. 

 

Enciam  (Lactuca sativa L. vars.) 

Sòl 
S’adapta molt bé a un gran nombre de sòls, tot i que prefereix els sòls francs, frescos i rics en 
matèria orgànica. Resisteix continguts mitjos de salinitat. 

Clima 
Existeixen varietats adaptades a totes les zones i climes. Prefereix temperatures més aviat suaus. 
La temperatura òptima de germinació és de 15-20 oC, segons la varietat. En terme mig, la 
temperatura òptima de creixement oscil·la entre els 15 i 20 oC. L’excessiva calor pot provocar que 
s’espigui i un sabor més amarg de les fulles. Encara que generalment és sensible a gelades, 
algunes varietats d’hivern poden resistir varis graus sota zero.  

 

Escarola (Cichorium endivia L.) 

Sòl 
Requereix sòls poc compactats, profunds i airejats. S’adapta millor en sòls lleugerament argilosos, 
que als sòls excessivament solts. 

Clima 
És rústica, però li pot afectar l’excés de calor o de fred, encara que hi ha varietats que passen 
l’hivern a l’hort, precisant només d’una protecció o cobertura de palla en els climes més freds.  

 

Espinac (Spinacia oleracea L.) 

Sòl 
Prefereix sòls argilosos, rics en humus, humits però sense que es produeixi entollament. No li 
convenen valors de pH inferior a 6, ni sòls excessivament alcalins. És força resistent a la salinitat. 

Clima 
Els hi agrada el fred i detesten les temperatures elevades i les sequeres; prefereixen els climes i 
les zones humides; la majoria de varietats suporten bé les gelades (algunes inclòs de -10 oC). El 
zero vegetatiu es troba a 5 oC, i els òptims tèrmics pel desenvolupament d’aquesta espècie es 
troba entre 15 i 18 oC.  
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Fava (Vicia faba L. subsp. faba var. major) 

Sòl 
Mostra una bona adaptació a quasi tots els sòls, excepte els excessivament durs i secs. Tampoc 
li agraden els sòls molt àcids i prefereix els argilo-calcaris. S’adapta bé a un ampli marge de pH, 
normalment entre 5 i 8. La terra del cultiu ha d’estar treballada en profunditat, ser fresca i rica en 
humus. És relativament tolerant a la salinitat. 

Clima 
Les faves són plantes de desenvolupament típic de tardor i hivern, perjudicant-li l’excés de calor. 
Les llavors no germinen per sobre dels 20 oC. Les gelades, si no són molt fortes, poden afectar 
principalment a flors i beines, però en general la planta es recupera una vegada han desaparegut. 
És una planta sensible a la sequera, sobretot entre floració i quallat de beines. 

 

Meló (Cucumis melo L. vars.) 

Sòl 
Li agraden els sòls argilo-calcaris, solts, cavats en profunditat, rics en humus, ben adobats i que 
no s’entollin.  

Clima 
Molt exigent en temperatures. El seu zero vegetatiu es situa a 12 oC. Les gelades, destrueixen 
totalment la seva vegetació. La temperatura mínima de germinació és de 15,5 oC i l’interval òptim 
de germinació es troba entre 24 i 32 oC. La temperatura òptima de creixement vegetatiu, encara 
que varia segons el cultivar, poden situar-se entre 18 i 24 oC, sent molt important la temperatura 
del sòl a nivell radicular, perquè hi hagi una normal absorció d’aigua (el seu valor òptim pot xifrar-
se en 18-20 oC). La maduració requereix un òptim tèrmic de 25-30 oC. Les temperatures 
excessivament altes (per sobre de 35-40  oC) poden produir cremades sobre els fruits. 
És una planta resistent a la sequera, el que li permet ser cultivat en secans ben llaurats.  

 

Mongeta (Phaseolus vulgaris L.) 

Sòl 
És molt poc exigent pel que fa als nutrients. Les varietats de mata baixa suporten molt bé els sòls 
poc fèrtils i sorrencs. En canvi, les varietats d’aspre exigeixen sòls més argilosos i profunds. La 
qualitat va molt lligada al tipus de sòl. En sòls silícics, són més fines que en terrenys calcaris, ja 
que la pell no s’acostuma a endurir tant. Prefereix sòls esponjosos en superfície, però forts en 
profunditat. No els hi agrada, ni afavoreix, el cultiu en terres fredes i molt humides, ni els sòls 
massa secs i molt calcaris. En sòls excessivament calcaris, amb pH superior a 7,5, les plantes 
vegeten malament, apreciant-se forts problemes de clorosis. 

Clima 
És sensible a les gelades i no es desenvolupen a temperatures per sota els 10 oC. Requereix 
climes càlids i temperats. És sensible als vents forts. 

 

Pastanaga (Daucus carota L.) 

Sòl 
Li convenen sòls profunds de textura lleugera i que retinguin bé la humitat. El sòls compactes i 
pesats originen arrels amb fibres endurides, menys pes, diàmetre i longitud, sent propens al 
desenvolupament de podridures. No resisteix sòls àcids, encara que els sòls excessivament 
alcalins tampoc són adequats. En sòls pedregosos donen lloc a arrels bifurcades. És sensible a 
la salinitat. 

Clima 
La seva temperatura òptima de creixement està compresa entre 16 i 18 oC. Pot suportar gelades 
sempre i quan no siguin d’intensitat excessiva.  
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Patata (Solanum tuberosum l. subsp. tuberosum l.) 

Sòl 
Es desenvolupa bé en sòls flonjos, ben cavats, abonats, profunds, una mica arenosos, rics en 
humus, amb un pH de 6,5 a neutre, argilo-silicis i silici-argilosos i sense excés d’humitat. És 
mitjanament resistent a la salinitat. 

Clima 
És una planta de clima temperat-fred, que el zero vegetatiu es troba entre 6 i 8 oC, si bé els brots 
poden créixer a partir de 2 oC. La part aèria es destrueix a -2 oC. És relativament sensible a 
gelades tardanes, però si no són molt intenses pot rebrotar. La temperatura òptima es troba entre 
15 i 18 oC. Li convenen temperatures nocturnes relativament fresques. Una temperatura 
excessivament elevada repercuteix positivament en el desenvolupament de la part aèria, en 
detriment a la tuberització. 

 

Pebrot (Capsicum annuum L.) 

Sòl 
Requereix sòl profunds, rics en matèria orgànica, ben airejants i drenats. Prefereix sòls de 
tendència sorrenca amb un pH lleugerament àcid. És menys resistent a la salinitat que el 
tomàquet.  

Clima 
El seu desenvolupament òptim es produeix per temperatures diürnes entre 20-25 oC i 
temperatures nocturnes entre 16-18 oC. Deixa de créixer a partir dels 10 oC. Per sobre dels 35 oC 
pot produir-se la caiguda de flors. Les gelades destrueixen la part aèria, però si no han sigut molt 
intenses la planta pot rebrotar. 

 

Porro (Allium ampeloprasum L. var. porrum) 

Sòl 
Precisa una terra ben cavada, rica en humus, fresca i molt solta. S’adapta tant a sòls àcids com 
a calcaris. No es desenvolupa bé en terres molt pesades, compactes o endurides. Resisteix poc 
a l’acidesa del sòl [10]. 

Clima 
És una planta rústica que s’adapta bé a la majoria de condicions climàtiques, i es bastant resistent 
al fred. De totes formes, pel seu bon desenvolupament, li convenen zones i climes temperats i 
suaus, encara que amb bona humitat relativa ambiental. La seva temperatura òptima de 
creixement mensual es troba entre 13 i 24 oC [9]. 

 

Rave (Raphanus sativus var. caudatus [L.] L.H. Bailey) 

Sòl 
Creix en qualsevol tipus de sòl, però prefereix sòls rics, mitjans o lleugers, amb bon contingut en 
matèria orgànica. És poc tolerant a la salinitat.  

Clima 
Els hi agrada els climes temperats i encara que suporten bé el fred, les baixes temperatures 
alenteixen molt el seu desenvolupament. Poden germinar i desenvolupar-se a temperatures 
relativament baixes (8-12 oC) i requereix un ambient fresc i humit. 

 

Remolatxa (Beta vulgaris var. conditiva) 

Sòl  
Prefereix el sòl de textura franca i ric en humus, tot i que suporto bé els terrenys argilosos i pesats. 
Com més solta estigui la terra, més bé es desenvoluparà. És altament resistent a la salinitat. 

Clima  
Prefereix els climes humits i suaus. Suporten millor llargs període de pluja i fred moderat que les 
sequeres prolongades, ja que es tornen fibroses i dures. Durant els primers estadis de 
desenvolupament, resisteix molt poc el fred. 
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Síndria (Citrullus lanatus Thunb. Mansfeld) 

Sòl 
És una planta exigent amb la tipologia de sòl. Els prefereix lleugers, rics en matèria orgànica 
descomposta i ben drenats. Els sòls sorrencs, d’escalfament ràpid i lleugerament àcids 
acostumen a ser els preferits.  

Clima 
La síndria té unes exigències climàtiques similars a la del meló, però els seus requeriments 
calorífics són una mica inferiors i les seves necessitats higromètriques una mica superiors.  
És molt sensible a les gelades. Per germinar necessita com a mínim temperatures de 15oC, 
podent enquadrar-se el seu òptim tèrmic al voltant dels 25 oC. Perquè es produeixi la floració, les 
temperatures òptimes es situen entre 18 i 20 oC i el seu desenvolupament s’efectua, de la millor 
forma, en l’interval tèrmic comprès entre 23 i 28 oC. Encara que és una espècie resistent a la 
sequera, proporciona bones produccions i qualitats cultivades en regadiu.  

 

Tomàquet (Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum) 

Sòl 
No té exigències especials, encara que vegeta millor en sòls solts, francs i argilosos, profunds, 
ben drenats i rics en matèria orgànica. Es cultiva sense excessius problemes en terrenys amb pH 
una mica elevats, així com resisteix condicions d’una certa acidesa. Per la seva correcta 
maduració, les arrels necessiten sentir la calor, pel que els hi van molt bé els sòls pedregosos, 
que retenen i acumulen radiació solar diürna i mantenen el sòl calent durant més hores. També 
s’aconsegueix amb un encoixinat de plàstic negre o escampant compost madur al peu de les 
plantes. És una hortalissa força resistent a la salinitat.  

Clima 
El tomàquet és una planta pròpia de climes càlids. 
Les temperatures òptimes per aquestes espècie s’indiquen a la Taula 2. 
Taula 2. Temperatures òptimes per la tomaquera.  

 Temperatura diürna (oC) Temperatura nocturna (oC) 

Geminació 18-20 - 

Creixement 18-20 15 

Floració 22-25 13-17 

Fructificació 25 18 

Font: [11] 
Per aconseguir un desenvolupament òptim, el tomàquet necessita una determinada alternança 
de temperatures, sent d’especial interès el valor arribat durant la nit, sobretot durant la fructificació. 
Vegeta perfectament amb les altes temperatures pròpies dels estius en la zona mediterrània, ara 
bé, s’ha constatat que temperatures excessivament altes, coincidint amb règim higromètrics 
massa baixos, poden provocar la caiguda de flors i fruits acabats de quallar. Les temperatures 
elevades poden, a més, comportar la formació de fruits petits o immadurs, podridura apical en 
aquests o carn aquosa. Hi ha determinats cvs tolerants a l’excés de calor. La incidència de 
temperatures baixes pot produir l’abscisió floral. 
És un cultiu que es veu afectat pel fred i les temperatures inferiors a 0 oC destrueixen la planta. 

 

Xicoira (Cichorium intybus L.) 

Sòl 
Requereixen sòls esponjosos, profunds i airejats. 

Clima 
En climes temperats es desenvolupa més bé, ja que els períodes secs no n’afavoreixen el 
creixement. És molt resistent al fred. 
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1 Objecte 

L'objecte d'aquest annex és definir la gestió de l’explotació, calcular les produccions 
esperades i determinar les necessitats. 

2 Programa productiu 

2.1 Espècies i varietats escollides 

Els cultius escollits, d’acord amb l’Annex V són: albergínia, all, api, bleda, bròquil, 
carbassa, carbassó, ceba (i calçot), cogombre, col, enciam, escarola, espinac, fava, meló, 
mongeta tendra i seca, pastanaga, patata, pebrot, porro, rave, remolatxa, síndria, tomàquet 
i xicoira.  

De les varietats proposades a la Taula 1, gran part són varietats locals catalanes que es 
considera que hi poden tenir una bona adaptació a la zona en estudi. També s’han escollit 
altres varietats que no es poden considerar locals, però que fa molts anys que es cultiven 
a arreu de Catalunya. A l’apartat  10 es fa una breu descripció de les varietats proposades.  

Taula 1. Varietats proposades  

Cultiu Varietats Cultiu Varietats 

Albergínia Blanca, Morada llarga Fava Reina mora, Aiguadolça 

All De Banyoles Meló Pell de gripau 

Api Del país Mongeta seca Del ganxet gros 

Bleda Del país 
Mongeta 
tendra 

Llaminera, Perona curta i llarga 

Bròquil De Santa Teresa Pastanaga Nantesa curta 

Calçot 
Ceba blanca gran tardana de 

Lleida 
Patata 

Bufet Blanc, Kennebec, Red 
Pontiac 

Carbassa Del rabequet Pebrot 
Morro de vedell, Tres caires de 

Reus 

Carbassó Blanc de córrer, Del país Porro Del país 

Ceba 
Bavosa blanca d’hivern de 

València, Campeny, Figueres, 
Dulce de Fuentes 

Rave Mallorquí, Rodó 

Cogombre Del país Remolatxa Plana d’Egipte 

Col Setsetmanera, Pell de galàpet Síndria D’Ordal 

Enciam 

Tres ulls, Escaroler, Maimó, Del 
sucre, Meravella d’estiu, Llarg 

de Serinyà, Orella de ruc, Romà 
del Prat 

Tomàquet 
Mala cara, Montserrat, Penjar 

mallorquí, Pometa, Rosa ple petit, 
Tardà de Riells 

Escarola Cabell d’àngel, Perruqueta Xicoira De la iaia Virginia 

Espinac Gegant d’hivern     
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2.2 Proposta d’alternativa, rotació i associacions 

La rotació de cultius és bàsica en agricultura ecològica, tan pel seu efecte sobre la fertilitat 
del sòl com en el control de malalties i de les plagues dels conreus. Les rotacions tenen 
l’objectiu de mantenir el sòl saludable i biològicament actiu, i proporcionar les condicions 
òptimes per al creixement vegetal. 

El bon veïnatge entre espècies diferents té efectes positius sobre el creixement dels cultius, 
el control de plagues i malalties, l’aprofitament de l’espai i de l’aigua, la fertilització amb 
nitrogen (lleguminoses) o el control de les adventícies.  

Seguint els criteris bàsics en el disseny de rotacions i associacions, s’ha elaborat la 
proposta de la Taula 3. El calendari detallat de sembres, trasplantaments i collites es troba 
a la Taula 4. S’han proposat poques associacions, ja que la seva gestió en explotacions a 
nivell comercial és complicada: 

 Col de tardor/bròquil + enciam de tardor-hivern: les cols i bròquils tenen un 

marc de plantació gran, i poden rebre entre plantes alguna espècie de 

creixement ràpid, com els enciams. A l’estiu, al cap d’un mes de fer la plantació 

conjunta, els enciams ja es poden collir i les cols i bròquils encara no han arribat 

a cobrir tota la superfície. 

 Rave + pastanaga: la sembra conjunta, permet que al cap de quatre dies els 

raves emergeixin i facin visible el lloc de sembra facilitant el desherbatge; fins als 

deu dies, les pastanagues no comencen a germinar, i en tres setmanes ja es 

poden collir els raves deixant l’espai suficient per les pastanagues. Com que es 

faran diverses sembres, tant de rave com de pastanaga, aquesta associació 

només es farà en les sembres que es facin a la primera quinzena d’abril. 

De les espècies escollides, es destinarà major superfície als productes de major consum a 
les llars catalanes (Taula 2), com són la patata, el tomàquet i la ceba, així com altres cultius 
que presenten certs avantatges, com la carbassa, que permet l’emmagatzematge durant 
l’hivern, o el calçot que la seva rendibilitat és alta. 

Taula 2. Consum d’hortalisses a Catalunya l'any 2016.  

Producte 
Consum 

per càpita 
(kg/any) 

Producte 
Consum 

per càpita 
(kg/any) 

Producte 
Consum per 

càpita 
(kg/any) 

Patates fresques 22,08 Mongeta tendra 2,75 Albergínia 2,05 

Tomàquets 16 Pebrots 4,6 Pastanagues 3,17 

Cebes 7,81 
Xampinyons i altres 

bolets 
1,3 Carbassó 4,09 

Alls 0,81 
Enciam /escarola / 

endívia 
4,53 

Altres hortalisses i 
verdures 

12,41 

Cols 1,52 Espàrrecs 1,08     

Cogombre 2,16 Verdures de fulla 1,55     

Font: MAGRAMA 
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Taula 3. Calendari de cultius. El percentatge entre parèntesis indica la superfície de cada cultius dins de la fulla; t.-h. = tardor-hivern; p. 
= primavera; p.-e. = primavera-estiu; R. + P. = rave + pastanaga; el signe + indica cultius en associació. 

ADOB VERD

ADOB VERD

ADOB VERD

Espinac t.-h. 

Col t. + Enciam t.-h. (30%)

Porro (10%)

ADOB 

VERD

Carbassa (50%)

Carbassa  (50%)

Carbassa (50%)

Carbassa (50%)

Calçot (50%)

All sec vermell (20%)

Remolatxa (5%); R. + P. (5%)

ADOB VERD

Col t. + Enciam t.-h. (30%)

Escarola  t.-h. (15%)

Api tardà (5%)

Porro (10%)

Ceba tendra (30%)

ADOB VERD

Col de t + Enciam t.-h. (30%)

Calçot (50%)

Col p. (30%)

Xicoira (10%)

Xicoira (10%)

Espinac (10%)

Col de p. (30%)
Tomàquet (40%) 

Albergínia (10%)

Patata (50%)
Mongeta seca 

(50%) 

Pebrot (10%)

Cogombre (10%)

Carbassó (10%)

Meló  (10%)

Bleda p. (10%) Síndria (10%)

D

Pebrot (10%)

Cogombre (10%)

Carbassó (10%) Escarola t.-h. (15%)

Ceba seca de 

mig temps  

(70%)
Bròquil + Enciam t.-

h. (30%)

Remolatxa (5%); R. + P. (5%)

All sec vermell (20%)
Meló  (10%)

Enciam i 

escarola de 

p.-e. (30%)

Fava (10%)

Espinac 

(20%)

Mongeta tendra 

(20%)

Ceba tendra (30%)

Xicoira (10%)

Porro (10%)

Ceba tendra (30%)

Escarola t.-h. (15%)

Api tardà (5%)

Ceba seca de 

mig temps  

(70%)
Bròquil + Enciam t.-

h. (30%)

Patata (50%)
Mongeta seca 

(50%) All sec vermell (20%)

Remolatxa (5%); R. + P. (5%)

Col p. (30%)

S O

Patata (50%)
Mongeta seca 

(50%) 

Bleda p. (10%)

Tomàquet (40%) 
Ceba seca 

de mig 

temps  (70%)

Col t. + Enciam t.-h. 

(30%)

Bròquil + Enciam t.-h. 

(30%)
Albergínia (10%)

Escarola t.-h. (15%)

Api tardà (5%)

Espinac t.-h. (10%)

Calçot (50%)

Calçot (50%)

Api tardà (5%)

Síndria (10%)

ADOB 

VERD

ADOB VERD

F

U

L

L

A

 

1

F

U

L

L

A

 

2

F

U

L

L

A

 

3

F

U

L

L

A

 

4

N D G F M A M J JL A S O NJ JL A S O N D G F M A M J JL AG F M A M J JL A S O N D G F M A M

J N D G F M A M J JL A S O N D

Xicoira (10%)

JL A S O N D G F M A M J JL A S OG F M A M J JL A S O N D G F M A M

Bleda p. (10%)

M J JLA M J JL A S O A S O N D DO NM A M J JL A

Tomàquet (40%) 

Albergínia (10%)

Pebrot (10%)

Cogombre (10%)

Carbassó (10%)

Meló  (10%)

Síndria (10%)

G FJ SA

Porro (10%)

Ceba tendra 

(30%)

JL A SA

Espinac t.-h. (10%)

Bròquil + Enciam t.-

h. (30%)

Patata (50%)
Mongeta seca 

(50%) 

O N D G F MMN D G F M

M J JL A S

Tomàquet (40%) 

Albergínia (10%)

Pebrot (10%)

Cogombre (10%)

Enciam i 

escarola p.-

e. (30%)

Meló  (10%)

Síndria (10%)

Carbassó (10%)

Ceba seca de 

mig temps  

(70%)

All sec vermell (20%)

Remolatxa (5%); R. + P. (5%)

Col p. (30%)

Fava (10%)

G F M

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4

G F M A M J JL A S O N D G F M A M J JL A S S O N D

Espinac 

(20%)

Mongeta tendra 

(20%)

Enciam i 

escarola p.-

e. (30%)

Fava (10%)

Espinac 

(20%)

Mongeta tendra 

(20%)

Enciam i 

escarola p.-e. 

(30%)

Fava (10%)

Espinac 

(20%)

Mongeta tendra 

(20%)

D G F M AO N O N DM J JL A

Bleda p. (10%)

G F M A
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Taula 4. Calendari detallat de sembres, trasplantaments i collites. 

 

Font: adaptat de la zona climàtica continental de Puig [1]

Varietats

Albergínia

Alls secs

Api tardà

Blat de moro

Bledes de primavera

Bròquil

Calçot

Carbassa

Carbassó

Ceba seca de mig temps

Ceba tendra

Cogombre Collita

Col de primavera

Col de tardor

Enciams de primavera-estiu

Enciams de tardor-hivern

Escarola de primavera

Escarola de tardor-hivern

Espinac de primavera

Espinac de tardor

Fava

Mongeta seca

Mongeta tendra

Patanaga

Patata primerenca

Pebrot

Porros

Raves

Remolatxa

Síndria i meló

Tomàquet tardà/penjar

Xicoira

DesembreGener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre

Desembre

Sembra en lloc 

protegit

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre

Transplantament 

o sembra directa
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3 Produccions esperades 

A la Taula 5 es poden observar les produccions esperades, segons la superfície que es 
destinarà a cada cultiu i produccions mitjanes segons Puig [1]. S'ha de tenir en compte que 
les produccions mitjanes són valors orientatius. 

Taula 5. Produccions esperades. 1 unitats/m2; 2 unitats. 

Cultiu 
Producció 

mitjana (kg/m2) 
Superfície destinada 

dins de cada fulla  (%) 
Superfície 

(m2) 
Producció 

esperada (kg) 

Albergínia 5 10 154 769 

All 0,75 20 308 231 

Api 3 5 77 231 

Bleda 2,5 10 154 385 

Bròquil 1,75 30 461 808 

Calçot 56 1 50 769 42730 2 

Carbassa 3,5 50 769 2692 

Carbassó 5,5 10 154 846 

Ceba 5 100 1538 7691 

Cogombre 2,5 10 154 385 

Col 9 60 923 8307 

Enciam 4,5 75 1154 5192 

Escarola 2,5 30 461 1154 

Espinac 1,9 30 461 877 

Fava 0,9 10 154 138 

Meló 4,5 10 154 692 

Mongeta seca 2 50 769 1538 

Mongeta tendra 3,5 20 308 1077 

Pastanaga 3,5 2,5 38 135 

Patata 2,5 50 769 1923 

Pebrot 4,5 10 154 692 

Porro 1,75 10 154 269 

Rave 1,25 2,5 38 48 

Remolatxa 3,5 5 77 269 

Síndria 3,5 10 154 538 

Tomàquet 4 40 615 2461 

Xicoira 2,5 10 154 385 
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4 Sistema d'implantació 

A l’Annex V, s’ha decidit de quin tipus d’implantació es farà per cada cultiu. A la Taula 6 
s’hi fa un recull. 

Taula 6. Tipus d’implantació per cada cultiu 

Cultiu 
Sembra 
directa 

Compra 
de 

planter 

Reproducció 
vegetativa 

Cultiu 
Sembra 
directa 

Compra 
de 

planter 

Reproducció 
vegetativa 

Adob verd X     
Escarola de 
primavera 

  X   

Albergínia   X   

Escarola de 
tardor-
hivern 

  X   

Alls secs     X 
Espinac de 
primavera 

X     

Api tardà   X   
Espinac de 

tardor 
X     

Bledes de 
primavera 

  X   Fava X     

Bròquil   X   
Mongeta 

seca 
X     

Calçot     X 
Mongeta 
tendra 

X     

Carbassa X     Pastanaga X     

Carbassó X     
Patata 

primerenca 
    X 

Ceba seca de 
mig temps 

  X   Pebrot   X   

Ceba tendra   X   Porros   X   

Cogombre X     Raves X     

Col de 
primavera 

  X   Remolatxa X     

Col de tardor   X   
Síndria i 

meló 
X     

Enciams de 
primavera-estiu 

  X   
Tomàquet 

tardà/penjar 
  X   

Enciams de 
tardor-hivern 

  X   Xicoira   X   

4.1 Sembra directa 

En tot el document, quan es parli de sembra directa es refereix a sembrar directament al 
camp, per no confondre-ho amb el no treball del sòl. 
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Es farà tres tipus de sembra directa a terra: 

 En línies: per llavors de petites dimensions (pastanaga, raves, etc.), per tal de 

poder eliminar millor les adventícies i permetre el pas entre cultius. 

 A cops: per llavors que desenvoluparan plantes de mida gran, com les 

lleguminoses. Es col·locaran entre 3 i 4 llavors per assegurar que cap dels forats 

quedi sense planta. 

 En eixam (escampats de forma més o menys regular sobre el sòl): per als cultius 

que es vol que cobreixin totalment el terreny, com l’adob verd. 

Normalment, la profunditat de sembra de les llavors estarà relacionada amb la seva mida, 
enterrant-les entre dues i tres vegades la seva longitud. 

Per accelerar la geminació de les llavors sembrades directament a terra es podran remullar 
la nit abans (12 h).  

Per la sembra en línies s’utilitzarà una sembradora manual, que permet dosificar la llavor 
de diverses mides i operar amb precisió i rapidesa. Per la sembra de llavor de mida 
considerable (com lleguminoses) s’utilitzarà una trasplantadora manual. 

4.2 Planter 

S’encarregarà planter a un viverista per varietats amb unes necessitats de temperatura 
germinativa elevades i que en condicions exteriors siguin molt vulnerables (tomàquet, 
pebrot i albergínia) i per aquelles que la competència de les adventícies sigui un greu 
problema en el maneig (enciam, ceba, porro, etc.). A més, en molts casos permet allargar 
la temporada del cultiu anterior, ja que els primers estadis de desenvolupament passen 
fora del camp. 

El trasplantament es farà quan la temperatura sigui com més suau millor, evitant extrems 
de fred i de calor. Per als trasplantaments fets a l’estiu es faran a la tarda quan cau el sol, 
i es regarà la superfície abans de plantar. D’aquesta manera, el planter té tota la nit i bona 
part del matí per començar a arrelar sense els excessos de temperatura del migdia. Al 
trasplantar, s’obrirà un forat per col·locar el planter i, a continuació, es comprimirà 
lleugerament la terra a prop de les arrels, per tal d’evitar que aquestes quedin exposades i 
s’assequin. 

4.3 Reproducció vegetativa 

Hi ha espècies hortícoles que permeten la reproducció vegetativa. A l'explotació es farà 
per tubercles (patata) i bulbs (all i calçot). La seva implantació s’ha explicat a l’apartat 10.  
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5 Producció de llavor 

Per determinats cultius, pot ser interessant guardar-se la llavor. Els primers anys es 
comprarà planter o llavor, i de mica en mica s’anirà provant i escollint les varietats més 
adequades amb l’objectiu final de crear el llavorer de l’explotació. En un futur hi ha l'opció 
de donar-li la llavor pròpia al viverista perquè faci el planter de l'explotació. Ara bé, la 
producció de llavor serà especialment interessant per les espècies que es fa sembra 
directa. 

Com que produir-se la llavor també té un cost i com que no es coneix quina serà l’evolució 
de l’explotació en la producció de la pròpia llavor, a l’avaluació econòmica (Annex VIII), es 
comptabilitzarà com si es comprés la llavor cada any. 

Per la producció de llavor, hi ha deferents aspectes a tenir en compte: 

 Planificació espacial i temporal  

De les varietats que es vulgui guardar llavor, s’haurà de reservar un nombre de plantes de 
cada varietat que continuaran ocupant espai a l’hort després de la collita fins que facin 
llavor.  

També s’haurà de tenir en compte la distància física entre diverses varietats que es poden 
hibridar, que dependrà del sistema reproductiu (Taula 7). Es podrà produir llavor de 
manera simultània d'espècies autògames (fecundació amb pol·len procedent de la mateixa 
flor), ja que tenen un risc d’encreuament molt baix, a l’entorn del 5%.  

Per espècies al·lògames (hi ha encreuament de pol·len entre diverses plantes de la 
mateixa espècie), el risc d’hibridació és molt més elevat, i s’haurà de respectar les 
distàncies de seguretat o fer una sola varietat per temporada. 

L’encreuament de les espècies al·lògames anemòfiles (el pol·len es transporta pel vent) 
entre diferents varietats, es pot produir fins a 3 km de distància. Per les al·lògames 
entomòfiles (fecundació encreuada a través dels insectes), una bona distància de seguretat 
pot ser a l’entorn de 1.000 a 1.500 m [1]. 

 Selecció de fruits i llavors 

En les plantes de fruit (tomàquet, pebrot, carbassa, etc.) es seleccionen els fruits que 
primer s’han format a la planta i que presenten unes característiques morfològiques 
típiques de la varietat i un estat fitosanitari òptim. Els primers fruits són menys propensos 
a patir malalties, especialment viròtiques, i han rebut la màxima aportació de nutrients [1]. 
S’han de collir quan estan molt madurs, per exemple, per a les albergínies s’haurà 
d’esperar a què es tornin grogues, pels carbassons que es tornin taronges o per al pebrot 
que sigui vermell. 
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Taula 7. Mètode de pol·linització i nombre de plantes que cal conservar, superfície que ocupen i distància d'aïllament. 

Font: [1]. 

Varietats Nom científic 

Al·lògama 

Autògama 

Núm. 

plantes 

que cal 

conservar 

Superfície 

ocupada per 

plantes de 

llavor (m2) 

Distància 

d'aïllament (m) 

Longevitat 

de la 

llavors 

(anys) 

Temperatura 

mitjana de 

germinació 

(oC) 
Entomòfila Anemòfila 

Albergínia Solanum melongena L. x  x 10 4  6 25 

Api Apium graveolens L. x   80 15 800 4 a 6 16 a 21 

Bleda Beta vulgaris L. Koch var. cicla  x  12 2 1.000 a 3.000 6 16 a 30 

Bròquil Brassica oleracea L. vars. italica Plenck x   40 14 800 a 1.500 4 a 6 7 a 30 

Carbassa Cucurbita  sps. x   10 20 800 a 1.500 5 a 8 20 a 25 

Carbassó Cucurbita  pepo L. x   10 10 1.000 5 a 8 21 a 25 

Ceba Allium cepa L. x   200 17 800 a 1.000 2 10 a 30 

Cogombre Cucumis sativus L. vars x   10 10 800 a 1.600 8 a 10 25 

Col Brassica oleracea L. vars x   40 14 800 a 1.500 4 a 6 7 a 30 

Enciam Lactuca sativa L. vars   x 20 4 2 a 10 5 17 a 27 

Escarola Cichorium endivia L.   x 20 4 20 a 200 8 a 10 20 

Espinac Spinacia oleracea L.  x  80 3 1.000 a 3.000 4 7 a 24 

Fava Vicia faba L. subsp. faba var. major x  x 40 10 300 a 1.000 5 20 

Meló Cucumis melo L. vars   x 20 40 500 a 1.000 20 20 a 35 

Mongeta Phaseolus L. vars   x 20 20 800 3 16 a 30 

Pastanaga Daucus carota L. x   200 4 1.000 a 1.600 4 7 a 30 

Pebrot Capsicum annuum L. x  x 10 4 50 a 600 2 19 a 28 

Porro Allium ampeloprasum L. var. porrum x   80 3 1.000 a 1.500 2 7 a 25 

Rave 
Raphanus sativus var. caudatus (L.) L.H. 

Bailey 
x   40 1 800 a 1.000 5 7 a 32 

Remolatxa Beta vulgaris L. x x  12 0,5 1.000 a 3.000 6 16 a 30 

Síndria Citrullus lanatus (Thunb.) x   10 20 1.000 20 20 a 35 

Tomàquet Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum   x 10 4 25 4 16 a 30 

Xicoira Cichorium intybus  L.   x 20 4 20 a 200 6 a 8 20 
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Un cop assecades les llavors no caldrà fer cap selecció. Únicament, en el cas de les 
cucurbitàcies, es poden separar les llavors deprimides (un indicador és que són buides per 
dins). 

Per a espècies que realitzen cos floral (conjunt de flors agrupades), com l’enciam, la col, la 
pastanaga o l’api, serà important quedar-se amb la part central-alta de la floració. Aquesta 
zona és la de més vigor perquè és la més propera a l’ull de la tija. 

En el cas de les lleguminoses, s'escolliran les tavelles més vigoroses, grosses i sanes 
directament de la planta. 

Per a hortícoles que es reprodueixen per tubercles, arrels i rizomes, serà important 
comprovar que no tinguin malalties, especialment fúngiques.  

 Separació de les llavors del fruit 

S'extrauran les llavors de dues maneres segons l'espècie: 

 Extracció seca: consisteix a aconseguir un assecat del cos floral, moltes 

vegades deixant la planta al camp fins que està totalment marcida, o, en d’altres 

casos, retirant-la i deixant-la deshidratar a l’ombra. Seguidament es trinxa fins a 

tenir una total fragmentació. Amb un garbell, i deixant caure la barreja a 

contravent, es podrà separar, per densitat, la llavor de la pellofa. Les principals 

famílies que s’aplica aquest sistema són: lleguminoses, gramínies, compostes, 

quenopodiàcies, crucíferes i liliàcies. 

 Extracció humida: s’aplica als fruits carnosos i aquosos, generalment d’estiu, 

com a les solanàcies i cucurbitàcies. Es trinxa el fruit i es deixa fermentar en un 

recipient durant tres dies. La fermentació és àcida i provoca la separació de les 

llavors: les bones queden a la part alta, i les dolentes, al fons. L’acidesa produïda 

destrueix el mucílag (gelatina protectora que recobreix les llavors) i els virus que 

s’hi puguin haver refugiat. Un cop decantada la solució, es separen les llavors i 

es deixen assecar per al seu posterior emmagatzematge [1]. 

 

 Desinfecció i conservació 

Si hi ha dubtes de si la llavor està contaminada o afectada per algun insecte, fong, virus o 
bacteri, i no es té cap altra alternativa (llavor d’altres anys), s’utilitzaran els mètodes de la 
Taula 8. 

Per assegurar una bona conservació de les llavors, aquestes han de quedar 
emmagatzemades per sota del 5% d’humitat. La temperatura és el paràmetre més 
important en la conservació. La temperatura òptima és entre 15 i 20 oC, i com més constant 
sigui al llarg de l’any, més llarga serà la vida útil de la llavor. La llum solar també n’escurça 
la viabilitat. Per tant, es guardaran en un lloc sense llum, fresc i sec. En aquestes 
condicions, la longevitat, en funció de la varietat, pot estar entre un i vuit anys. 
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Taula 8. Mètode de desinfecció de llavors 

Tractament 
Agent causant 
de la malaltia 

Aplicació 

Congelació Insectes 
Durant 48 h, i posterior conservació en un lloc protegit 
per evitar nous atacs. 

Vinagre 
Virus, bacteris i 

fongs 
Dissolució al 5% amb aigua durant 1 h. S’ha d’assecar i 
guardar en un lloc protegit. 

Aigua oxigenada 
Virus, bacteris i 

fongs 
Dissolució al 15% amb aigua durant 20 min. S’ha 
d’assecar i guardar en un lloc protegit. 

Lleixiu (NaClO) 
Virus, bacteris i 

fongs 
Dissolució al 2% amb aigua durant 60 min. S’ha 
d’assecar i guardar en un lloc protegit. 

Fosfat trisòdic + 
hipoclorit sòdic 

Virus, bacteris i 
fongs 

Dissolució al 10% de fosfat trisòdic durant 10 min. 
Posteriorment cal posar les llavors en una dissolució al 
0,5% d’hipoclorit sòdic durant 30 min. S’ha d’assecar i 
guardar en un lloc protegit. 

Fermentació àcida 
Virus, bacteris i 

fongs 

Fermentació, especialment per al tomàquet, durant 72 
h en el seu propi suc. S’ha de decantar, netejar i 
assecar. S’ha de guardar en un lloc protegit. 

Aigua calenta 
Virus, bacteris i 

fongs 
Immersió durant 5-10 en aigua bullent. S’ha de refredar 
tot seguit amb aigua i deixar-ho assecar. 

Font: [1] 

Les llavors es guardaran en pots de vidre, ja que eviten l’entrada d’humitat i permeten la 
col·locació de dessecants al seu interior (com guixos de pissarra prèviament deshidratats 
al forn). Per les lleguminoses serà necessari algun envàs porós que permeti l’intercanvi de 
gasos amb l’exterior, com ara les coixineres de fil o bosses de paper. 

Per espècies amb pocs anys de vida, serà millor guardar la llavor dins la nevera (a 4 oC), 
ja que permet allargar la vida útil. S’haurà de controlar periòdicament la humitat per evitar 
possibles podridures, ja que els refrigeradors poden ser molt humits. 

6 Pla de preparació i gestió del sòl 

El sòl es treballa per aconseguir les condicions ideals pel desenvolupament òptim dels 
cultius. El treball del sòl per cada cultiu és l’indicat a l’apartat 11.4.  

De forma general, abans de la implantació dels cultius, es repartirà el compost amb un 
remolc d’escampar fems (en cas que sigui necessari aplicar compost) i després es farà una 
passada de fresadora per trinxar i incorporar les restes del cultiu anterior i el compost. Uns 
dies després es farà una passada de cultivador per treballar el sòl verticalment. Aquest 
treball es pot fer amb el motocultor, quan sigui per superfícies petites, o llogant la feina a 
un tractorista quan el volum de feina sigui més gran i, sobretot, perquè amb l’estripadora 
es podrà treballar el sòl a més profunditat. Finalment, al mateix dia o pocs dies abans de 
la implantació,  es farà una altra passada de fresadora per deixar el sòl afinat. 
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Per cultius que es faci sembra directa, i sempre que hi hagi el temps suficient per no 
endarrerir el següent cultiu, es farà falsa sembra. Les operacions per la preparació del sòl 
són les mateixes que les descrites anteriorment, però després de la passada de cultivador 
es farà una passada de fresa per fer germinar les llavors d’adventícies. Quan les 
adventícies tenen una alçada d’1 o 2 cm, es fa una altra passada de fresa per eliminar-les 
i per deixar el sòl fi abans de la implantació. 

Per api, és necessari un treball profund del sòl per facilitar la penetració de les arrels 
(cultivador). Ara bé, com que es fa trasplantament, no necessita un afinament superficial 
del terreny [1]. 

Per mongeta és suficient un treball superficial per a la seva implantació, ja que prefereix 
sòls esponjosos en superfície, però forts en profunditat [1]. Per tant, es farà únicament una 
passada amb la fresa del motocultor. 

Per la planificació que es fa en aquest annex, així com les necessitats de maquinària 
reflectides a l’apartat 11, totes les feines es faran amb motocultor: fresar, cultivar, calçar i 
arrencar patates. Es llogaran les feines de sembra de patates i d’escampar el compost. De 
tant en tant, també serà necessari treballar el sòl verticalment amb el cultivador d’un tractor 
que permeti arribar a més profunditat que el cultivador del motocultor. Això es farà quan el 
volum de feina en cultivar sigui força gran, o en cultius que pot ser pràcticament 
imprescindible, com la patata o calçot. Per exemple, abans de la sembra de rave o 
pastanaga no es contractarà aquest tipus de feina per treballar menys de 100 m2. En 
aquest cas s’utilitzarà el motocultor. 

A més, per la implantació de calçots serà necessari fer solcs amb l’aporcadora del 
motocultor. Per les patates també serà necessari fer solcs en la seva sembra, però la 
mateixa sembradora de patates obre el sòl, sembra la patata i fa el solc. També es treballa 
el sòl quan s’arrenquen les patates amb l’arrencadora de patates del motocultor, quan 
s’arrenquen els calçots amb el tràmec, així com per eliminar les adventícies, tal i com 
s’explica a l’apartat 9.2. 

Es treballarà el sòl quan l’estat de saó sigui l'òptim. Treballar el sòl sec és més difícil i pesat, 
i acostuma a deixar la terra amb agregats molt fins que provoquen l’obturació dels porus i 
la falta d’oxigenació del sòl. Treballar-lo amb excés d’humitat amassa la terra que, a 
l’assecar-se, queda dura i compactada. Ara bé, treballar el sòl quan està sec per 
aconseguir una millor desagregació, serveix quan es busca tenir una fina capa de terra 
superficial que permeti una correcta germinació de les llavors sembrades. 

7 Fertilització 

La fertilització de la parcel·la es basarà en: 

1. Es farà compostatge en superfície per les restes de collita i els adobs verds: la 

matèria orgànica es deixa directament en superfície o mig incorporada a pocs 

centímetres del sòl després d’haver-se assecat (si era molt humida i fresca).  
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2. S’aportarà compost madur d’acord amb les necessitats dels cultius i amb les 

limitacions legals. Les dosis de compost que es seguiran són les indicades a la 

Taula 9. 

3. S’utilitzarà cendra i marro de cafè, d’acord amb les propietats descrites a l’Annex 

V, ja que són residus domèstics que no s’hauran de comprar.  

4. S’elaboraran preparats vegetals si és necessari. 

A més, l’aportació de nitrogen amb l’aigua de reg, les lleguminoses i la mineralització de 
l’humus del sòl, tindran un paper clau per la fertilització nitrogenada dels cultius. 

Taula 9. Dosi d'aplicació del compost 

Cultius hortícoles 
Compost fresc i semi 
madur: <3-6 mesos 

Compost madur: >6 mesos 

Molt exigents (de 15 a 35 t/ha) 
Cucurbitàcies, solanàcies, blat 

de moro, carxofes 
Espinacs, cols, apis, porros 

Mitjanament exigents (de 10 a 
15 t/ha aplicades al cultiu 

anterior) 
 

Xirivies, escaroles, espàrrecs, 
pèsols, mongetes, enciams, 

remolatxa, pastanaga 

Poc exigents (<10 t/ha o 
aplicat al cultiu precedent més 

exigent) 
 

Lleguminoses, alls, cebes, 
naps, raves 

Font: adaptat de Vinyals [2] 

7.1 Sembra i gestió de l’adob verd  

7.1.1 Sembra 

Per la rotació proposada, es sembrarà dues vegades adob verd per rotació. En els dos 
casos, es farà després dels cultius d’estiu, cap allà a l’octubre o novembre, que és el millor 
moment, ja que les pluges de tardor assaonaran el terreny que farà germinar la llavor 
sembrada. D’altra banda, la sembra de l’adob verd en aquesta època protegirà el sòl de 
les pluges fortes de la tardor i garantitzarà un llarg període d’implantació fins a la primavera 
següent. 

A finals de l’any 1, a la fulla 1, es sembrarà l’adob verd després de cultius exigents 
(tomàquet, albergínia, pebrot, cogombre, carbassó, meló i síndria), i a la mateixa fulla, a 
finals de l’any 3, es sembrarà després de carbassa (que és força exigent) i mongeta seca. 
La mescla de llavor d’adob verd feta per la zona on s’hi havia cultivat mongeta seca abans 
de l’adob verd, prescindirà de lleguminosa.  

Si els cultius d’estiu precedents de l’adob verd s’allarguen massa, en alguns casos es podrà 
sembrar aquest abans d’arrencar els altres. Per exemple, per tomaquera, albergínia o 



14   

 
 
 
 

pebroters, es pot escampar manualment la mescla d’adob verd en superfície, i fer una 
passada suau de motocultor entre les línies de les solanàcies. Només es podria fer als 
passadissos, ja que entre les línies d’un mateix bancal hi hauria encoixinat. 

Ara bé, en general, per preparar el sòl per la sembra es farà una passada de cultivador. 
Posteriorment, es barrejarà la llavor amb compost en un cubell i es farà la sembra en eixam. 
El compost servirà per veure on hi ha llavor. Per acabar, es passarà un rasclet per acabar 
de repartir la llavor i anivellar el sòl. 

7.1.2 Incorporació al sòl 

El moment ideal per incorporar-lo serà quan hagi florit, però les seves llavors encara no 
s’hagin format, ja que, és quan hi ha més biomassa i quan no es corre el risc d’omplir el 
camp de llavors. La sega es farà amb desbrossadora i es deixarà la vegetació segada al 
camp entre una i dues setmanes. Posteriorment es farà un enterratge superficial (5 cm com 
a molt) amb el motocultor (fresa), i al cap d’una setmana, s’enterrarà a més profunditat amb 
el cultivador (10-15 cm). Es pot fer una altra passada de motocultor més profunda per 
deixar el sòl preparat per al següent cultiu.  

7.1.3 Composició de la mescla 

La composició es farà en funció de les necessitats. Hi ha moltes mescles d’adob verd. Per 
al projecte inicial es provarà de fer una mescla de sègol i veça, recomanada per Aspe [3] 
com a excel·lent mescla per adob verd de tardor. A la superfície on el cultiu precedent és 
la mongeta seca, no s’incorporarà la veça a la mescla. A la Taula 10, es descriuen les 
principals característiques de les espècies escollides. Es sembraran amb una dosi de 30 
kg/ha de veça i 80 kg/ha de sègol. 

7.2 Balanç d'humus 

Per millorar el nivell d'humus al sòl, pels avantatges que comporta, es farà compostatge en 
superfície dels residus de cultius i adobs verds, i s’aportarà compost. La quantitat 
d'aquestes fonts vindrà condicionada pel balanç de nitrogen al sòl.  

El balanç d'humus al sòl es basa en l’equació (1).  

 B = E + G − P (1) 
On:  B = balanç d'humus 

E = existències d'humus al sòl 

G = guanys d'humus per aportacions 

P = pèrdues anuals d'humus per mineralització 
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Taula 10. Característiques de la veça i el sègol. 

Veça (Vicia sativa) 
Família: fabàcia (lleguminosa) 

Sègol (Secale cereale) 
Família: gramínies 

Característiques  

 Ràpid creixement. 

 Gran producció de biomassa vegetal. 

 Exigent en aigua. 

 Fixa el nitrogen de l’aire. 

 No li agraden els sòls massa pobres. 

 La veça d’hivern resisteix a les gelades. 

Característiques  

 Creixement precoç a la primavera. 

 Bona cobertura del sòl. 

 Sistema radicular molt ramificat. 

 Resistent a les gelades. 

Avantatges 

 Gran poder de cobertura. 

 Ofega les adventícies. 

 Enriqueix el sòl amb nitrogen. 

 Requereix treballar poc el sòl per la seva 
sembra. 

Avantatges 

 Sistema radicular desenvolupat. 

 Bona millora de l’estructura del sòl. 
 

Inconvenients 

 Només millora l’estructura del sòl si es fa 
un cultiu perenne. 

 S’ha de triturar abans d’incorporar-la. 

Inconvenients 

 S’ha d’arrencar, no segar. 

 Tarda molt en descomposar-se. 

Cultiu 

 Sembra de març a juny per la veça de 
primavera i d’agost a mitjan octubre per la 
veça d’hivern. 

 Sembra a 3 o 4 cm de profunditat. 

Cultiu 

 Sembra d’agost a octubre. 

 Sembra a 3 o 4 cm de profunditat. 

Font: [3] 

 Existències 

Les existències es calculen amb l’equació (2). 

 E = 107 · %MO · da · p (2) 

On,  E = existències d'humus (kg/ha) 

%MO = percentatge de matèria orgànica oxidable del sòl (sinònim al terme 
 humus) que dóna l'anàlisi de laboratori (2,57%) 

da = densitat aparent del sòl en kg/dm3 segons la prova feta al laboratori (1,17 g/cm3 
(o 1,17 kg/dm3)) 

p = profunditat  en m del perfil del sòl considerat (0,2 m)  

Per tant,  E = 107 · 0,0257 · 1,17 · 0,2 = 𝟔𝟎. 𝟏𝟑𝟖 𝐤𝐠/𝐡𝐚 
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 Pèrdues 

Les pèrdues d’humus del sòl, com a conseqüència de la mineralització, són proporcionals 
al contingut d’humus del sòl. Es poden calcular a partir de l’equació (3). 

 P = E · %Vm (3) 

On: P = pèrdues d'humus per mineralització (kg/ha i any) 

%Vm = velocitat de mineralització de l'humus. Segons Urbano [4], en sòls francs 
és un 1,5-2,5 % anual 

Per tant:               P = 60.138 · 0,02 = 𝟏. 𝟐𝟎𝟐, 𝟕𝟔
𝐤𝐠

𝐡𝐚·𝐚𝐧𝐲
 

 Guanys  

Els guanys són les aportacions d'humus generats pels residus dels cultius, els adobs verds 
i els fertilitzants orgànics. 

 Residus dels cultius (RC): la quantitat de RC varia en funció de l’espècie i és 

variable d’un any a un altre. La capacitat dels RC per generar humus depèn de 

la seva composició. Mitjançant l’equació (4) es calcula el valor en humus d’un 

RC. 

 VH = RC · %MS · K1 (4) 

On: VH = valor en humus 

 RC = quantitat de residus frescs (16 t/ha i any) 

%MS = percentatge de matèria seca sobre matèria fresca (20%) 

K1 = coeficient isohúmic (expressa la quantitat d’humus que es pot formar a partir 
d’1 kg de matèria seca). Per residus secs de collites es pren un valor entre 0,1 i 0,2, 
i per residus verds entre 0,2 i 0,3 [4]. S’agafa un valor de 0,2 

Per tant:    VH = 16 · 0,2 · 0,2 = 0,64
t

ha·any
 

 Fertilitzants orgànics (FO): 

 VH = FO · %MS · %MO · K1 (5) 

On: FO = quantitat de compost matèria fresca (t/ha i any) (en un any s’aportarà una 
mitjana de 20,16 t/ha (tenint en compte l’aportació per cultiu i superfície)) 
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%MS = percentatge de matèria seca del compost sobre matèria fresca (55%) 

%MO = percentatge de matèria orgànica del compost (humus) sobre matèria 
 seca (45%) 

K1 = coeficient isohúmic (0,45) 

Per tant:    VH = 20,16 · 0,55 · 0,45 · 0,45 = 𝟐, 𝟐𝟒
𝐭

𝐡𝐚·𝐚𝐧𝐲
 

 Adob verd (AV): 

 VH = AV · %MS · K1 (6) 

On: AV = quantitat de biomassa fresca d’adob verd (s’estima una producció de 30 
t/ha·any, però en un any es sembra AV al 50 % de la superfície de l’explotació)  

%MS = percentatge de matèria seca de l’adob verd sobre matèria fresca (20%) 

K1 = coeficient isohúmic (0,2) 

Per tant:    VH = 15 · 0,2 · 0,2 = 𝟎, 𝟔
𝐭

𝐡𝐚·𝐚𝐧𝐲
 

 Balanç d’humus 

A la Taula 11 es mostra el balanç d’humus previst durant 12 anys. 

Taula 11. Balanç d’humus del sòl durant 12 anys. 

Any % MO 
Existències 

(t/ha) 
Mineralització 

(t/ha) 

Restes dels 
cultius 
(t/ha) 

Aportació 
de compost 

(t/ha) 

Adob 
verd 
(t/ha) 

Balanç 
d’humus 

(t/ha) 

1 2,57 60,14 1,20 0,64 2,24 0,60 62,42 

2 2,67 62,42 1,25 0,64 2,24 0,60 64,66 

3 2,76 64,66 1,29 0,64 2,24 0,60 66,85 

4 2,86 66,85 1,34 0,64 2,24 0,60 69,00 

5 2,95 69,00 1,38 0,64 2,24 0,60 71,10 

6 3,04 71,10 1,42 0,64 2,24 0,60 73,16 

7 3,13 73,16 1,46 0,64 2,24 0,60 75,19 

8 3,21 75,19 1,50 0,64 2,24 0,60 77,17 

9 3,30 77,17 1,54 0,64 2,24 0,60 79,11 

10 3,38 79,11 1,58 0,64 2,24 0,60 81,01 

11 3,46 81,01 1,62 0,64 2,24 0,60 82,88 

12 3,54 82,88 1,66 0,64 2,24 0,60 84,70 
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7.3 Fertilització nitrogenada 

En la programació de la fertilització per nitrogen es tenen en compte aspectes agronòmics 
i legals. La parcel·la es troba en una zona vulnerable de contaminació per nitrats, per tant, 
la quantitat màxima de nitrogen procedent de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants 
orgànics que es pot aplicar és de 170 kg N/ha i any. El decret 136/2009, d’1 de setembre, 
d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació a la 
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions 
ramaderes, en el seu annex 3, estableix les quantitats màximes de nitrogen total, tant si 
procedeixen de fertilitzants minerals com orgànics, que es poden aplicar en aquestes 
zones vulnerables. S’hi ha fet un recull pels cultius que interessen pel projecte a la Taula 
12.  

Taula 12. Límit màxim de N per hortalisses.  

Cultiu Secà/Regadiu 
Límit màxim de N (kg N/ha) 

Total Orgànic Mineral 

Tomàquet, aire lliure Regadiu 400 170 280 

Pebrot, aire lliure Regadiu 300 170 210 

Albergínia, aire lliure Regadiu 300 170 210 

Cucurbitàcies, aire lliure Regadiu 350 170 250 

Ceba Regadiu 220 170 150 

Porro, all, calçot Regadiu 220 170 150 

Enciam, escarola Regadiu 150 150 100 

Patata Regadiu 220 170 150 

Mongeta Regadiu 200 170 150 

Fava Regadiu 200 170 150 

Api Regadiu 280 170 180 

Pastanaga Regadiu 280 170 180 

Brassicàcies (col, bròquil...) Regadiu 280 170 180 

Bledes, espinacs Regadiu 150 150 100 

Altres hortícoles Regadiu 250 170 180 

Font: Annex 3 del decret 136/2009, d’1 de setembre. 

El balanç de nitrogen es calcula a partir de l'equació (7).  

 B = Ef · (RCvf + FOvf + AVvf + AR + N2 + M + Bi−1) − ET (7) 

On: B = balanç de nitrogen 

 Ef = eficiència de fertilització  

 RCvf = valor fertilitzant dels residus de cultius 

 FOvf = valor fertilitzant dels fertilitzants orgànics aportats 
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AVvf = valor fertilitzant de l’adob verd 

AR = valor fertilitzant de l’aigua de reg 

N2 = fixació de nitrogen per part de les lleguminoses (N2) 

M = valor fertilitzant de l’humus mineralitzat 

Bi-1 = nitrogen romanent al sòl  

ET = extraccions totals dels cultius 

Al balanç no s’ha tingut en compte l’aportació de nitrogen per la cendra, que s’aplica per 
restablir els nivells de potassi en alguns cultius, per les baixes dosis aportades. 

 Eficiència de fertilització (Ef) 

Es considera una eficiència de fertilització del 75%, que és el percentatge de nitrogen 
aprofitat pel cultiu, tenint en compte les pèrdues de nitrats del sòl per l’efecte de rentats, 
volatilització, desnitrificació i escolament superficial. 

 Valor fertilitzant dels residus de cultius frescs (RCvf) 

 RCvf = CT − CH (8) 

 CT = RC · %MS · %N (9) 

 CH = RC · %MS · %C · K1 · N/C (10) 

On:  CT = contingut total de nitrogen 

  CH = contingut de nitrogen en l’humus generat 

  RC = quantitat de residus frescs (16 t/ha i any) 

 %MS = percentatge de matèria seca sobre matèria fresca (20%) 

 %C = percentatge de carboni sobre matèria seca (42%) 

  %N = percentatge de nitrogen sobre matèria seca (3%) 
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K1 = coeficient isohúmic (0,2) 

C/N (humus) = relació carboni-nitrogen (10) 

CT =
16 t m. f.

ha · any
·

0,2 t m. s.

1 t m. f.
·

0,03 t N

1 t m. s.
·

103 kg N

1 t N
= 96 

kg N

ha · any
  

CH =
16 t m. f.

ha · any
·

0,2 t m. s.

1 t m. f.
·

0,42 t Corg

1 t m. s.
·

0,2 Chumus

1 t Corg

1 t Nhumus

10 t Chumus
·

103 kg Nhumus

1 t Nhumus

= 26,88 
kg Nhumus

ha · any
 

RCvf = 96 − 26,88 = 𝟔𝟗, 𝟏𝟐 
𝐤𝐠 𝐍

𝐡𝐚 · 𝐚𝐧𝐲
 

 Valor fertilitzant dels fertilitzants orgànics aportats (FOvf) 

 FOvf = CT − CH (11) 

 CT = FO · %MS · %N (12) 

 CH = FO · %MS · %MO · %C · K1 · N/C (13) 

On: FO = quantitat de compost matèria fresca (t/ha) (20,16 t/ha i any) 

%MS = percentatge de matèria seca del compost sobre matèria fresca (55%) 

%N = percentatge de nitrogen sobre matèria seca (1,5%) 

%MO = percentatge de matèria orgànica del compost (45%) 

%C = percentatge de carboni sobre matèria orgànica (58%) 

K1 = coeficient isohúmic (0,45) 

C/N (humus) = relació carboni-nitrogen (10) 

La quantitat de compost a aplicar és la que s’ajusta en funció dels altres paràmetres. 

CT =
 20,16 t m. f.

ha · any
·

  0,55 t m. s.

1 t m. f.
·

  0,015 t N

1 t m. s.
·

103 kg N

1 t N
= 166,32 

kg N

ha · any
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CH =
20,16 t m. f.

ha · any
·

  0,55 t m. s.

1 t m. f.
·

 0,45 t MO

1 t m. s.
·

0,58 t Corg

1 t MO
·

  0,45 t Chumus

1 t Corg

 1 t Nhumus

 10 t Chumus

·
103 kg Nhumus

1 t Nhumus
= 130,23 

kg Nhumus

ha · any
 

FOvf = 163,68 − 128,16 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟖 
𝐤𝐠 𝐍

𝐡𝐚 · 𝐚𝐧𝐲
 

 Valor fertilitzant de l’adob verd (AVvf) 

 AVvf = CT − CH (14) 

 CT = AV · %MS · %N (15) 

 CH = AV · %MS · %C · K1 · C/N (16) 

On: CT = contingut total de nitrogen 

 CH = contingut de nitrogen en l’humus generat 

AV = quantitat de biomassa fresca d’adob verd (15 t/ha i any)  

%MS = percentatge de matèria seca de l’adob verd sobre matèria fresca (20%) 

%C = percentatge de carboni sobre matèria seca (42%) 

 %N = percentatge de nitrogen sobre matèria seca (3%) 

K1 = coeficient isohúmic (0,2) 

C/N (humus) = relació carboni-nitrogen (10) 

CT =
15 t m. f.

ha · any
·

 0,2 t m. s.

1 t m. f.
·

 0,03 t N

1 t m. s.
·

103 kg N

1 t N
= 90 

kg N

ha · any
 

CH =
15 t m. f.

ha · any
·

 0,2 t m. s.

1 t m. f.
·

0,42 t Corg

1 t m. s.
·

 0,2 t Chumus

1 t Corg

1 t Nhumus

10 t Chumus
·

103 kg Nhumus

1 t Nhumus

= 21,26 
kg Nhumus

ha · any
 

AVvf = 90 − 21,26 = 𝟔𝟖, 𝟕𝟒 
𝐤𝐠 𝐍

𝐡𝐚 · 𝐚𝐧𝐲
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 Valor fertilitzant de l’aigua de reg (AR) 

Sabent que l'anàlisi de l'aigua dóna un contingut en nitrats de 53,9 mg NO3
-/l, i que a 

l'any es rega 6.146,81 m3 d'aigua per hectàrea. 

53,9 mg NO3
−

L H2O
·

14 mg N 

62 mg NO3
− ·

6146,81 m3 H2O 

ha · any
·

103 L

1 m3
·

1 kg N

106 mg N
= 𝟕𝟒, 𝟖𝟕 

𝐤𝐠 𝐍

𝐡𝐚 · 𝐚𝐧𝐲
 

 Fixació de nitrogen per part de les lleguminoses (N2) 

Les lleguminoses fixen nitrogen atmosfèric mitjançant una associació simbiòtica que 
estableixen amb bacteris del gènere Rhizobium. La capacitat per fixar nitrogen depèn de 
l’espècie, cultivar, condicions mediambientals i desenvolupament del cultiu. A la rotació 
proposada es presenta el cultiu de tres lleguminoses: fava, veça i mongeta. Segons 
Urbano [4], la fava i la veça es consideren cultius mitjanament fixadors de nitrogen, amb 
una capacitat per fixar entre 100 i 200 kg N/ha·any; i la mongeta es considera poc 
fixadora (menys de 100 kg N/ha·any).  

Tenint en compte la superfície per cada cultiu, s’estima una aportació 96,25 kg 
N/ha·any. 

 Valor fertilitzant de l’humus mineralitzat (M)  

L’humus del sòl conté molt N orgànic. A mesura que mineralitza, s’allibera CO2, N, P i S 
que serà disponible pel conreu. 

 M = %MO · %C · K2 · da · h ·
C

N
 (17) 

On:  %MO = percentatge de matèria orgànica al sòl (2,57%) 

  %C = percentatge de carboni sobre matèria orgànica (58%) 

  C/N (humus)= relació carboni-nitrogen (10) 

da = densitat aparent del sòl (kg/dm3) segons la prova feta al laboratori (1,17 
g/cm3 (o 1,17 kg/dm3)) 

p = profunditat del perfil del sòl considerat (0,2 m)  

K2 = coeficient de mineralització (2%)  
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Pel primer any serà: 

M =
0,0257 kg MO

1 kg de sòl
·

0,58 kg Chumus

1 kg MO
·

0,02 kg C mineralitzat  

1 kg Chumus 
·

1,17 kg sòl

dm3
·

103 dm3

1 m3
· 0,2 m

·
104 m2

1 ha
·

1 kg N

10 kg C
= 𝟔𝟗, 𝟕𝟔 𝐤𝐠 𝐍/𝐡𝐚 

 Nitrogen romanent al sòl de l’any anterior (Bi-1) 

És el balanç de nitrogen de l’any anterior, és a dir, aquell que no s’ha utilitzat i queda al sòl 
pel proper any. Ha de ser el més petit possible, ja que és fàcil perdre’l. 

Pel primer any es calcula els kg N/ha a partir del contingut de nitrogen que dóna l’anàlisi 
de sòl (37 mg N-NO3

-/kg), fet pels 20 primers cm del sòl, i sabent que la densitat d’aquest 
horitzó és de 1,17 kg sòl/dm3: 

37 mg N

kg sòl
·

1,17 kg sòl

1 dm3
·

103 dm3

1 m3
· 0,2 m ·

104 m2

1 ha
·

1 kg sòl

106 mg sòl
= 𝟖𝟔, 𝟓𝟖 𝐤𝐠 𝐍/𝐡𝐚 

 Extraccions totals dels cultius (ET) 

Hi ha diferents autors que expressen, en taules, les extraccions de nitrogen per alguns 
cultius hortícoles. Ara bé, les xifres d’extraccions són poc significatives, ja que per un 
mateix cultiu es poden produir variacions de fins un 200%. Segons Domínguez [5], les 
extraccions es troben entre 70 i 250 kg N/ha·any. S’ha estimat que les extraccions seran 
de 325 kg N/ha·any tenint en compte l’exigència en nitrogen de cada cultiu i la seva 
superfície. 

 Balanç (B) 

A la Taula 13 es pot observar l'evolució del N durant la vida del projecte, que són 12 anys.  

A la Taula 13 s’observa que, en tots els anys, el balanç de nitrogen és positiu, i que si el 
projecte s’allargués més anys es podria reduir la fertilització orgànica, ja que l’augment de 
l’humus del sòl, gràcies a les pràctiques proposades, faria augmentar el nitrogen produït 
per la mineralització d’aquest i les necessitats en fertilització disminuirien. 
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Taula 13. Càlcul del balanç de N (kg N/ha·any). B = balanç per nitrogen, ET = extraccions 
totals dels cultius, Ef = eficiència de fertilització , RCvf = valor fertilitzant dels residus de 
cultius, FOvf = valor fertilitzant dels fertilitzants orgànics aportats, AVvf = valor fertilitzant de 
l’adob verd, AR = valor fertilitzant de l’aigua de reg, N2 = fixació de nitrogen per part de les 
lleguminoses (N2), M = valor fertilitzant de l’humus mineralitzat, Bi-1 = nitrogen romanent al 
sòl després del cultiu anterior 

 Any B ET Ef RCvf FO vf AVvf AR N2 M Bi-1 

1 54,02 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 69,8 86,6 

2 31,59 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 72,4 54,0 

3 16,71 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 75,0 31,6 

4 7,462 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 77,5 16,7 

5 2,392 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 80,0 7,5 

6 0,421 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 82,5 2,4 

7 0,737 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 84,9 0,4 

8 2,733 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 87,2 0,7 

9 5,953 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 89,5 2,7 

10 10,06 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 91,8 6,0 

11 14,79 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 94,0 10,1 

12 19,96 325 0,75 69,12 36,08 68,7 78,87 96,25 96,1 14,8 

8 Sistemes de protecció 

8.1 Encoixinat 

Com ja s’ha explicat a l’Annex V, els encoixinats s’acostumen a fer a la primavera, ja que 
les condicions més desfavorables, sobretot la temperatura, seran a l’estiu. En èpoques que 
hi hagi molta humitat i refredament del sòl, serà millor no posar-ne, ja que podrien produir 
podridures derivades de l’excés d’humitat i la baixa temperatura del sòl. Només es farà 
encoixinat, amb plàstic biodegradable, per ceba, porro, all, albergínia, pebrot i tomàquet, i 
es col·locarà de forma manual. 

8.2 Protecció del fred 

Com està explicat a l’Annex V, a l'hivern s'utilitzaran, si cal, mantes tèrmiques de 
polipropilè, que evita la congelació dels vegetals. Aquesta manta pot ser utilitzada per a 
molts cultius, i es posaran i trauran, segons les condicions meteorològiques. Els dies 
assolellats d’hivern o de primavera convé treure la manta tèrmica per millorar la ventilació 
del cultiu i deixar que el sol escalfi la terra fosca. Se la tornarà a posar a mitja tarda, per tal 
de retenir l’escalfor acumulada, que serà retornada com a energia radiant al llarg de la nit.  

Es necessitaria uns 2.920 m2 de manta (el 47,5 % de la superfície) per cobrir tota la 
superfície amb cultiu, sense cobrir l'adob verd, durant els mesos amb més riscs de gelades 
fortes (novembre, desembre, gener, febrer i març). 
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9   Protecció vegetal 

9.1 Mètodes de control de plagues i malalties 

El control de plagues i malalties es basarà principalment en la utilització de pràctiques 
culturals i preventives, que facin augmentar la resistència i capacitat d'autodefensa natural 
dels conreus. També es protegiran i impulsaran els enemics naturals de plagues i malalties. 
Si és necessari aplicar tractaments per combatre els problemes, s'utilitzaran productes 
naturals que no perjudiquin als conreus ni al seu entorn, evitant-se l'ús de tota mena de 
productes químics de síntesi. En definitiva, s’utilitzaran els mètodes de control exposats a 
l’Annex V. 

A l’apartat 10, es descriuen les principals plagues i malalties per a cada cultiu. 

9.2  Sistema de control d’adventícies 

Es desherbarà a partir dels següents mètodes: 

 Falsa sembra: consisteix en preparar la terra com si es volgués iniciar el cultiu, 

per forçar la germinació de llavors d’adventícies estacionals. Quan han arribat a 

una alçada d’1 o 2 cm, es treballa la terra i es prepara per la implantació del 

següent cultiu. Aquest sistema es farà quan a continuació s’hagi de fer sembra 

directa i sempre que hi hagi el temps suficient entre dos cultius per fer-ho. Es 

planifica que es pugui fer per calçot, carbassa, espinac de primavera, fava, rave, 

pastanaga, remolatxa i patata. 

 Encoixinats: es farà encoixinat amb plàstic biodegradable per ceba, porro, all, 

albergínia, pebrot i tomàquet. 

 Control mecànic: hi ha gran varietat d’eines i accessoris acceptables per a 

motocultors que permeten el desherbat mecànic. En aquest projecte es 

disposarà de: fresadora, cultivador i aporcadora. La fresadora, a part d’utilitzar-

se per fer la falsa sembra i deixar el sòl fi abans de la implantació dels cultius, 

també servirà per desherbar entre línies quan el marc de plantació ho permeti. 

L’aporcadora, a més d’utilitzar-se per obrir solcs per la sembra del calçot, servirà 

per aporcar (i desherbar) patata i calçot. 

 Es disposarà d’una arada de rodes que, de peu estant, permet operar entre 

línies de cultiu a gran velocitat i amb una elevada efectivitat.  

 Es farà desherbatge manual quan no es pugui desherbar de cap altra forma, per 

exemple als peus de les plantes cultivades. Es disposarà d’un llegó, que s’utilitza 

per desherbar quan l’herba és petita, un parell d’aixades de fulles de diferent 

amplada, útils per desherbar quan les adventícies estiguin més desenvolupades. 

 Per segar l’adob verd o les adventícies que creixin a les vores de la parcel·la 

s’utilitzarà una desbrossadora. 
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10  Maneig dels cultius 

A continuació es descriu el maneig que es farà cultiu per cultiu. Les descripcions de les 
varietats locals s’ha redactat a partir de la informació descrita pel Banc de Llavors del Vallès 
Oriental [6], per Esporus [7], per Puig [1] i per Les Refardes [8]. 
 

Albergínia (Solanum melongena L.)                                                                                    

 Família: Solanàcies 

Fertilització. L’albergínia té unes necessitats molt altes de fertilització. Pel fet de ser una 

solanàcia suporta bé el compost no madur, o, fins i tot, alguns fems poc compostats.  

Reg. Planta molt exigent en aigua. En el moment de la formació dels fruits s’han d'intensificar els 

regs.  

Transplantament. Es farà a finals de maig amb un marc de plantació de 50 x 60 cm. 

Maneig. Es fa una regada abans de trasplantar i al cap de 8-10 dies. Es farà encoixinat amb 

plàstic biodegradable. No es poden, però si es vol obtenir fruits primerencs, es pot despuntar l’ull 

de la planta. Les plantes que es puguin tombar pel pes dels fruits s’hi col·locaran canyes per 

aguantar-les i evitar-ne el trencament, encara que amb un marc de plantació estret, s’aconsegueix 

que les mates es toquin i es recolzin les unes amb les altres. 

Plagues i malalties. L’escarabat de la patata (Leptinotarsa decemlineata) és el principal enemic 

de l’albergínia i es menja les fulles i les flors. L’aranya roja (Tetranychus urticae) s’acumula a 

l’anvers de la fulla i la desseca. I la Phytophthora spp., un fong, pot ser també un problema 

destacat. En aquest últim cas, els caldos de sofre poden ser un bon preventiu perquè el coure li 

és força perjudicial (genera fitotoxicitat). 

Collita. Es cull manualment durant l’agost, setembre i principis d’octubre. 

Multiplicació. S’hauran de deixar les primeres albergínies de les mates més vigoroses. Un cop 

canvien de color (es tornen grogues, cosa que indica que són madures), se n'extreu de l'interior 

les llavors. Posteriorment s’assequen i es guarden en pots protegits per evitar l'atac de diversos 

barrinadors. Al ser una espècie autògama no hi ha gaires problemes d'hibridacions. Com que sol 

tenir problemes de conservació, serà millor guardar les llavors a la nevera o a un lloc fresc. 

Varietats proposades:  

Albergínia blanca (Solanum melongena L. 

var. depressum). Cultivada a les planes 

interiors i Terres de l’Ebre. Es caracteritza per 

tenir uns fruits blancs molt arrodonits, de carn 

suau i melosa. La mata és baixa, però molt 

robusta i és molt productiva, fent molts fruits 

per mata i de mida força gran. Es sembra de 

desembre a gener i té un cicle de 6 a 7 

mesos.   

Figura 1. Albergínia blanca. 
Font: [8] 

Figura 2.   Albergínia morada 
llarga. Font: [6] 
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Albergínia (Solanum melongena L.)                                                                                    

 Família: Solanàcies 

Albergínia morada llarga (Solanum melongena L. var. depressum). Varietat cultivada al 

prelitoral i litoral central. Ja citada l’any 1881 com la catalana pel seu cultiu generalitzat al país. A 

finals dels anys seixanta del segle XX se’n comença a reduir el cultiu. La planta és molt vigorosa 

i força productiva. Es sembra de desembre a gener i té un cicle de 6 a 7 mesos. 

 

All (Allium sativum L.) 

Família: liliàcies 

Fertilització. És important fertilitzar-lo poc o en aquest cas, que l’all es cultiva després de l’adob 

verd, no serà necessari aportar-hi compost.  

Reg. L’excés d'aigua el perjudica, per això serà important dosificar-lo per tal d'evitar que es 

podreixi.  

Sembra. Sembra directa amb marc de 5 x 20 cm, si es possible, en la lluna vella de mitjan gener.  

Maneig. Encoixinat amb plàstic biodegradable. Quan els alls comencen a fer trompes s'han de 

trencar perquè van en detriment amb la mida dels bulbs.  

Plagues i malalties. El fong que genera més pèrdues en aquest cultiu és el rovell de l’all (Puccinia 

allii). El caldo bordelès és un dels preventius més eficaços. La podridura (Rhizoctonia o Tylenchus 

sp.) es caracteritza per la descomposició dels bulbs i esgrogueïment de les fulles. Evitar els 

excessos de fertilització orgànica poc descomposta és el preventiu més eficaç. També s’haurà 

de vigilar amb la tinya de l’all. 

Collita. Al juliol i de forma manual. Als textos del segle XV, s’indicava que per una millor 

conservació s’havien de recollir els bulbs en lluna nova [1]. 

Collita i conservació. Un cop estiguin totalment secs, es colliran i es trenaran en forcats per 

poder-los penjar en un lloc sec i ventilat. Normalment la conservació és bona fins el mes de febrer; 

a partir de llavors, comencen a grillar. 

Multiplicació. La reproducció es farà mitjançant els grans de l'all, seleccionant les millors cabeces 

i els grans més grans i no atacats per malalties. També es rebutgen els grans interiors i els dobles, 

ja que farien cabeces deformades que no tindrien valor comercial. 

Varietat proposada:  

All vermell de Banyoles (Allium sativum L.). Varietat 

originària de Banyoles (Pla de l’Estany). Es cultiva arreu 

del país. Segons les referències bibliogràfiques podria 

tractar-se de l’all morat provençal [1]. Generalment es 

sembra entre novembre i desembre i té un cicle de 6 

mesos. La túnica exterior de la cabeça és blanca, els grans 

són exteriorment vermellosos i de polpa interior blanca. Figura 3.  All vermell de Banyoles.  
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Api (Apium graveolens L.) 
Família: umbel·líferes 

Fertilització. No és una planta gaire exigent. Si es fes darrere un cultiu de solanàcies o 
cucurbitàcies, es podria estalviar la fertilització. 

Reg. Planta no gaire exigent amb aigua, tot i que en èpoques de calor s’haurà de mantenir la 
humitat força constant.  

Trasplantament. Marc de plantació de 40 x 20 cm. Si es possible es farà trasplantament en lluna 
decreixent.  

Maneig. En les fases inicials serà important tenir el cultiu desherbat. Si es vol blanquejar-lo es pot 
calçar. 

Plagues i malalties. No presenta gaires problemes. El seu enemic més comú és el minador de 
l’api (Liriomyza spp.). Les rotacions llargues són un bon preventiu, però si és un problema greu 
es pot aplicar Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Si hi ha problemes fúngics com la Septoria apii, 
els tractaments amb llet fermentada o xerigot són eficients. 

Collita. Collita manual al desembre, gener i febrer. 

Multiplicació. Es segueix els mateixos criteris que la pastanaga, ja que són de la mateixa família. 
Té un cicle bianual i s’haurà de deixar una elevada distància de seguretat (800 m). Es farà 
l’assecat final del cos floral a l’interior perquè la llavor cau amb molta facilitat i és molt petita. Es 
posa dins una coixinera, penjat cap per avall, per evitar que la llavor caigui al terra. 

Varietat proposada:  
Api del país (Apium graveolens L.). Varietat cultivada al litoral, prelitoral i planes interiors. Des 
dels anys vint del segle passat hi ha referències al cultiu d’aquesta varietat [1]. És de penques 
llargues, pot assolir fins a 70 cm de longitud i és molt productiu.  

 

Bleda (Beta vulgaris L. K. Koch var. cicla) 
Família: quenopodiàcies 

Fertilització. Com que es fa després d’adob verd, no cal fertilitzar. Un excés de fertilització podria 
fer aparèixer ràpidament pugons i fongs. Si durant la fase de creixement es veu que perd vigor, 
caldrà fer una addició de compost en superfície a raó d’1 kg/m2. 

Reg. És força exigent amb el reg i necessita humitat constant.  

Trasplantament. Es trasplantarà al camp entre finals de març i principis d’abril amb un marc de 
plantació de 60 x 30 cm. No serà necessari escalonar la producció, ja que, si es tallen les plantes 
a 2-3 cm de la superfície del terra, tornaran a rebrotar i es podran fer fins a tres collites de la 
mateixa planta. 

Maneig. Serà necessari fer dues o tres desherbades durant el cultiu, evitant calçar-les, perquè 
poden generar problemes a l’ull de la planta i fer que es podreixi.  

Plagues i malalties. Les principals malalties que pot tenir són la podridura (Botrytis cinerea) i el 
rovell (Puccinia spp.). S’acostumen a combatre amb una bona rotació i amb l’aplicació de 
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Bleda (Beta vulgaris L. K. Koch var. cicla) 
Família: quenopodiàcies 

compostos rics en coure o sofre. Si el sòl té un excés de matèria orgànica fresca o de nitrogen, 
solen proliferar els pugons (Aphis favae). El puçot o saltricó (Phyllotreta sp.) també l’afecta força 
fent unes perforacions a les fulles que poden ser una via d’entrada de fongs o de virus. Per a tots 
aquests casos, el sabó potàssic és molt efectiu [1]. 

Collita i conservació. Collita manual del maig al novembre. 

Multiplicació. Com que és una planta anemòfila (el pol·len es dispersa amb el vent), les 
distàncies de seguretat són molt elevades. Com que és una planta bianual, s’haurà d’esperar que 
es formi el cos floral i, del centre d’aquest cos, extreure’n les llavors. Estan agrupades dins els 
aquenis, i no caldrà separar-les perquè ja anirà bé a l’hora de sembrar-los.  

Varietat proposada: 
Bleda del país (Beta vulgaris L. K. Koch var. cicla). 
Cultivada al litoral, prelitoral i Terres de Ponent. La primera 
referència escrita que es té és de l’any 1881. És molt rústica i 
està molt adaptada als rigorosos hiverns de la Catalunya 
central. Pot assolir 70 cm d’alçada, és molt vigorosa i de 
penques que poden arribar a 7-8 cm d’amplada. Les fulles són 
de color verd fosc i és molt productiva.  

Bròquil (Brassica oleracea L. vars. itàlica Plenck ) 
Família: crucíferes 

Fertilització. No caldria fertilitzar si es fes darrere un cultiu exigent molt fertilitzat, però, per la 
rotació proposada, es fa després de bulbs i serà millor aplicar compost. Com que es planta en 
associació amb enciam, la dosi vindrà determinada per aquest.  

Reg. Es faran regs espaiats però que no deixin el sòl sense humitat. 

Trasplantament. Es trasplanta a principis d’agost amb un marc de plantació de 60 x 60 cm, ja 
que es fa amb associació amb l’enciam. Sinó es podria fer un marc de plantació de 60 x 40 cm. 

Maneig. Igual que la col. Serà important calçar-los perquè no es tombin. 

Plagues i malalties. El principal enemic d’aquesta espècie és l’eruga de la col (Pieris brassicae 
L. i Pieris rapae L.). Un control biològic efectiu és que el paràsit de l’eruga (Apanteles glomeratus 
L.) sempre tingui un lloc per viure a l’hort. La resta de plagues i malalties que poden sorgir són les 
mateixes que les de la col, i es poden evitar fent rotacions llargues, de quatre a sis anys. 

Collita i conservació. Per sota de -5oC es fan malbé. Si es preveu una forta gelada s’hauran de 
tapar amb una manta tèrmica. 

Multiplicació. Els bròquils són molt sensibles a l’encreuament amb altres varietats. Hi ha dues 
alternatives: o bé reproduir una varietat cada any o bé fer-ne dues o més, però traslladar-ne els 
peus a llocs aïllats on no es pugui produir la pol·linització encreuada. 

Figura 4. Bleda del país. Font: [7] 
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Bròquil (Brassica oleracea L. vars. itàlica Plenck ) 
Família: crucíferes 

Varietat proposada:  
Bròquil de Santa Teresa o blau (Brassica oleracea L. 
vars. italica Plenck). Varietat cultivada al prelitoral (Vallès 
Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat) i Priorat. Hi ha 
referències d’aquesta varietat des  del 1874. És molt 
primerenca i es caracteritza per tenir unes fulles de color 
turquesa i inflorescència morada.  
 

 

Carbassa (Cucurbita sps., Lagenaria sps. i Luffa sps.) 
Família: cucurbitàcies 

Fertilització. Cultiu exigent. Es pot aplicar compost que pot ser relativament poc madur. 

Reg. Els regs seran abundants quan comencen a formar-se les carbassetes fins que estan 
totalment desenvolupades. 

Sembra. El dia abans de sembrar es posen les llavors amb aigua durant 12 h perquè s'hidratin i 
germinin amb més rapidesa. Es fa sembra directa a cops de 2-3 llavors amb un marc de 100 x 
120 cm, a principis de maig. En general, a la majoria de cucurbitàcies és millor no fer planter, 
perquè el desenvolupament de les arrels és molt ràpid i penetren a gran profunditat des del 
principi. El trasplantament afecta al sistema radicular que és delicat.  

Maneig. Quan la planta té tres fulles vertaderes (un mes després de sembrar), s'han d'aclarir les 
plàntules menys vigoroses deixant-ne dues per forat. En aquest moment s'ha d’eradicar la mala 
herba i calçar lleugerament la planta. També és comú el despuntament de les mates a partir del 
tercer nus per tal d’incrementar el vigor i la fructificació. A partir d’aquí, la planta cobrirà tota la 
superfície de cultiu, i només caldrà controlar possibles fongs. 

Plagues i malalties. Els fongs que l’ataquen de manera més intensa, són l’oïdi (Podosphaera 
fusca) i el míldiu (Phytophthora infestans). Es pot utilitzar sofre en pols o bicarbonat. Caldrà 
prevenir el virus del mosaic evitant la proliferació del pugó, mitjançant sabó potàssic, que és el 
transmissor de la malaltia. Els fongs de coll es podran prevenir amb la rotació llarga proposada.  

Collita i conservació. Collita a principis d’octubre. Per tal que les carbasses es mantinguin tot 
l'hivern serà important: collir-les quan estiguin ben madures i cap al migdia o en un moment que 
estiguin del tot seques; evitar que es copegin; emmagatzema-les en un lloc no massa fred (per 
sota dels 15 graus la seva conservació empitjora).  

Multiplicació. Com que és de fàcil hibridació, serà millor fer cada any una sola varietat per evitar-
ne l’encreuament. 

Figura 5. Bròquil de Santa Teresa. 
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Carbassa (Cucurbita sps., Lagenaria sps. i Luffa sps.) 
Família: cucurbitàcies 

Varietat proposada: 
Carbassa del rabequet, violí, violinera, porquera o 
cacauet (Cucurbita moschata Duchesne). Varietat 
cultivada al Prelitoral i planes interiors (Barcelona i 
Girona). Les primeres referències es localitzen al butlletí 
agrícola La Pagesia (Terrassa, 1919). És una varietat 
vigorosa, amb carbasses de color de pell groga i polpa 
taronja, lleugerament acostellada i amb cintura 
marcada. El seu pes oscil·la entre 1 i 2 kg, tot i que, 
excepcionalment, pot superar els 10 kg. És de gust 
excel·lent i alta producció. 

 

Carbassó (Cucurbita pepo L.) 
Família: cucurbitàcies 

Fertilització. Igual que la carbassa. 

Reg. Es regarà abans de sembrar i no es repetirà el reg fins que la planta estigui ben arrelada. A 
partir de l’aparició del primer fruit, es regarà de forma freqüent, cada tres o quatre dies, en funció 
de la climatologia. 

Sembra. Es fa sembra directa de la mateixa manera que la carbassa, a mitjan maig fins a mitjan 
juny amb un marc de plantació de 60 x 120 cm. 

Maneig. Serà necessari fer una primera cavada un mes després de la sembra per airejar la terra 
i desherbar. Si es fan carbassons corredors (Cucurbita moschata Duchesnes), es poden podar 
les tiges secundàries per aconseguir fruits més grans. També s’haurà d’enterrar una part de la tija 
per afavorir la generació de noves arrels.  

Plagues i malalties. El fong que l’ataca més és l’oïdi (Podosphaera fusca). Es podrà utilitzar sofre 
en pols per prevenir el seu desenvolupament. També hi poden haver virosis, que es propaguen 
per les llavors o per mitjà d’insectes xucladors, i es podran detectar per l’arrugament dels laterals 
de les fulles i l’aparició de taques grogues al fruit i a la fulla. La botritis (Botrytis sp.) afecta als fruits 
podrint-los. L’aranya roja (Tetranychus urticae) també pot afectar molt a aquest cultiu: es situa a 
l’anvers de la fulla i l’acaba assecant. Per l’aranya i per altres àcars o pugons, es pot utilitzar sabó 
potàssic. 

Collita. Es collirà manualment, a diari, des de finals de juny fins a principis d’octubre.  

Multiplicació. Es deixaran, de les plantes més vigoroses, el primer carbassó. Quan estigui 
totalment format (de color groc o taronja), es treurà la llavor i es deixarà assecar. 

Figura 6. Carbassa del rabequet.  
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Carbassó (Cucurbita pepo L.) 
Família: cucurbitàcies 

Varietats proposades: 
Carbassó blanc de córrer 
(Cucurbita moschata). Es 
cultiva a les planes interiors 
(Terres de Ponent) i litoral i 
prelitoral tarragoní. La 
planta és corredissa, fa uns 
fruits de color verd molt clar 
i gust finíssim. 
Carbassó del país (Cucurbita pepo L.). Varietat molt productiva de fruits verd fosc.  

 

Ceba (i calçot) (Allium cepa L.) 
Família: liliàcies 

Fertilització. Serà important anar amb cura amb la fertilització, ja que en depèn la conservació 
dels bulbs. És òptim fer una fertilització amb matèria orgànica molt madura o compost al cultiu 
anterior. També s’aplicarà cendra (100 kg/ha) per restablir els nivells de potassi. En la rotació, la 
ceba seca de mig temps es fa després d’adob verd, i la ceba tendra després de mongeta tendra, 
per tant, no s’aplicarà compost per a aquest dos cultius. Per al calçot sí que es fertilitzarà perquè 
els cultius precedents són col, enciam o escarola. 

Reg. Requereix humitat constant durant la major part del seu desenvolupament, però no suporta 
les terres entollades. Les cebes d’hivern no tenen unes necessitats hídriques tant importants. 

Sembra. Per als calçots es farà sembra directa a partir dels bulbs, que es col·locaran entre els 
crestalls amb una separació entre bulbs de 15 cm, i una separació de crestalls de 60 cm. 

Transplantament (no per al calçot). Es col·locarà plàstic biodegradable abans de trasplantar la 
ceba seca de mig temps i la ceba tendra. Es farà un marc de plantació molt dens, 10 x 20 cm. 

Maneig. Si és possible es trasplantarà en quart decreixent, perquè faci bulbs més grossos [1]. En 
calçot, després de la plantació, es faran diverses birbades i calçats per evitar la proliferació de 
plantes adventícies i mantenir el terreny airejat. Uns dies abans de la collita de ceba seca, 
s'aixafen les tiges perquè s'acabin d'engruixir els bulbs. Passats uns dies, s'arrenquen i es deixen 
al terra perquè s'acabin d'assecar (no més de 2 dies perquè quedarien verdes). Si és possible, es 
colliran en la fase lunar decreixent, ja que és la òptima per afavorir-ne la conservació [1]. 

Plagues i malalties. S’haurà de vigilar amb la mosca de la ceba (Delia antiqua) (les seves larves 
en devoren el coll i el bulb), els trips (Thrips tabaci) (entren a la fulla i en minen l’interior) i el papalló 
de la ceba (les erugues penetren al bulb i el podreixen). De les malalties fúngiques, la més 
destacada és el míldiu de la ceba (Peronospora schleideni). Els tractaments amb sofre i 
compostos rics en coure en són un bon preventiu. 

Collita. La ceba tendra es collirà al maig,  el calçot entre mitjan febrer i finals de març. La collita 
de la ceba seca de mig temps es farà entre el juliol i principis d’agost. 

Multiplicació. La ceba és una planta bianual, i per tant, a la tardor següent de la recol·lecció 
(entre agost i setembre), s'hauran d'enterrar els bulbs de més mida i millor aspecte perquè grillin. 
Aquestes cebes fan els ceballots o calçots, que si es deixen espigar formen un cos floral que 
permetrà obtenir les llavors per a l'any següent. Això s'ha de fer cada any, ja que la llavor de la 

Figura 7. Carbassó blanc de córrer. Font: [8] Figura 8. Carbassó del país. Font: [8] 
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Ceba (i calçot) (Allium cepa L.) 
Família: liliàcies 

ceba no es gaire longeva. A la segona temporada de cultiu el bulb emet una trompa que acaba 
amb una umbel·la. Un cop s'ha assecat la tija, s'ha de retirar de la planta i acabar d'assecar-la 
cap per avall. Un cop seca es separen les llavors i es conserven (la capacitat germinativa és de 2 
o 3 anys, però augmenta si es conserva a la nevera). 

Varietats proposades: 
Ceba bavosa blanca d’hivern de 
València (Allium cepa L.). 
Cultivada al litoral i prelitoral. Es 
sembra entre agost i setembre i té 
un cicle de 10 mesos. El seu origen 
és al País Valencià. El bulbs són 
relativament petits i fusiformes. 
Exteriorment són de color daurat. 
Interiorment, les camisses són de 
color blanc tirant a groc. 
Ceba blanca gran tardana de 
Lleida o de Lisboa (calçots) 
(Allium cepa L.). Cultivada a les 
Terres de Ponent i litoral. Es 
sembra entre febrer i març i té un 
cicle de 8 mesos.  
  
Ceba campeny morada o 
morisca (Allium cepa L.). Cultivada al prelitoral (Vallès 
Oriental). Es sembra entre agost i setembre i té un cicle de 8 
mesos. És una varietat poc productiva, però primerenca i gens 
picant. Les primeres referències escrites de la varietat són de 
l’any 1930.  
Ceba dulce de Fuentes (Allium cepa L.). Varietat  cultivada per 
tota la Península Ibèrica. Fa unes cebes gegants ideals per 
vendre com a ceba tendra, i no pas com a seca, ja que la seva 
conservació és molt dolenta. 
Ceba de Figueres (Allium cepa L.). Originària de la zona de l’alt 
Empordà, el cultiu entrà progressivament entre els anys trenta i seixanta del segle XX i desplaçà 
d’altres varietats anteriors. Varietat de color rosat, ovoide. A partir de gener millora el gust i baixa 
la picor. Té una conservació excel·lent.    

 

Cogombre (Cucumis sativus L. vars.) 
Família: cucurbitàcies 

Fertilització. Cultiu exigent. S’aportarà compost, tot i que també pot ser matèria orgànica fresca, 
ja que la suporta bé. 

Reg. Fins que la planta no floreixi, s’haurà de regar molt poc perquè la mata arreli bé. A partir 
d’aquí, en plena producció, cada mata té unes demandes hídriques de 2,5 a 3 l per dia. 

Sembra. Es sembrarà directament al terra a cops a l’última quinzena de maig amb un marc de 
plantació de 40 x 60 cm. Es sembrarà la llavor amb la punxa cap avall perquè facilitarà la naixença 
de la planta i la penetració de les arrels cap al sòl. 

Figura 10. Calçots.  Figura 9. Ceba bavosa blanca 
d’hivern de 
València. Font: [6] 

Figura 11. Ceba campeny morada. 
Font: [6] 

Figura 12. Ceba dulce de Fuentes.  

Figura 13. Ceba de Figueres.  
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Cogombre (Cucumis sativus L. vars.) 
Família: cucurbitàcies 

Maneig. Quan les plantes tenguin dues fulles, s’aclariran i es deixaran dues per forat, al mateix 
temps que es fa el primer desherbatge. Al cap d’uns quants dies, quan els brots superen els 20 
cm, es poden. A partir d’aquí, s’aniran fent successius regs i desherbatges. 

Plagues i malalties. S’haurà d’anar en compte amb el pugó verd (Myzus persicae), que fa que 
les fulles es cargolin. També amb l’aranya roja (Tetranychus urticae), que afecten les fulles, fent-
les canviar de color fins que apareixen taques de color marró tirant a vermell. El sabó potàssic és 
una bona solució per a aquestes dues plagues. La podridura tant pot ser produïda pel gènere 
Sclerotinia spp. com pel Botrytis spp.; les part afectades queden blanques i esdevenen 
pràcticament de tacte aquós. L’oïdi (Podosphaera fusca) també pot ser molt perjudicial per a la 
planta. Tant la podridura com l’oïdi es poden combatre aplicant compostos rics en sofre, 
bicarbonats o llet fermentada. El virus del mosaic es contindrà sanejant la llavor i controlant els 
insectes xucladors. 

Collita. Des de principis de juliol fins a mitjan setembre. 

Multiplicació. Es portaran a terme els mateixos passos que el carbassó. 

Varietat proposada: 
Cogombre del país (Cucumis sativus L. var. sativus). Varietat 
cultivada principalment al prelitoral. Es sembra d’abril a juny i el seu 
cicle és de 3 a 4 mesos. Molt dolç i força productiva. 
 

 

Col (Brassica oleracea L. vars.) 
Família: crucíferes 

Fertilització. La col de tador-hivern es fertilitzarà en funció de l’enciam, ja que es planten en 
associació. 

Reg. Es rega abans de trasplantar. Un cop trasplantat s’espera uns 10 dies abans de tornar a 
regar perquè les plantes arrelin en profunditat. 

Trasplantament. Es farà a la primera quinzena de maig i a finals de juliol amb un marc de 
plantació de 60 x 70 cm per les varietats de cicle llarg i de 60 x 50 cm per les de cicle curt. 
Preferiblement es trasplantarà en lluna creixent, com més a prop de lluna plena millor, ja que si 
es fa en lluna nova tendeixen a espigar-se més ràpidament  [1]. La col de tardor es plantarà 
associada amb enciam. 

Maneig. Uns deu dies després del trasplantament, es fa una primera cavada per eliminar les 
males herbes i trencar la crosta superficial del terreny. Al cap d’un mes de trasplantar-les, s’hauran 
de calçar per ajudar a aguantar el pes del cabdell, protegir-les del fred i eliminar les adventícies. 

Plagues i malalties. El principal problema que pot haver-hi és l’eruga de la col (Pieris brassicae 
L. i Pieris rapae L.). Els tractaments amb Bacillus thuringiensis var. Kurstaki són molt efectius per 
controlar-la en els primers estadis larvaris. Els pugons (Aphis brassicae) es concentren en poques 
cols, que es poden arrencar, o si s’estenen es poden controlar amb sabó potàssic. La mosca de 

Figura 14. Cogombre del país. 
Font: [8] 
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Col (Brassica oleracea L. vars.) 
Família: crucíferes 

la col (Chortophilla brassicae) fa galeries als teixits de la planta (una bona rotació és essencial per 
a la seva prevenció). Si el problema persisteix, es pot fer algun tractament amb Neem 
(Azadirachta indica). Pel que fa a les malalties fúngiques, pot aparèixer: míldiu (Phytophthora 
infestans), l’alternària (Alternaria solani), la podridura (Botrytis spp.) i l’hèrnia de la col 
(Plasmodiophora brassicae). Les aplicacions amb cua de cavall, llet fermentada o, fins i tot, sofre 
són efectives per a la seva prevenció [1]. 

Collita. La col de primavera es collirà entre l’última quinzena de juliol i la primera d’agost, i la de 
tardor entre mitjan octubre fins a finals de febrer. 

Multiplicació. És una espècie de fàcil hibridació. Per això, un cop es seleccionin els millors 
individus, s’arrencaran i es trasplantaran en una zona protegida allunyada on no es pugui 
encreuar. 

Varietats proposades: 
Col setsetmanera (Brassica oleracea L. vars. capitata).  Es 
cultiva al litoral i prelitoral. Varietat tipus Milà molt precoç, de 
forma esfèrica, mida mitjana, peu alt. Poc resistent a l'espigat. 
Es sembra de març a juny i té un cicle de 3 mesos.  
Col pell de galàpet (Milà Victòria) (Brassica oleracea L. 
vars. capitata f. sabauda). Varietat cultivada al prelitoral 
(Vallès Oriental) i planes interiors (Osona especialment).  Per 
la morfologia, podria tractar-se d’una col de Milà, arrissada, 
adaptada al clima de la Catalunya interior (molt resistent al 
fred). Fa un cabdell petit, d’un pam de diàmetre, molt apinyat. 
Fulla molt arrissada, amb molts nervis repartits. Es sembra de juny a juliol i té un cicle de cinc 
mesos. 

 
Enciam (Lactuca sativa L. vars.) 

Família: compostes 
Fertilització. Dependrà dels cultius anteriors i de les dosis de fertilització que s’hi hagin aplicat. 
S’utilitzarà una esmena orgànica molt madura o no es fertilitzarà si el cultiu anterior és adob verd. 
Reg. Serà necessari fer regs abundants i constants, especialment quan l’enciam comenci a 
cabdellar. 
Trasplantament. Marc de plantació de 30 x 20 cm. L'enciam de tardor es plantarà associat amb 
bròquil i col.  Es faran diverses plantades (veure apartat 11.4) amb diverses varietats segons 
l'època de l'any. Per exemple, a l'estiu es podrà plantar enciam de tres ulls que és molt resistent 
a l’espigament i a la tardor varietats resistents al fred, com el llarg del Prat o l’orella de ruc. 
Maneig. Es faran successives birbades per eliminar les adventícies. Els enciams llargs es podran 
lligar pocs dies abans de la collita perquè siguin més blancs i tendres. 
Plagues i malalties. S’haurà d’anar en compte amb les malalties fúngiques, especialment el 
míldiu (Phytophthora infestans) i la botritis (Botrytis cinerea). De virus, essencialment el mosaic. 
Les  malalties fúngiques es podran evitar controlant que no hi hagin excessos de reg, i en cas que 
sigui necessari, els caldos cúprics són molt eficients. Per les virosis, les tècniques preventives són 
les rotacions llargues i la cura en la gestió i la desinfecció de les llavors. 
Collita. Les varietats de tardor-hivern es colliran entre setembre i principis de novembre, i les 
varietats de primavera-estiu entre finals de maig i mitjan juliol. 
Multiplicació. És autògam, per tant, l'encreuament és difícil. La recol·lecció de la llavor serà entre 
el juny i el juliol. Per separar la llavor es baten els cossos florals dins un cubell de plàstic i es 
separa la pellofa a mà. 

Figura 15. Col pell de galàpet. Font: [6] 
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Enciam (Lactuca sativa L. vars.) 
Família: compostes 

Varietats proposades: 
Enciam de tres ulls (Lactuca 
sativa L. var. longifolia). 
Cultivada al litoral, prelitoral, i 
algunes comarques interiors. 
Es sembra de febrer a abril i 
setembre. Té un cicle de 2 a 3 
mesos. El lloc de recollida 
d’aquesta varietat és Aguilar 
de Segarra. Té una aparença 
molt similar al romà però puja 
amb 3 ulls. És molt productiu i 
resistent a l’espigament.  
Enciam escaroler o 
català(Lactuca sativa L. var. 
capitata). Cultivat al litoral i 
prelitoral central fins al Ripollès. 
Des de 1874 se’n tenen 
referències escrites. Aquesta 
varietat fa un cabdell gran, de 
25-30 cm de diàmetre, 
compacte, de color verd clar. Es 
sembra al setembre i octubre i té 
un cicle de 2 a 3 mesos. Molt 
resiste nt al fred i força sensible 
a l’espigat. L’origen de la llavor 
és l’Etern Verdaguer de Llinars 
del Vallès.  
Enciam llarg de Serinyà 
(Lactuca sativa L. var. 
longifolia). Varietat originària de 
Serinyà, Pla de l’Estany. Tipus 
roma, fulles llargues i de color 
verd  intens. Fa peces de mida 
mitjai és sensible a l’espigat. Es 
sembra  al gener i setembre i té 
un cicle de dos a tres mesos. 
Enciam maimó (Lactuca 
sativa L. va r. longifolia). Es 
cultiva al litoral i prelitoral. Tipus 
cabdell, fulla cruixent i 
gruixuda. Té molt bona 
conservació després de la collita. Es sembra al febrer, setembre i octubre i té un cicle de dos 
mesos. 
Enciam del sucre (Lactuca sativa  L var. capitata). Varietat cultivada al litoral i prelitoral del 
tipus batàvia, no fa cabdell. Peces força grans, fulles de vores fosques, textura mig cruixent i gust 
molt fi.  Resistent al fred. Es sembra a la tardor (setembre i octubre). La primera referència escrita 
és de l’any 1930 on el cita com enciam negre o del sucre.  
Enciam meravella d’estiu, conca (Lactuca sativa L. var. capitata). Tipus batàvia, fulla cruixent 
amb vores fosques, cabdells apinyats de mitjana dimensió. Molt resistent a l’espigat. Es sembra 
des de la primavera a la tardor. 

Figura 17. Enciam escaroler. Font: 
[8] 

Figura 16. Enciam de tres ulls. Font: 
[7] 

Figura 20. Enciam del sucre. Font: 
[8] 

Figura 18. Enciam llarg de Serinyà. 
Font: [8] 

Figura 19. Enciam maimó. Font: [8] 

Figura 21. Enciam meravella 

d’estiu. Font: [8] 

Figura 22. Enciam orella de ruc. 
Font: [6] 

Figura 23. Enciam romà del Prat. 
Font: [8] 
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Enciam (Lactuca sativa L. vars.) 
Família: compostes 

Enciam orella de ruc/d’ase (Lactuca sativa L. var. longifolia). Es cultiva al litoral, prelitoral i 
planes interiors. Enciam llarg d’hivern (es sembra entre el febrer i setembre), que s'espiga 
ràpidament a l'estiu. Fa un cabdell obert que si es vol blanquejar s’ha de lligar.  
Enciam romà del Prat (Lactuca sativa L. var. longifolia).  Cultivada al litoral i prelitoral. Tipus 
roma, peces grosses i fulla fina. Molt bona conservació post-collita. Es sembra al febrer i setembre 
i té un cicle de dos a tres mesos. 

 

Escarola (Cichorium endivia L.) 
Família: compostes 

Fertilització. Es farà igual que l’enciam. 

Reg. S’haurà de regar de manera freqüent en les fases d’implantació i en la formació del cabdell. 
Per a les escaroles cultivades a la tardor, s’haurà de regar fins les primeres pluges.  

Trasplantament. Per a les varietats de primavera-estiu es farà un marc de plantació ample de 
40 x 40 cm, ja que el seu desenvolupament és elevat, i si queden molt juntes, poden podrir-se. 
Per a les varietats d’hivern es farà amb un marc de plantació de 30 x 20 cm. Es faran diverses 
plantades per tenir escarola durant varis mesos  (veure apartat 11.4). 

Maneig. Un cop plantades, s’hauran de fer diverses cavades per eliminar adventícies i trencar la 
crosta superficial. Com es plantaran les varietats perruqueta i cabell d’àngel, no caldrà lligar-les 
perquè incrementi el blanqueig de les fulles interiors, ja que ja s’apinyen. 

Plagues i malalties. És força resistent, tot i que la pot afectar el míldiu (Phytophthora infestant), 
l’esclerotinia, la botritis i l’antracnosi. Aquestes malalties fúngiques es poden controlar evitant els 
entollaments d’aigua, reduint la profunditat de sembra del planter i fent rotacions llargues. Com a 
bons preventius, es pot utilitzar els caldos cúprics o la llet fermentada. Per controlar cargols i 
llimacs s’utilitzarà cendra o trampes. 

Collita. El fet d’escalonar la producció amb diferents varietats permetrà collir escarola durant 
molts mesos de l’any. 

Multiplicació. L’escarola és autògama, per tant, les hibridacions són difícils, cosa que facilita la 
producció de llavor. S’esperarà a què l’estructura floral estigui ben seca per batre-la.  

Varietats proposades: 
Escarola cabell d’àngel 
(Cichorium endivia L.). 
Cultivada per tot el país i 
Andorra. Varietat de fulla molt 
arrissada i cabdell d’un pam. És 
altament resistent a les baixes 
temperatures i té l’habilitat 
d’enterrar-se parcialment al sòl. 
Això li permet suportar millor les 
glaçades i fa que es pugui 
consumir durant tot l’hivern. És amargant i ferma abans de l'hivern, dolça i tendra després de les 
glaçades. Es sembra a l’agost i té un cicle de 4 mesos. 
Escarola perruqueta (Cichorium endivia L.).  Varietat cultivada al litoral, prelitoral i planes 
interiors. Es sembra al febrer i juny i té un cicle de dos a tres mesos. El color és d’un verd fosc.  

Figura 25. Escarola perruqueta.  Figura 24. Escarola cabell d’àngel. 
Font: [8] 
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Espinac (Spinacia oleracea L.) 
Família: quenopodiàcies 

Fertilització. Prefereix matèria orgànica madura, però l’espinac de primavera es sembra després 
d’adob verd, així que no es fertilitzarà. 

Reg. És poc exigent en aigua i tendeix a podrir-se en cas d’excés. 

Sembra. Es faran sembres directes a camp en línies separades uns 30 cm entre elles. Es 
sembrarà al març i a mitjan octubre. 

Maneig. Quan les plantes tinguin entre cinc i set fulles, s’hauran d’aclarir, i, posteriorment, al cap 
de quinze dies, fer una segona passada per acabar de deixar-les entre 12 i 15 cm. Aquestes 
aclarides també s’aprofitaran per desherbar.  

Plagues i malalties. Acostuma a ser atacat pel minador o mosca de l’espinac (Pegomya betae 
Curtis), que en perfora les fulles i tiges. També poden afectar fongs del sòl com Fusarium spp., 
Sclerotinia spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., etc. També hi ha malalties que afecten a les 
fulles: Cercospora spp., Peronospora spp., Alternaria spp., Botrytis spp., Albugo spp. i Antracnosis 
spp. En general, una bona gestió de les rotacions serà suficient per controlar tots aquests 
problemes. 

Collita. L’espinac de primavera es collirà durant l’abril i el maig, i el de tardor entre finals de 
novembre i finals de febrer. 

Multiplicació. S’haurà de ser prudent amb les distàncies de seguretat per poder conservar la 
varietat a causa de la seva reproducció anemòfila. L’avantatge és que el poder de germinació es 
perllonga en el temps i, per tant, es pot fer una quantitat elevada de llavors i anar-la dosificant al 
llarg dels anys.  

Espinac gegant d’hivern (Spinacia oleracea L.). Varietat 
cultivada al litoral i planes interiors. És rústica, molt resistent al 
fred, molt gustosa i de bon rendiment. Té les fulles llargues, 
amples d’un verd fosc. Es sembra d’octubre a febrer i té un cicle 
d’un mes i mig. 
 
 

 

Fava (Vicia faba L. subsp. faba var. major) 
Família: lleguminoses 

Fertilització. Tot i ser una lleguminosa, la seva elevada producció fa que una aportació lleugera 
de compost, entre 1 i 2 t/ha li sigui molt beneficiosa [1]. Per la rotació proposada no es farà, ja que 
el cultiu anterior és un adob.  

Reg. Des de què es sembra fins que acaba la floració, pràcticament no caldrà regar. Durant la 
formació de les tavelles requereix aportacions d’aigua força constants i regulars.  

Figura 26.  Espinac gegant 
d’hivern. Font: [8] 
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Fava (Vicia faba L. subsp. faba var. major) 
Família: lleguminoses 

Sembra. La sembra es farà cap allà a finals de febrer o durant el març, i, si és possible, en lluna 
plena. Es farà sembra directa a cops amb un marc de plantació de 50 x 60 cm. Es remullarà la 
llavor 12 h abans de sembrar-la.  

Maneig. Es calçaran dues vegades, quan fan un pam i quan floreixen, ja que això els ajuda a 
estabilitzar les llargues tiges i n'evita el trencament si estan molt carregades. Si es vol avançar la 
fructificació, es pot tallar l’ull de la mata. Aquesta pràctica també serveix per reduir els atacs de 
pugó, ja que aquest insecte es concentra en aquesta part de la planta. 

Plagues i malalties. El principal enemic li és el pugó (Aphis fabae). Es pot prevenir controlant la 
fertilització nitrogenada, que afavoreix l’aparició d’aquesta plaga. En cas d’un atac important, es 
pot tractar amb sabó potàssic. 

Collita. Entre finals de maig i finals de juliol. 

Multiplicació. De les mates que al final de cicle són més vigoroses i sanes se'n reservarà llavor. 
De les mates es deixaran una o dues tavelles, les primeres, les de baix de tot. Es collirà quan les 
mates siguin ben seques, es batrà amb la forca i es separarà el gra de la palla amb el garbell. Es 
farà la selecció dels grans no afectats per malaltia o insectes. Si és possible es farà la recol·lecció 
de la llavor en lluna vella, ja que m’afavoreix la conservació [1]. 

Varietats proposades: 
Fava aiguadolça (Vicia faba L. 
subsp. faba var. major). Ja 
citada l’any 1881 com a fava 
sevillana. Procedeix del poble 
d’Aguadulce, de l’esmentada 
província. A Catalunya es cultiva, 
principalment, a les Terres de 
Ponent. Es sembra al novembre i 
gener i té un cicle de sis a vuit 
mesos. Llavor marró clar de mida gran (2,5 cm de longitud). 
Fava reina mora (Vicia faba L. subsp. faba var. major). Aquesta varietat té el seu centre de 
distribució a la zona de La Alpujarra (Andalusia). A Catalunya es cultiva al litoral i prelitoral nord. 
És molt precoç, té un cicle molt curt, òptima per zones fredes o bé sembres tardanes. Tavelles 
d’uns 25 cm amb 6-7 grans. La grana un cop s’ha assecat és d’un color violeta brillant. Es sembra 
al novembre i gener i té un cicle de sis a vuit mesos. 

 

Meló (Cucumis melo L. vars.) 
Família: cucurbitàcies 

Fertilització. Es farà igual que les altres cucurbitàcies. 

Reg. Es farà un reg generós abans de fer la sembra i no es repetirà fins que la planta no estigui 
ben arrelada. A partir de l’aparició del primer fruit, es regarà de forma molt esporàdica i, quan els 
fruits estiguin madurant, es deixarà d’aportar aigua, ja que excessos d’aigua fa que es clivellin i 
es podreixin. 

Sembra. A finals d’abril i de la mateixa manera que la carbassa o el cogombre. 

Figura 28.  Fava reina mora.  Figura 27.  Fava aiguadolça.  
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Meló (Cucumis melo L. vars.) 
Família: cucurbitàcies 

Maneig. Es farà en un marc de plantació ample de 60 x 240 cm. Un mes després de sembrar 
(quan la planta té tres fulles vertaderes), s’aclariran les plantes menys vigoroses i es deixaran 
dues per forat. S’aprofitarà per desherbar i calçar lleugerament la planta. També es despuntaran 
les mates a partir del tercer nus per tal d’incrementar-ne el vigor i la fructificació. 

Plagues i malalties. Pot patir diferents malalties fúngiques: oïdi (Podosphaera fusca), antracnosi 
(Colletotrichum orbiculare), fusàrium (Oxysporum f. sp. melonis), míldiu (Phytophthora infestans). 
La proliferació d’aquests fongs acostuma a ser a causa de regs massa abundants i a l’aplicació 
excessiva de compostos nitrogenats no orgànics. S’utilitzarà el sofre en pols com a mètode 
preventiu. També pot afectar pugó, que es pot tractar amb sabó potàssic. 

Collita durant el juliol, agost i setembre. Per saber saber es mira la primera fulla que hi ha entre 
el pecíol del fruit i la tija. Si s’ha marcit, vol dir que el fruit és madur. 

Multiplicació. Es deixa el primer meló de les plantes més vigoroses. Un cop s'ha desenvolupat 
del tot i és completament groc, es retira la llavor del seu interior i es conserva seca en un pot. 
S’haurà de vigilar amb les hibridacions, sobretot per la proximitat de carbasses o carbassoneres. 

Varietat proposada:  
Meló pell de gripau (Cucumis melo L. var. melo). Varietat cultivada 
principalment a les Terres de Ponent i al Vallès Oriental. Es sembra 
entre març i abril i té un cicle de 3 a 4 mesos. Té forma ovalada i pell de 
color verd, amb carn blanca o groguenca. 
 

 

Mongeta (Phaseolus vulgaris L.) 
Família: lleguminoses 

Fertilització. No es fertilitzarà. 

Reg.   Abans de sembrar es rega durant una estona perquè quedi el terreny ben moll. Fins que 
la planta no comença a florir, s’hauran d’evitar els regs, tret que hi hagi molta sequera.  

Sembra. Si és possible, es sembrarà en lluna plena o creixent amb un marc de plantació de 60 x 
60 cm. La dosi de sembra pot estar entre 40 i 60 kg/ha. Es fa sembra directa de 3 llavors per forat. 
Pot ser que sigui necessari ressembrar els llocs que fallin. 

Maneig.  Durant el cicle de cultiu s’hauran de fer diverses cavades per desherbar i trencar la 
crosta superficial. S’encanyaran les varietats d’aspre. Per a la mongeta seca, un cop la mata ha 
fet tot el gra i comença a assecar-se, s’arrencarà del terra per batre-la. 

Plagues i malalties. Pot afectar aranya roja (Tetranychus urticae), el qual es pot tractar amb sofre 
en pols. El pugó negre (Aphididae spp.) ataca les tiges tendres i pot malmetre tota la planta. El 
sabó potàssic és efectiu per combatre’l. L’antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum) es pot 
prevenir amb rotacions llargues i l’aplicació de caldos cúprics. El fusàrium (Fusarium solani 

Figura 29.  Meló pell de 
gripau. Font: 
[20] 
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Mongeta (Phaseolus vulgaris L.) 
Família: lleguminoses 

phaseoli) ataca la plantació deixant-la seca en pocs dies, que es pot prevenir amb caldos cúprics 
i una bona gestió de l’adobat. 

Collita i conservació.  Es podrà collir mongeta tendra durant tot l’estiu i la mongeta seca es collirà 
a l’octubre. Si pot ser, es farà la recol·lecció de la llavor en lluna vella, ja que n’afavorirà la 
conservació [1].  Per mongeta seca es batrà amb la forca i es separarà el gra de la palla amb el 
garbell. Si és possible, es congelaran les mongetes que s'han collit durant 48 h, i posteriorment 
es guardaran en coixineres de fil en un lloc sec, fresc i ventilat. D'aquesta manera s'evita que es 
polli el gra. 

Multiplicació.  No caldrà patir per hibridacions, ja que són autògames. Per fer una bona selecció 
s'han de triar de les mates més vigoroses les tavelles més llargues i amb major nombre de grans, 
especialment de la part baixa de la mata. Un cop collides les tavelles, es trien les millors llavors 
(les que no estiguin ennegrides, corcades o deformades). 

Varietats proposades: 
Mongeta del ganxet gros (Phaseolus vulgaris L. var. 
vulgaris). Varietat d’aspre que es cultiva al litoral i prelitoral 
central (Vallès Oriental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva). Es 
sembra al juliol. Té un cicle de cultiu de 4 mesos.  
Mongeta llaminera (pleneta, del sucre, carolina, del malalt o 
vermellics) d’aspre (Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris). 
Varietat d’aspre cultivada al prelitoral i litoral central. Les 
primeres referències escrites són del 1926. Es sembra d’abril a 
juliol i té un cicle de 3 mesos. De les mongetes tendres, és la 
més apreciada per la seva dolçor i per l’absència de fils a la 
tavella. La llavor és vermella amb aigües marrons i morfologia 
arronyonada. 
Mongeta perona curta i llarga (Phaseolus vulgaris L. var. 
vulgaris). Varietat d’aspre cultivada al prelitoral, planes interiors 
del nord i Prepirineus. Es sembra d’abril a juliol i té un cicle de 3 
mesos. La llavor de la curta és circular el·líptica de color marró 
tirant a gris amb aigües d’un marró més intens. Les de la llarga 
són de color marró més clar amb unes aigües pràcticament 
negres i concèntriques. 

 

Pastanaga (Daucus carota L.) 
Família: umbel·líferes 

Fertilització. Com que es sembrarà darrere d’adob verd, no serà necessari fertilitzar. 

Reg. Serà necessari mantenir la humitat constant per facilitar la germinació i el seu 
desenvolupament. 

Sembra. Es sembrarà en associació amb el rave, ja que la sembra conjunta permet que, al cap 
de quatre dies, els raves emergeixin i facin visible el lloc de sembra facilitant el desherbatge; fins 
als deu dies, les pastanagues no comencen a germinar, i en tres setmanes ja es poden collir els 

Figura 30. Mongeta del ganxet gros. 

Font: [6] 

Figura 31. Mongeta llaminera. Font: 
[6]  

Figura 32. Mongeta perona curta i 
llarga. Font: [6] 
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Pastanaga (Daucus carota L.) 
Família: umbel·líferes 

raves deixant l’espai suficient per les pastanagues. De pastanaga es faran dues sembres: una a 
principis de març i una altra, associada amb rave, a principis d’abril. El marc de plantació serà de 
20 a 30 cm entre línies i d’uns 4 cm entre plantes. 

Maneig. S’hauran de fer desherbades i un parell d’aclarides de les plàntules fins a deixar-les a 
una distància d’uns 4 cm entre elles. 

Plagues i malalties. El principal problema és la mosca de la pastanaga (Chamaepsila rosae).  
Els nematodes també podrien ser un problema, i el més eficient per evitar-los és fer llargues 
rotacions. 

Collita entre mitjan maig i finals de juliol. 

Multiplicació.  És una planta de difícil reproducció, ja que és bianual. La llavor es produeix durant 
el segon cicle i requereix elevades distàncies de seguretat (de 1000 a 1600 m2) perquè la seva 
pol·linització és anemòfila. Un cop s’ha fecundat, cal esperar que els cossos florals siguin secs i 
procedir a separar-ne la llavor. 

Varietat proposada: 
Pastanaga nantesa curta (Daucus carota L. subsp. carota). És de les varietats de pastanaga 
més populars: és llarga, cilíndrica, de terminació punxeguda, d’un color taronja intens i de cor 
tendre. 

 

Patata (Solanum tuberosum l. subsp. tuberosum l.) 
Família: solanàcies 

Fertilització. S’aplicarà una compost madur i abans de la sembra, s’afegiran uns 200 kg/ha de 
cendra. 

Reg. Serà necessari un reg de suport. Es comença a regar quan la planta inicia la floració. En 
aquest moment, segons la pluviometria, es faran regs més o menys constants fins que la planta 
es comenci a marcir. Aleshores es tallarà el reg perquè les patates s’acabin de formar i se’ls 
endureixi la pell per millorar-ne la conservació. 

Sembra.  Abans de la sembra es tallen en tres o quatre parts i es deixen un o dos grills a cada 
tall. Un cop s'hagin tallat les patates s'han de barrejar amb cendra, perquè ajuda a cicatritzar les 
ferides fetes i es millora la sanitat. Es sembraran a la segona quinzena de març. Seran necessaris 
uns 800 kg/ha. Si la terra està en el punt òptim i hi escau per dates i climatologia, el millor moment 
per sembra-les és lluna vella, especialment en quart minvant [1]. Es sembraran en crestalls amb 
un marc de plantació de 30 x 60 cm. 

Maneig.  Al començament serà important anar desherbant i calçant els crestalls amb motocultor. 
Es talla el reg quan les plantes es comencen a marcir. 

Plagues i malalties. L’escarabat e la patata (Leptinotarsa decemlineata) és el principal enemic, i 
es pot tractar amb Bacillus thuringiensis var. tenebrionis, piretrines, Neem o en la recol·lecció 
manual de l’insecte. La sarna negra o berrugosa (Streptomyces scabies) podreix la patata. El 
míldiu (Phytophthora infestans) acaba podrint la patata. Per les malalties fúngiques, el caldo 
bordelès i la llet fermentada són un bon preventiu. 
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Patata (Solanum tuberosum l. subsp. tuberosum l.) 
Família: solanàcies 

Collita i conservació.  Es colliran quan no es pelin fàcilment amb el dit. Es farà la collita a principis 
de juliol i es conservarà en caixes a la cambra frigorífica a 5 oC fins la seva comercialització. 

Multiplicació.  Es comprarà la llavor per garantir un bon estat sanitarl. 

Varietats proposades: 
Patata bufet blanc (Solanum 
tuberosum l. subs. tuberosum l.). 
Cultivada a les planes interiors 
humides, Prepirineu i Pirineu (Andorra). 
S’acostuma a sembrar al maig i té un 
cicle de 4 a 5 mesos. Des del 1926 hi 
ha referències escrites d’aquesta 
varietat. Segons es creu, a mitjan segle 
XIX va entrar de França amb el nom 
comercial d’Institut Beauvais (Bretanya francesa). Aquesta varietat 
és de cicle llarg i s’adapta bé als climes continentals humits. La 
patata és de mida mitjana, de color marró clar i és molt cremosa. 
Patata Kennebec (Solanum tuberosum l. subs. tuberosum l.). 
Va ser creada l'any 1941 pel Departament d'Agricultura dels Estats 
Units partint dels creuaments de les varietats (Chippewa x Katahdin) 
x (3895-13 x Earlaine). És de pell és groga i fina, i polpa blanca. Té 
tendència al creixement dels tubercles prop de la superfície i per 
això pot prendre tints verdosos. El seu rendiment és mitjà.  
Patata Red Pontiac (Solanum tuberosum l. subs. tuberosum l.). Es va crear als Estats Units, 
l'any 1945, com un mutant de pell vermella del cultivar Pontiac. La mateixa varietat Pontiac era 
un híbrid entre les varietats "Triumph" i "Katahdin". Es caracteritza per tenir la pell vermella i la 
carn blanca.   

 

Pebrot (Capsicum annuum L.) 
Família: solanàcies 

Fertilització. Es farà igual que l’albergínia. 

Reg. Com que l’entollament del sòl i l’asfíxia de les arrels li són molt perjudicials, serà convenient 
realitzar regs constants però amb poca quantitat d’aigua, especialment a partir de la formació dels 
primers fruits. 

Trasplantament. Es farà el trasplantament a finals de maig amb un marc de plantació de 40 x 60 
cm. 

Maneig. Abans del trasplantament, s’encoixinarà la superfície amb plàstic biodegradable. Es farà 
un reg abans del trasplantament i no es tornarà a regar fins al cap de deu dies, per tal d’afavorir 
l’arrelament. S’haurà d’anar controlant les adventícies. Quan la planta assoleixi uns 20 cm d’altura, 
s’haurà de fer la poda dels rebrots que surten de les axil·les de les fulles, per tal de donar una 
estructura central més robusta. En principi no hauria de caler encanyar-les gràcies a la poda i al 
marc de plantació estret. 

Plagues i malalties. El seu principal enemic és l’eruga del tomàquet (Heliothis armigera) que 
perfora el fruit. Pel que fa a les malalties, Fusarium i Verticillium són de les més letals. El míldiu 

Figura 33. Patata bufet blanc.  

Figura 35. Patata Red Pontiac.  

Figura 34.  Patata Kennebec.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
https://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrid
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Pebrot (Capsicum annuum L.) 
Família: solanàcies 

(Phytophthora capsici) produeix unes taques aquoses de color verd fosc que acaben atacant tota 
la planta. L’oïdi (Leveillula taurica) pot generar problemes derivats d’una defoliació massiva de la 
planta. Aquestes malalties fúngiques es poden combatre amb compostos rics en coure i les 
rotacions llargues. També poden haver-hi virosis. Els símptomes són l’esgrogueïment de les 
fulles, l’aturada del creixement i la pèrdua de producció. 

Collita.  La collita es farà durant l’agost, setembre i principis d’octubre.  

Multiplicació.  Es deixen madurar molt els pebrots que s'han seleccionat de les mates més 
vigoroses (els primers perquè són els que han rebut menys atacs potencials de virus, fongs i 
bacteris i els que mantenen el fenotip). Les llavors s'extreuen de l'interior dels fruits i es guarden 
totalment seques en pots. 

Varietats proposades: 
Pebrot morro de vedell, quatre caires o 
quatre morros (Capsicum annuum L. 
var. annuum). Es cultiva al litoral, 
prelitoral i terres de Lleida. Es sembra de 
febrer a abril i té un cicle de 7 a 9 mesos. 
Les primeres referències escrites 
d’aquesta varietat són del 1881. El fruit, un 
cop madur, és vermell amb quatre lòbuls 
molt marcats.  
Pebrot tres caires de Reus (Capsicum 
annuum L. var. annuum). Varietat 
cultivada al litoral i prelitoral. Es sembra entre febrer i abril, i té un cicle de 7 a 9 mesos. Des de 
1881 hi ha referències escrites de la seva existència. L’origen de la llavor és la ciutat de Reus. El 
fruit es divideix en 3 lòbuls amb una creueta central.  

 

Porro (Allium ampeloprasum L. var. porrum) 
Família: liliàcies 

Fertilització.  Igual que la ceba. 

Reg. Molt semblant a la ceba quant a la freqüència, però amb menys quantitat, ja que el porro és 
molt resistent a la sequera. 

Trasplantament. Entre mitjan juliol i mitjan agost amb un marc de plantació de 10 x 20 cm. Abans 
de trasplantar, s’encoixinarà amb plàstic biodegradable. 

Maneig. Si és possible, es farà el trasplantament en lluna vella. S’hauran de controlar les 
adventícies que creixeran, sobretot, pels forats del plàstic on s’ha trasplantat. 

Plagues i malalties. La principal és la tinya del porro (Acrolepia assectella). Aquest lepidòpter 
diposita les seves postes a les fulles. Les larves se les mengen i, a mesura que es fan grans, van 
perforant el porro. Els millors sistemes de lluita i prevenció són les rotacions, l’eliminació de les 
restes de collita i els tractaments puntuals amb Bacillus thuringiensis o Neem. També l’afecta el 
rovell del porro (Puccia porri), tot i que no acostuma a ser important. Es pot fer una prevenció amb 
compostos rics amb sofre o coure i reforçats vegetals com la cua de cavall (Equisetum arvense 
L.). 

Figura 36.  Pebrot morro 
de vedell. 
Font: [8] 

Figura 37. Pebrot tres caires de 
Reus.  
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Porro (Allium ampeloprasum L. var. porrum) 
Família: liliàcies 

Collita. Entre mitjan octubre i principis de març. 

Multiplicació.  Com que és de cicle bianual, tarda uns catorze mesos a obtenir les llavors. Un 
cop recollida es guardarà al congelador o a la nevera, ja que la seva longevitat serà molt més 
elevada i es podran espaiar les reproduccions. 

Varietat proposada: 
Porro del país (Allium ampeloprasum L. var. porrum). 
Es cultiva al litoral, prelitoral i planes interiors. Es sembra 
entre el gener i el febrer i té un cicle de 10 mesos. Aquesta 
varietat admet una densitat de sembra molt alta, i el marc 
de plantació es fa pensant en la tècnica per controlar les 
adventícies. És molt productiva, rústica i amb gran 
resistència a l’espigat. 

 

Rave (Raphanus sativus var. caudatus [L.] L.H. Bailey) 
Família: crucíferes 

Fertilització. Com que es fa darrere adob verd, no es fertilitzarà. 

Reg. Es farà un reg constant però no copiós. 

Sembra. La primera sembra a principis d’abril es farà en associació amb la pastanaga. Es faran 
en línies cada 20 cm. A part d’aquesta primera sembra, es farà una sembra mensual entre maig 
i agost. 

Maneig. S’hauran de controlar les adventícies, i, si és necessari, fer alguna aclarida. 

Plagues i malalties. El puçot i el pugó són les malalties que més l’afecten. A causa del seu ràpid 
creixement, es veu poc afectat. 

Collita. Es podran collir de maig a mitjan octubre. 

Multiplicació. S’haurà de vigilar amb les possibles hibridacions, evitant que floreixi a prop de cols 
o d’altres espècies de la família. La llavor es podrà recol·lectar entre finals de juny i juliol. 

Varietats proposades 
Rave mallorquí (Raphanus sativus var. caudatus [L.] L.H. 
Bailey). Varietat rústica, amb gran resistència a l’espigat. Arrel 
allargada, irregular, de carn blanca, pell rosada, tendra i fina. 
Rave rodó (Raphanus sativus var. caudatus [L.] L.H. 
Bailey). Varietat d’arrel rodona, pell rosada i carn blanca.  
Per les dues varietats: la calor intensa de l'estiu farà que el rave 
agafi un gust més picant; si es cull massa tard el rave esdevé 
buit i el gust més amarg de l'habitual. 

 

Figura 38. Floració del porro del país.  

Figura 39. Rave mallorquí.  
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Síndria (Citrullus lanatus Thunb. Mansfeld) 
Família: cucurbitàcies 

Fertilització. Igual que el meló. 

Reg. Es regarà abans de sembra i no es tornarà a regar fins que la planta estigui ben arrelada. A 
partir de l’aparició del primer fruit cal regar de forma regular i amb quantitats elevades. Durant la 
maduració serà necessari espaiar els regs per afavorir una major dolçor. 

Sembra. Igual que el meló. 

Maneig. Igual que el meló. 

Plagues i malalties. No difereixen del meló. 

Collita. Entre mitjan juliol i finals de setembre. Per determinar el punt òptim de collita es colpeja 
el fruit amb la mà plana. Si fa so de ple, es verd. Si fa so de buit, es madur. També es pot observar 
el circell que hi ha entre el pecíol del fruit i la tija. Si és sec, la síndria ja es pot collir. 

Multiplicació. Es reservaran les millors peces i les més dolces. 

Varietat proposada: 
Síndria d’Ordal (Citrullus lanatus Thunb. Mansfeld). Varietat originària d’Ordal, Alt Penedès. 
Fa fruits molt grossos de 10 a 15 kg, de pell verd intens i carn molt vermella. Textura fibrosa i gust 
excel·lent. Fa les llavors negres. 

Remolatxa (Beta vulgaris var. conditiva) 
Família: quenopodiàcies 

Fertilització. Com que es fa d’arrere d’adob verd no serà necessari fertilitzar. 

Reg. Es faran regs constants però de poca quantitat, atès que el terra eixut tendeix a clivellar 
l’arrel. 

Sembra. Es farà una sembra directa a principis de març i una a principis d’abril, amb un marc de 
plantació de 30 cm entre línies. Es sembrarà, si és possible, en lluna decreixent. 

Maneig. Es faran els desherbatges i aclarides (fins a deixar entre plantes de 5 a 10 cm) que es 
considerin oportuns. 

Plagues i malalties. En general, presenta els mateixos problemes que la bleda. A la tardor, en 
moments d’alta humitat, els fongs (míldiu o podridures) la poden atacar. També pot afectar el 
puçot, que es pot tractar amb un insecticida vegetal, per exemple el piretre. 

Collita. Des de principis de maig fins a mitjan agost. 

Multiplicació. Per garantir la varietat calen distàncies de seguretat d’entre 1 i 3 km, per el seu alt 
risc d’hibridació. 

Varietat proposada: 
Remolatxa plana d’Egipte (Beta vulgaris var. conditiva). Actualment no hi ha cap varietat de 
remolatxa a Catalunya que es pugui considerar local. Ara bé, aquesta varietat es cultiva arreu del 
país. En zones càlides es pot sembrar durant tot l’any. Té un cicle de 3 a 4 mesos. 
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Tomàquet (Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum) 
Família: solanàcies 

Fertilització. Es fertilitzarà igual que l’albergínia i pebrot. Les manques de fòsfor o potassi es 
poden corregir amb aportacions de marro de cafè i de cendra però si el sòl està equilibrat i la 
fertilització és correcta, no caldrà. 

Reg. Es farà una regada abundant abans de trasplantar i no es tornarà a regar fins que comencin 
a florir, per tal que arrelin en profunditat i perquè s’acceleri la floració per tenir fruits més 
primerencs. L’objectiu serà mantenir la humitat constant, evitant els entollaments. Quan la planta 
floreix s’han de regular el reg, ja que un excés d’aigua dificulta que la flor qualli. En ple estiu, no 
es faran regs abundants, ja que s’afavoriria al clivellament dels fruits. 

Trasplantament. Es trasplantarà amb un marc de plantació de 60 x 60 cm a finals de maig. Si és 
possible es farà en quart creixent. 

Maneig. Abans de trasplantar, es prepararà un encoixinat amb plàstic biodegradable. Es 
plantaran les tomaqueres ajagudes amb una part de la tija enterrada per incrementar la superfície 
d'arrelament. Un cop les plantes han assolit 20 cm d'alçada s'han d'encanyar. També és el 
moment de fer la primera poda, de dalt a baix per evitar trencar el brot principal i deixar la planta 
sense possibilitat de seguir creixent verticalment. Els brots que cal retirar són els que surten de 
l'axil·la de les fulles. Durant el seu cicle de cultiu es faran diverses passades per lligar-les i podar-
les (almenys una vegada cada deu dies en plena producció). 

Plagues i malalties. Els nematodes, el cuc gris i el cuc del filferro (Meloidogyne spp.), poden ser 
un problema, sobretot, en el moment del trasplantament. Afecten les arrels joves de les plàntules 
i es poden evitar amb les rotacions llargues. L’aranya roja (Tetranychus urticae) també pot afectar. 
El sofre en pols és força efectiu. L’eruga del tomàquet (Helicoverpa armigera L.) i l’arna del 
tomàquet (Tuta absoluta) es poden controlar alternant tractaments de Neem i Bacillus 
thuringiensis  [1]. El míldiu es pot prevenir amb compostos rics en sofre o amb llet fermentada o 
xerigot. També serà important controlar els xucladors (pugons, àcars, etc.) per tal d’evitar la 
transmissió de virosis. 

Collita i conservació. Durant tot l’estiu. Els tomàquets de penjar es guardaran penjats en una 
habitació més aviat calenta. Es pot aplicar sofre. S’hauran de comercialitzar en ordre invers al de 
la collita, ja que primer s’hauran de consumir els que s’han collit en darrer lloc. Això és així perquè 
els tomàquets de finals d’estiu i de tardor es conserven pitjor que els d’estiu, ja que van més 
carregats d’aigua i tenen més possibilitats d’haver estat atacats per fongs [1]. 

Multiplicació.  Es reserva el primer pom de la planta més vigorosa. Un cop maduren del tot es 
recullen els tomàquets i es fan fermentar. Finalment es neteja la llavor, s'asseca i es guarda en 
un lloc sec i fresc. 

Varietats proposades: 
Tomàquet mala cara (Solanum lycopersicum L. var. 
lycopersicum). Varietat cultivada principalment a la Segarra. 
Fruits rodons, mida mitja, la pell queda d’un tacte de cera, gens 
brillants i d’un vermell apagat. Es sembra al febrer i maig i té un 
cicle de 7 a 4 mesos. 
Tomàquet de penjar mallorquí (Solanum lycopersicum L. var. 
lycopersicum). Fa uns ramells molt grans de tomàquets més 
aviat petits, arrodonits i acabats en punta. Excel·lent conservació.  

Figura 40. Tomàquet mala cara. 
Font: [8] 
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Tomàquet (Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum) 
Família: solanàcies 

Tomàquet pometa (Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum). 
Varietat cultivada al litoral i prelitoral central. Fruit arrodonit, molt ple, 
carnós, de color vermell intens. Alt rendiment. Es sembra al gener i 
febrer i té un cicle de 7 a 8 mesos. 
Tomàquet rosa ple petit (Etern (Solanum lycopersicum L. var. 
lycopersicum). Varietat cultivada al Vallès Oriental. Fa uns fruits plens, 
carnosos, color rosat, pell fina i sabor excel·lent. Es sembra al gener i 
febrer i té un cicle de  7 a 8 mesos. L’origen de la llavor és l’Etern 
Verdaguer de  Llinars del Vallès.  
Tomàquet tardà de Riells (Solanum lycopersicum L. var. 
lycopersicum). Varietat cultivada al Vallès Oriental, rústica, de fruit 
rodó, molt ple, carnós, pell molt fina i gust excel·lent. Bona producció.  

 

Xicoira (Cichorium intybus L.) 
Família: compostes 

Fertilització.  S’aportarà compost madur. 

Reg. Si les condicions ambientals ho requereixen, s’hauran de fer regs constants, però sense 
excés que podria generar podridura. Durant la tardor i hivern pràcticament no caldrà regar. 

Trasplantament.  Es farà a l’agost amb un marc de plantació de 30 x 20 cm. És molt resistent al 
fred. 

Maneig.  S’hauran de fer diverses birbades per eliminar les males herbes. 

Plagues i malalties. És una planta molt resistent que no té gaires problemes. La poden afectar 
alguns fongs com el rovell, que es pot combatre amb aplicacions de bicarbonat barrejat amb aigua 
al 0,5%. El puçot i d’altres pugons també li generen algunes afectacions, però en menor mesura. 

Collita. Es podran collir des de mitjan agost fins a finals de novembre.  

Multiplicació.  És una varietat autògama, per tant no calen distàncies de seguretat. S’haurà de 
vigilar, però, amb algun possible encreuament amb l’escarola, ja que si les varietats són molt 
properes els insectes poden hibridar-les. 

Varietat proposada: 
Xicoira del Vallès (Cichorium intybus). Creix de forma silvestre al costat de camins i camps i 
als terrenys secs i calcaris de les zones temperades. És amargant i ferma abans de l'hivern, i 
dolça i tendra després de les glaçades. 

Figura 41. Tomàquet de 
penjar 
mallorquí. 
Font: [8] 

Figura 43. Tomàquet pometa.  Figura 44. Tomàquet tardà de 
Riells.  

Figura 42. Tomàquet rosa de 
l'Etern.  
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11  Necessitats 

11.1  Mà d’obra 

A la Taula 14 es pot observar les hores de mà d’obra disponibles a l’explotació (1 UTH) i 
les necessitats de treball. Com es pot comprovar en aquesta taula, així com a la Figura 
45, les hores de mà d’obra necessàries no superen, en cap època de l’any, les hores 
disponibles, així que no serà necessari contractar mà d’obra ocasional. A la Taula 15 es 
pot observar la necessitat de mà d’obra per quinzenes i per cada cultiu. 

Taula 14. Hores i dies disponibles de feina a l’explotació i necessitats de l’explotació. 1 

Número de treballadors fixes de l'explotació: 1 UTH; 2 d = (c·b)/a; 3 Hores de treball a 
l'exterior = h durada del dia  - h parada migdia (= h durada dia/5) 

Quinzena 

Dies quinzena 
Hores de mà d'obra 

disponibles en 
l'explotació1 

Necessitats 
de treball de 
l'explotació 

Total  Festiu  
Dies 

precipitació  

Dies 
precipitació 

festius  

Disponibles Per dia2 Per quinzena Per quinzena 

Total Camp Cobert Camp Cobert Camp Totals 

a b c* d1 a-b 
a-b-
c+d 

h/dia h/dia h/quinz. h/quinz. h/quinz. 

1a gener 15 4 6 1,5 11 6,9 12,0 7,7 132,0 52,8 16 

2a gener 16 2 6 0,7 14 9,1 12,0 8,2 168,0 74,3 22 

1a febrer 15 2 6 0,8 13 8,1 12,0 8,6 156,0 69,7 9 

2a febrer 13 2 6 0,9 11 6,2 12,0 9,1 132,0 56,6 19 

1a març 15 2 6 0,8 13 8,1 12,0 9,6 156,0 77,8 15 

2a març 16 3 6 1,1 13 8,4 12,0 10,2 156,0 85,8 17 

1a abril 15 6 7 2,7 9 5,0 12,0 10,7 108,0 53,0 23 

2a abril 15 2 7 0,9 13 7,2 12,0 11,1 156,0 79,4 69 

1a maig 15 3 6 1,1 12 7,5 12,0 11,7 144,0 88,0 42 

2a maig 16 3 6 1,1 13 8,5 12,0 12,1 156,0 102,2 26 

1a juny 15 2 5 0,7 13 8,8 12,0 12,4 156,0 108,5 38 

2a juny 15 4 5 1,3 11 7,4 12,0 12,6 132,0 93,3 45 

1a juliol 15 2 3 0,4 13 10,6 12,0 12,4 156,0 131,6 56 

2a juliol 16 3 3 0,5 13 10,8 12,0 12,1 156,0 130,3 102 

1a agost 15 3 4 0,8 12 8,7 12,0 11,7 144,0 102,0 93 

2a agost 16 2 4 0,5 14 10,4 12,0 11,3 168,0 117,7 70 

1a setembre 15 3 6 1,3 12 6,9 12,0 10,8 144,0 74,7 72 

2a setembre 15 3 6 1,3 12 6,9 12,0 10,2 144,0 70,6 42 

1a octubre 15 3 8 1,5 12 6,0 12,0 9,6 144,0 57,6 48 

2a octubre 16 3 8 1,4 13 6,9 12,0 9,1 156,0 62,8 23 

1a novembre 15 3 9 1,8 12 5,0 12,0 8,6 144,0 43,0 31 

2a novembre 15 2 9 1,2 13 5,4 12,0 8,1 156,0 43,9 11 

1a desembre 15 5 6 1,9 10 6,2 12,0 7,9 120,0 49,2 12 

2a desembre 16 4 6 1,4 12 7,8 12,0 7,6 144,0 59,0 13 

Total 365 71 139 27 294 183     3528 1884 914 
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Taula 15. Cronograma de mà d’obra dels cultius a nivell d’explotació durant un any en hores per quinzena 
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1a gener 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 

2a gener 2 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22 

1a febrer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 

2a febrer 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19 

1a març 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 15 

2a març 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17 

1a abril 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23 

2a abril 0 0 0 0 0 0 8 0 0 41 9 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 69 

1a maig 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 5 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 9 0 42 

2a maig 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 2 1 0 1 1 3 0 26 

1a juny 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 5 1 0 4 0 2 0 0 1 1 14 0 38 

2a juny 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 16 0 1 2 0 1 0 7 0 45 

1a juliol 0 0 5 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 19 0 5 0 0 1 0 7 0 56 

2a juliol 0 0 0 1 0 7 0 0 3 24 0 3 23 8 0 2 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 1 3 7 2 102 

1a agost 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 3 9 19 0 0 3 2 1 3 20 0 93 

2a agost 0 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 3 2 19 0 0 3 0 0 3 20 0 70 

1a setembre 0 3 0 0 0 5 8 0 3 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 3 1 18 0 0 3 0 0 3 14 1 72 

2a setembre 0 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 3 1 0 0 3 0 0 3 14 1 42 

1a octubre 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 23 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 48 

2a octubre 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 23 

1a novembre 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 1 31 

2a novembre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 11 

1a desembre 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 

2a desembre 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 

Total 22 18 20 11 8 34 51 13 26 79 42 17 54 73 28 13 12 6 26 17 38 100 4 19 20 18 9 17 116 7 914 
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Figura 45.  Comparació de les hores de mà d’obra disponibles i les necessàries. 

11.2  Eines, material i maquinària 

Les eines manuals i material necessari seran: 

 Aixada: per cavar, moure la terra, fer solcs, desherbar, trencar terrossos, etc. Es 

compraran un parell: una de fulla ample, i una altre de fulla més estreta. 

 Llegó (o aixada binadora): és una aixada lleugera i ample que s’utilitza per 

escardar, desherbar quan l’herba és petita, aplanar el sòl i remoure el sòl. 

 Pala: per moure la terra, aportar compost, etc. 

 Plantador. 

 Rasclet: per recollir fulles i herbes seques, despedregar superficialment el sòl, 

trencar terrosos, aplanar el sòl, o per barrejar les llavors amb la terra en sembres 

en eixam (com l’adob verd). 

 Forca: per repartir fems, desenterrar cultius com patates o pastanagues. 

 Tràmec: per collir tubercles. 

 Aixada de rodes: servirà per treballar entre línies i disposa d’accessoris 

intercanviables que la fan molt polivalent.  

 Plantadora manual d’hortalisses: serveix per plantar sense haver-se d’ajupir. 

 Sembradora manual: permet sembrar tot tipus de llavors sense haver-se 

d’ajupir. 

 Tisores de podar: per podar arbres (els dels marges de la parcel·la), tallar 

canyes per entutorar o tallar les fulles de les cebes de forma ràpida. Es tindran 

unes de mà i unes de mànec llarg que permeten tallar branques grans. 

 Carretó: per transportar compost, fems o collita.  

 Polvoritzador de motxilla: per fer els tractaments fitosanitaris. 

 Garbell: per separar llavor. 

 Manta tèrmica.   
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 Bàscula romana. 

 Balança comercial amb impressora. 

 Escombra i pala petita per fer neteja de la caseta de reg i la caseta d’eines. 

 Regadora: per regar, per exemple, el planter abans de ser trasplantat. 

 Cubell: útil per moltes feines, com per exemple, agafar compost, collir llavor 

d’enciam, etc. 

 Navalla: necessària per moltes tasques, com ara, tallar cintes de reg, podar els 

brots laterals de les tomaqueres, tallar el cordill per lligar les tomaqueres, collir 

carbasses, carbassons, albergínies, etc. 

 Botes. 

 Caixes: per comercialitzar el producte. Es tindran de diferents capacitats. 

Maquinària: 

 Desbrossadora de gasolina de quatre temps amb fil de niló: per segar adobs 

verds i desherbar.  

 Motocultor de 10 CV: es disposarà de vàries eines:  

 Fresa: per incorporar al sòl les restes de collita, adobs  verds i fems, així 

com per deixar el sòl preparat per la implantació. 

 Cultivador: per treballar el sòl verticalment. 

 Aporcador: per aporcar i fer solcs. 

 Arrancadora de patates 

 Remolc: molt útil per traslladar collita dins la parcel·la. 

Per guardar les eines, material i maquinària s’instal·larà una caseta de fusta de 15 m² (3 
x 5 m). 

La collita s’emmagatzemarà a la planta baixa del domicili del promotor. Es disposa d’una 
superfície de 40 m2 i s’instal·larà una cambra frigorífica d'11,06 m3 per guardar el producte 
que ho necessiti. 

A més, es contractaran diferents feines quan sigui necessari un tractor: 

 Remolc d’escampar fems: per escampar compost. 

 Sembradora de patates: donat que només es necessita durant mitja hora a l’any 

surt més a compte llogar la feina, que no disposar d’una sembradora automàtica 

de motocultor. 

 Estripadora: per quan es vulgui treballar el sòl a més profunditat que el 

motocultor. 

A la Taula 16 es mostra les necessitats de maquinària a l’explotació durant un any. 
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Taula 16. Cronograma de maquinaria necessària a nivell d’explotació durant un any en 
hores per quinzena. 
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1a gener 2,3 0,2 0,1 0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

2a gener 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a febrer 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a febrer 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a març 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,8 0,0 0,2 

2a març 2,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

1a abril 1,8 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

2a abril 0,6 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a maig 3,4 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 

2a maig 0,8 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

1a juny 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a juny 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a juliol 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a juliol 2,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 

1a agost 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a agost 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 

1a setembre 0,5 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a setembre 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a octubre 0,8 0,4 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a octubre 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a novembre 0,0 1,9 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a novembre 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a desembre 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2a desembre 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

Any 20,7 5,7 5,8 4,3 1,5 5,4 5,1 0,5 1,2 

11.3  Matèries primeres 

Les matèries primeres necessàries són: 

 Llavor, planter, bulbs i tubercles. 

 Aigua. 

 Compost i cendra. 

 Cinta de reg. 

 Cordill natural: per lligar les tomaqueres a les canyes  

 Plàstic biodegradable. 
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 Canyes: per entutorar tomaqueres i mongetes. No es reposaran cada any, ja 

que es poden aprofitar durant uns anys. No es compraran sinó que es colliran. 

 Productes fitosanitaris. 

Les necessitats de matèries primeres a l’explotació es poden observar a la Taula 17 i a la 
Taula 18. 

Taula 17. Cronograma de matèries primeres necessàries a nivell d’explotació durant un 
any. 
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m3 t kg m m2 m unitats kg ml kg l kg 

1a gener 0 0 3 342 205 0 0 0 0 0 0 0 

2a gener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a febrer 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a febrer 8 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a març 4 2 0 513 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a març 4 0 15 1.538 0 0 0 0 0 0 0,04 0 

1a abril 16 0 0 1.261 718 0 0 0 0 0 0,23 0 

2a abril 16 0 0 513 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a maig 76 6 0 2.436 615 0 0 0 7 0 0,23 0 

2a maig 122 0 0 705 0 0 0 0 2 1 0 0 

1a juny 406 0 0 0 0 182 1.994 2 30 0 0 0,08 

2a juny 440 0 0 0 0 182 855 2 13 1 0 0 

1a juliol 473 0 0 0 0 182 0 2 15 0 0 0,08 

2a juliol 570 3 0 3.162 0 182 0 2 13 0 0 0 

1a agost 547 0 0 171 103 182 2.137 2 15 0 0 0 

2a agost 582 1 0 0 0 182 0 2 18 0 0 0 

1a setembre 250 0 8 1.282 0 0 0 2 37 0 0 0,17 

2a setembre 170 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 

1a octubre 44 0 0 684 410 0 0 0 6 0 0 0,17 

2a octubre 38 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 

1a desembre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a desembre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 

Any 3.782,230 12,402 26 13.033 2.051 1.094 4.985 17 160 4 0,69 0,50 
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Taula 18. Cronograma de necessitats en llavors, planter, bulbs i tubercles a nivell d’explotació durant un any. 
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Llavor (kg) Planter (número de plàntules) R. vegetativa (kg) 

1a gener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a gener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 

1a febrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a febrer 0 0 0 0 0 0 2,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a març 0 0 0 0 0 0,77 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a març 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

1a abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,10 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a abril 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0,02 0 0,01 0 0 0 0 0 23.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a maig 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 1.538 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a maig 0 0 0 0,09 0,09 0 0 0 0,77 0 0,02 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 427 0 1.139 0 0 0 0 

1a juny 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a juny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a juliol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a juliol 0 0 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0,02 0 0 0 427 0 1.282 2.381 0 1.099 570 0 0 0 1.139 0 0 0 

1a agost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.418 0 0 0 0 0 

2a agost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 3.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005 0 

2a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a octubre 4,61 12,31 0 0 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a novembre 4,61 12,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1a desembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a desembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Any 9,23 24,61 0,27 0,09 0,09 1,15 2,20 0,01 5,65 0,02 0,29 0,35 0,01 342 427 855 1.282 7.302 37.603 2.637 2.012 427 3.418 1.139 1.139 25 1.005 62 



56   

 
 
 
 

11.4   Fulls de cultiu 

A continuació es presenten els fulls de cultiu, que descriuen els trets característics de cada 
conreu en la situació estudiada. Indiquen quina és la tecnologia emprada en cada moment 
per obtenir una collita. Els fulls de cultiu presenten una estructura que permet recollir les 
matèries primeres necessàries pel cultiu, la maquinària que cal tenir o llogar, la mà d’obra 
que es necessita i el moment en què s’aplica cada element o es fa cada feina.  

Hi ha diferents apunts importants que cal tenir en compte sobre els fulls de cultiu que es 
presenten en les següents pàgines: 

 Els fulls de cultius poden canviar en cas que la rotació es modifiqui. 

 Els detalls de les operacions es troben a l’apartat 10. 

 Les necessitats d’aigua s’han estimat de la mateixa manera que es fa a l’Annex 

VII, en el càlcul del disseny agronòmic fet per tomaquera. Per determinar les 

necessitats hídriques de cada cultiu, s’ha tingut en compte l’evapotranspiració i 

precipitació efectiva de cada mes, així com l’estadi en què es troba el cultiu. 

 La preparació del sòl i implantació dels cultius de col de tardor + enciam de 

tardor-hivern, bròquil + enciam de tardor hivern, xicoira, escarola de tardor-hivern 

i api tardà està programat perquè es faci a la primera quinzena d’agost, però es 

mirarà de fer-ho cap a finals de juliol, ja que la primera quinzena d’agost és quan 

hi ha més hores de feina i així s’evita contractar un treballador temporal. En 

definitiva, les feines programades per la primera quinzena d’agost que es puguin 

fer a la segona de juliol seria millor adelantar-les. 

 A la feina d’encanyar s’ha inclòs el temps de collita de les canyes. Cal dir que les 

canyes es podran aprofitar durant uns quants cultius abans de reemplaçar-les. 
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  Full de cultiu: Adob verd         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a octubre cultivar 1 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a octubre sembrar (mitja ha) 1 2 - - - - MP 
llavor de veça kg 15 

llavor de sègol kg 40 

2a octubre repartir llavors i anivellar terreny 8 - - - - - - - - 

1a novembre cultivar 2 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

1a novembre sembrar (mitja ha) 3 2 - - - - MP 
llavor de veça kg 15 

llavor de sègol kg 40 

1a novembre repartir llavors i anivellar terreny 8 - - - - - - - - 

2a desembre segar 4 6 finca desbrossadora - 6 - - - - 

1a gener fresar 4 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a gener segar 5 6 finca desbrossadora - 6 - - - - 

2a gener fresar 5 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març segar 6 6 finca desbrossadora - 6 - - - - 

2a març fresar 6 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

  
Tot. h UTH MO: 71 

Finca total 31 
MP total 

llavor de veça kg 30 

  Lloguer total 0 llavor de sègol kg 80 

1 A la superfície que els cultius precedents són tomàquet, pebrot, albergínia, cogombre, carbassó, meló i síndria.    
2 A la superfície que els cultius precedents són carbassa, blat de moro i mongeta seca   

 
   

3 A la zona que els cultius precedents són carbassa, blat de moro i mongeta seca. Es sembrarà només sègol a la zona on el cultiu precedent és la mongeta i 
veça, i sègol per la resta. 
4 A la zona on el cultiu posterior és all       

 
   

5 A la zona on el cultiu posterior és fava, espinac, bleda, remolatxa, rave i pastanaga       
6 A la zona on el cultiu posterior és ceba seca de mig temps, col, enciam, escarola i mongeta tendra     
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  Full de cultiu: Albergínia         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

1a maig fresar 6,5 finca motocultor fresa 6,25 - - - - 

1a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a maig fresar 6,5 finca motocultor fresa 6,25 - - - - 

1a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a maig encoixinar 60 - - - - MP 
plàstic 

biodegradable 
m2 6.667 

2a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 53 

2a maig trasplantar 38 - - - - MP planter d'albergínia plàntules 22.222 

2a maig 
reg (a partir de 10 dies després del 

trasplantament) 
1 - - - - MP aigua m3 266 

1a juny tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 799 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 799 

1a juliol tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 998 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 998 

1a agost tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 815 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll albergínia t 10 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 815 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Albergínia         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll albergínia t 10 

1a setembre tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a setembre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 300 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll albergínia t 10 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 300 

2a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll albergínia t 10 

1a octubre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll albergínia t 10 

 

Tot. h UTH MO: 1.161 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 12 
plàstic 

biodegradable 
m2 6.667 

       planter 
d'albergínia 

núm. 
plàntules 

22.222 

       aigua m3 6.144 

       compost t 30 

       sofre  kg 120 

       spintor ml 500 

       Coll total albergínia t 50 

 

  Full de cultiu: All sec         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a gener fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a gener cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 
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  Full de cultiu: All sec         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a gener aplicar cendra 1 - - - - MP cendra kg 100 

1a gener fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a gener col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a gener encoixinar 60 - - - - MP 
plàstic 

biodegradable 
m2 6.667 

2a gener sembra directa 380 - - - - MP alls (sembra) kg 800 

2a juny tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a juliol collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 5 Coll alls t 8 

  
Tot. h UTH MO: 651  

Finca total 24  

MP total 

cinta de reg m 11.111 

  Lloguer total 0  alls (sembra) kg 800 

  
            

plàstic 
biodegradable 

m2 6.667 

              hidròxid de coure kg 6 

            Coll total alls t 8 

 

  Full de cultiu: Api           Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

2a juliol reg implantació i primera quinzena  1 - - - - MP aigua m3 348 

2a juliol trasplantar 95 - - - - MP planter d'api plàntules 55.556 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Api           Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 348 

1a setembre tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a setembre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 277 

1a setembre desherbar 20 - - - - - - - - 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 277 

1a octubre tractament 10 - - - - MP sofre  kg 30 

1a octubre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a desembre collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

2a desembre collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

1a gener collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

2a gener collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

1a febrer collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

2a febrer collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll api t 5 

 
Tot. h UTH MO: 1.404 

Finca total 11 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 12 compost t 30 

       planter d'api plàntules 55.556 

       aigua m3 1.251 

       sofre  kg 60 

       spintor ml 250 

       Coll total api t 30 
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  Full de cultiu: Bleda           Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a març fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a març cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a març fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a març col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

2a març trasplantament 95 - - - - MP planter de bleda plàntules 55.556 

1a abril tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a abril reg 1 - - - - MP aigua m3 104 

2a abril desherbar 20 - - - - - - - - 

2a abril reg 1 - - - - MP aigua m3 104 

1a maig tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a maig reg 1 - - - - MP aigua m3 359 

1a maig collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a maig reg 1 - - - - MP aigua m3 359 

2a maig collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a maig desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 634 

1a juny collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 634 

2a juny collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 790 

1a juliol collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 790 

2a juliol collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 646 

1a agost collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 646 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Bleda           Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 323 

1a setembre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 323 

2a setembre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

1a octubre reg 1 - - - - MP aigua m3 104 

1a octubre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a octubre reg 1 - - - - MP aigua m3 104 

2a octubre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

1a novembre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

2a novembre collita i emmagatzematge 20 finca motocultor remolc 0,4 Coll bleda t 2 

 
Tot. h UTH MO: 492 

Finca total 24 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

 Lloguer total 0 planter de bleda plàntules 55.556 

       aigua m3 5.922 

       sabó potàssic l 10 

       Coll total bleda t 25 

 

  Full de cultiu: Bròquil + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol aplicar compost 11 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 13 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 
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  Full de cultiu: Bròquil + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

2a juliol reg implantació i primera quinzena  1 - - - - MP aigua m3 837 

2a juliol trasplantar bròquils 48 - - - - MP planter de bròquil plàntules 27.778 

2a juliol trasplantar enciams (en mitja hectàrea) 48 - - - - MP planter d'enciam plàntules 27.778 

2a agost tractament enciams (en mitja hectàrea) 5 - - - - MP spintor ml 63 

2a agost desherbar 20 - - - - - - - - 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 837 

2a agost trasplantar enciams (en mitja hectàrea) 48 - - - - MP planter d'enciam plàntules 27.778 

1a setembre tractament bròquil 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 

1a setembre tractament enciams  10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre calçar els bròquils i birbar 25 - - - - - - - - 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

1a setembre collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 6 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

2a setembre collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 6 

1a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 382 

1a octubre tractament bròquil 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 

1a octubre collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 2 Coll enciam t 6 

2a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 382 

2a octubre collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 6 

2a octubre collita i emmagatzematge 40 finca motocultor remolc 1 Coll bròquil t 4 

1a novembre collita i emmagatzematge 40 finca motocultor remolc 1 Coll bròquil t 4 

2a novembre collita i emmagatzematge 40 finca motocultor remolc 1 Coll bròquil t 4 

1a desembre reg  1 - - - - MP aigua m3 54 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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  Full de cultiu: Bròquil + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a desembre collita i emmagatzematge 40 finca motocultor remolc 1 Coll bròquil t 4 

2a desembre reg  1 - - - - MP aigua m3 54 

2a desembre collita i emmagatzematge 40 finca motocultor remolc 1 Coll bròquil t 4 

  
Tot. h UTH MO: 731 

Finca total 23 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 12 planter de bròquil plàntules 27.778 

              planter d'enciam plàntules 55.556 

              aigua m3 4.144 

              
Bacillus 

thuringiensis 
kg 4 

              spintor ml 188 

             
Coll total 

bròquil t 18 

             enciam t 23 

 

  Full de cultiu: Calçot           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost aplicar compost 10 lloguer tractor remolc d'escampar fems 10 MP compost t 13 

2a agost fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a agost cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a agost fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a setembre fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a setembre aplicar cendra 2 - - - - MP cendra kg 100 

1a setembre fer solcs 7 finca motocultor calçadora 6 - - - - 
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  Full de cultiu: Calçot           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a setembre col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

1a setembre reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 41 

1a setembre sembrar 60 - - - - MP ceba (sembra) kg 13.072 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 41 

1a octubre calçar i desherbar 7 finca motocultor calçadora 6 - - - - 

2a octubre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a novembre calçar i desherbar 7 finca motocultor calçadora 6 - - - - 

1a desembre calçar i desherbar 7 finca motocultor calçadora 6 - - - - 

1a gener calçar i desherbar 7 finca motocultor calçadora 6 - - - - 

2a febrer collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 1 Coll calçots unitats 100.000 

1a març collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 1 Coll calçots unitats 100.000 

2a març collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 1 Coll calçots unitats 100.000 

1a abril collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 1 Coll calçots unitats 100.000 

2a abril collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 1 Coll calçots unitats 100.000 

 
Tot. h UTH MO: 665 

Finca total 55 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

 Lloguer total 12 compost t 13 

       ceba (sembra) kg 13.072 

       cendra kg 100 

       aigua m3 83 

       hidròxid de coure kg 6 

       Coll total calçots unitats 500.000 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Carbassa         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig aplicar compost 10 lloguer tractor remolc d'escampar fems 10 MP compost t 30 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a maig fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 8333 

1a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 61 

1a maig sembra directa 50 - - - - MP llavor de carbassa kg 3,571 

2a maig reg 1 - - - - MP aigua m3 133 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 915 

1a juny aclarir 20 - - - - - - - - 

1a juny desherbar i calçar 25 - - - - - - - - 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 915 

1a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 995 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 995 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 956 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 956 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 885 

2a setembre tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 358 

1a octubre collita i emmagatzematge 40 Finca Motocultor Remolc 5 Coll carbassa t 35 
 

Tot. h UTH MO: 170 
Finca total 24 

MP total 

cinta de reg m 8333 
 Lloguer total 12 llavor de carbassa kg 3,571 

              aigua m3 7169 

             compost t 30 

             sofre kg 30 

              Coll total carbassa t 35 
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  Full de cultiu: Carbassó         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a maig aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

2a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 8.333 

2a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua l 61 

2a maig sembra directa 50 - - - - MP llavor de carbassó kg 6 

1a juny aclarir 20 - - - - - - - - 

1a juny desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 915 

2a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

2a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 915 

2a juny collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 995 

1a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

1a juliol desherbar 20 - - - - - - - - 

2a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

2a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 995 

2a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 956 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

2a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 
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  Full de cultiu: Carbassó         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 956 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 885 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 885 

2a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

1a octubre reg 1 - - - - MP aigua m3 358 

1a octubre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll carbassó t 7 

 
Tot. h UTH MO: 1.658 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 8.333 

 Lloguer total 12 llavor de carbassó kg 6 

       aigua m3 7.922 

       compost t 30 

       sofre kg 90 

       spintor ml 375 

              Coll total carbassó t 55 

 

  Full de cultiu: Ceba seca de mig temps       Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a abril fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a abril cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a abril fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a abril col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 
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  Full de cultiu: Ceba seca de mig temps       Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a abril encoixinar 60 - - - - MP 
plàstic 

biodegradable 
m2 6.667 

2a abril trasplantar 380 - - - - MP planter de ceba 
unitats (3 
cebes per 

unitat) 
222.222 

1a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 42 

2a maig tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

2a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 42 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 339 

2a juny tractament 10 - - - - MP hidròxid coure kg 6 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 339 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 314 

1a juliol aixafar tiges 7 - - - - - - - - 

2a juliol 
arrencar les cebes i deixar-les en 

superfície 
75 - - - - - - - - 

2a juliol tallar fulles, collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 5 Coll ceba seca  t 50 

  

Tot. h UTH MO: 738 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

  Lloguer total 2 planter de ceba 

unitats 
(3 cebes 

per 
unitat) 

222.222 

              
plàstic 

biodegradable 
m 6.667 

              aigua m3 1.075 

             hidròxid coure kg 6 

             Coll total ceba seca  t 50 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Ceba tendra         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a octubre fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a octubre cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

1a octubre fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a octubre col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a octubre encoixinar 60 - - - - MP 
plàstic 

biodegradable 
m2 6.667 

1a octubre trasplantar 380 - - - - MP planter de ceba 
unitats (3 
cebes per 

unitat) 
222.222 

1a novembre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a desembre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

2a abril collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 2 Coll Ceba tendra t 25 

1a maig collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 2 Coll Ceba tendra t 25 

 

Tot. h UTH MO: 910 

Finca total 24 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 0 planter de ceba 

unitats 
(3 cebes 

per 
unitat) 

222.222 

       plàstic 
biodegradable 

m2 6.667 

       hidròxid de 
coure 

kg 12 

       Coll total ceba tendra t 50 
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    Full de cultiu: Cogombre         Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a maig aplicar compost 11 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

2a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

2a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 33 

2a maig sembra directa 50  - - - - MP llavor de cogombre kg 2 

1a juny aclarir 20 - - - - - - - - 

1a juny desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 491 

2a juny tractament 10 - - - - MP sofre  kg   

2a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 491 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 490 

1a juliol desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll cogombre t 5 

2a juliol tractament 10 - - - - MP sofre  kg 2  

2a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 490 

2a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll cogombre t 5 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 257 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll cogombre t 5 

2a agost tractament 10 - - - - MP sofre  kg 2  

2a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Full de cultiu: Cogombre Superfície:  1 ha 

Quinzena Operació de cultiu o tasca a realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 257 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll cogombre t 5 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll cogombre t 5 

Tot. h UTH MO: 1.103 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

Lloguer total 12 
llavor de 

cogombre 
kg 2 

aigua m3 2.509 

Motocultor compost t 30 

Tractor sofre kg 4 

spintor ml 375 

Coll total cogombre t 25 

Full de cultiu: Col de primavera Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

1a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 91 

1a maig trasplantar 50 - - - - MP planter de col plàntules 33.333 

2a maig reg 1 - - - - MP aigua m3 500 

2a maig desherbar 20 - - - - 

1a juny tractament col 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 
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  Full de cultiu: Col de primavera         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 1.361 

2a juny calçar i birbar 25 - - - - - - - - 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 1.361 

1a juliol tractament col 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 1.591 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 1.591 

2a juliol collita i emmagatzematge 500 finca motocultor remolc 2 Coll Col t 45 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 1.205 

1a agost collita i emmagatzematge 500 finca motocultor remolc 2 Coll Col t 45 

  
Tot. h UTH MO: 1.168 

Finca total 24 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 0 planter de col plàntules 33.333 

              aigua m3 7.697 

              
Bacillus 

thuringiensis 
kg 4 

       Coll total col t 90 

  

  Full de cultiu: Col de tardor + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol aplicar compost 11 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Col de tardor + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol reg implantació i primera quinzena  1 - - - - MP aigua m3 837 

2a juliol trasplantar cols 64 - - - - MP planter de col plàntules 23.810 

2a juliol trasplantar enciams (mitja ha) 64 - - - - MP planter d'enciam plàntules 23.810 

2a agost tractament enciams 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a agost desherbar 20         - - - - 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 837 

2a agost trasplantar enciams (mitja ha) 50 - - - - MP planter d'enciam plàntules 47.619 

1a setembre tractament col 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 

1a setembre tractament enciams 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre calçar les cols i birbar 25 - - - - - - - - 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

1a setembre collita i emmagatzematge 50 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 5 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

2a setembre collita i emmagatzematge 50 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 5 

1a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 382 

1a octubre tractament col 10 - - - - MP 
Bacillus 

thuringiensis 
kg 2 

1a octubre collita i emmagatzematge 50 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 5 

2a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 382 

2a octubre collita i emmagatzematge 50 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 5 

2a octubre collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

1a novembre collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

1a novembre collita i emmagatzematge 50 finca motocultor remolc 1 Coll enciam t 5 

2a novembre collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

1a desembre reg  1 - - - - MP aigua m3 54 
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  Full de cultiu: Col de tardor + enciam de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a desembre collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

2a desembre reg  1 - - - - MP aigua m3 54 

2a desembre collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

1a gener collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

2a gener collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

1a febrer reg  1 - - - - MP aigua m3 174 

1a febrer collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

2a febrer reg  1 - - - - MP aigua m3 174 

2a febrer collita i emmagatzematge 111 finca motocultor remolc 1 Coll col t 10 

  
Tot. h UTH MO: 1.572 

Finca total 22 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 12 planter de col plàntules 23.810 

              planter d'enciam plàntules 71.429 

              aigua m3 4.493 

              
Bacillus 

thuringiensis 
kg 4 

              spintor ml 250 

        Motocultor     
Coll total 

col t 90 

        Tractor     enciam t 23 

 

  Full de cultiu: Enciam i escarola de primavera-estiu   Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a abril fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a abril cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a abril fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Enciam i escarola de primavera-estiu   Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a abril col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

2a abril trasplantar 50 - - - - MP planter d'enciam i escarola  plàntules 55.556 

1a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 272 

1a maig tractament (de la primera plantació) 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a maig trasplantar 50 - - - - MP planter d'enciam i escarola plàntules 62.500 

2a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 272 

2a maig collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam  t 6 

2a maig collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 3 

2a maig desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juny tractament (de la segona plantació) 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 585 

1a juny collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam  t 6 

1a juny collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 3 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 585 

2a juny collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam  t 6 

2a juny collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 3 

2a juny desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 723 

1a juliol collita i emmagatzematge 63 finca motocultor remolc 1 Coll enciam  t 6 

1a juliol collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 3 
 

Tot. h UTH MO: 601 
Finca total 29 

MP 
total 

cinta de reg m 11.111 
 Lloguer total 0 planter d'enciam i escarola plàntules 55.556 
       aigua m3 2.437 
       spintor ml 250 
       

Coll 
total 

escarola t 13 
       enciam  t 23 
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  Full de cultiu: Escarola de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol aplicar compost 11 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 13 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

2a juliol 
reg implantació i primera 

quinzena  
1 - - - - MP aigua m3 356 

2a juliol trasplantar escarola (1/3 d'ha) 50 - - - - MP planter d'escarola plàntules 24.691 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 356 

2a agost desherbar 20 - - - - - - - - 

2a agost trasplantar escarola (1/3 d'ha) 50 - - - - MP planter plàntules 24.691 

1a setembre 
tractament (de la primera 

plantació) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 254 

1a setembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

1a setembre trasplantar escarola (1/3 d'ha) 50 - - - - MP planter plàntules 24.691 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 254 

2a setembre 
tractament (de la segona 

plantació) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

2a setembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

2a setembre desherbar 20 - - - - - - - - 

1a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 32 

1a octubre 
tractament (de la tercera 

plantació) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

1a octubre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

2a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 32 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Escarola de tardor-hivern     Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a octubre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

2a octubre desherbar 20 - - - - - - - - 

1a novembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

2a novembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll escarola t 4 

  
Tot. h UTH MO: 575 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

  Lloguer total 12 
planter 

d'escarola 
plàntules 24.691 

              aigua m3 1.284 

              spintor ml 375 

              Coll total escarola t 25 

  

  Full de cultiu: Espinac de primavera       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a febrer fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a febrer cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a febrer fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a març sembra directa 10 - - - - MP llavor d'espinac kg 25 

2a març aclarir i desherbatge 40 - - - - - - - - 

1a abril tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a abril aclarir i desherbatge 40 - - - - - - - - 

2a abril collita i emmagatzematge 106 finca motocultor remolc 2 Coll espinac t 10 

1a maig tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 
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  Full de cultiu: Espinac de primavera       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig collita i emmagatzematge 106 finca motocultor remolc 2 Coll espinac t 10 

1a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 28 

  
Tot. h UTH MO: 378 

Finca total 30 

MP 
total 

cinta de reg m 11.111 

  Lloguer total 0 llavor d'espinac kg 25 

              aigua m3 28 

              sabó potàssic l 10 

              
Coll 
total 

espinac t 19 

 

  Full de cultiu: Espinac de tardor       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a octubre fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a octubre cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a octubre fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a octubre col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

2a octubre sembra directa 10 - - - - MP llavor d'espinac kg 25 

1a novembre aclarir i desherbatge 40 - - - - - - - - 

2a novembre aclarir i desherbatge 40 - - - - - - - - 

2a novembre tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a desembre collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 

2a desembre collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 

2a desembre tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a gener collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 

2a gener collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 

1a febrer collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Espinac de tardor       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a febrer collita i emmagatzematge 35 finca motocultor remolc 1 Coll espinac t 3 

 
Tot. h UTH MO: 371 

Finca total 24 

MP 
total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 0 llavor d'espinac kg 25 

       
sabó potàssic l 10 

       
       Coll 

total 
espinac t 19 

 

  Full de cultiu: Fava           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a febrer fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a febrer cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

1a febrer fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a febrer fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a febrer col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

2a febrer reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 16 

2a febrer sembra directa 46 - - - - MP llavor de fava kg 143 

1a març reg  1 - - - - MP aigua m3 239 

2a març reg  1 - - - - MP aigua m3 239 

2a març birbar i calçar 25 - - - - - - - - 

1a abril reg  1 - - - - MP aigua m3 409 

2a abril reg  1 - - - - MP aigua m3 409 

2a abril birbar i calçar 25 - - - - - - - - 

1a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

2a maig tractament  10 - - - - MP spintor ml 125 
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  Full de cultiu: Fava           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 799 

2a maig collita i emmagatzematge 300 finca motocultor remolc 1 Coll fava t  2 

1a juny tractament  10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 1.220 

1a juny collita i emmagatzematge 300 finca motocultor remolc 1 Coll fava t  2 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 1.220 

2a juny collita i emmagatzematge 300 finca motocultor remolc 1 Coll fava t  2 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 1.373 

1a juliol collita i emmagatzematge 300 finca motocultor remolc 1 Coll fava t  2 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 1.373 

2a juliol collita i emmagatzematge 300 finca motocultor remolc 1 Coll fava t  2 

  
Tot. h UTH MO: 1.677 

Finca total 30 

MP 
total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 0 llavor de fava kg 143 

              aigua m3 8.098 

              spintor ml 250 

              
Coll 
total 

fava t 9 

 

  Full de cultiu: Meló           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a abril aplicar compost 10 lloguer tractor remolc d'escampar fems 10 MP compost t 30 

1a abril fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

1a abril cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a abril fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

1a abril col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 4.167 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Meló           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a abril reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 10 

2a abril sembra directa 12 - - - - MP llavor de meló kg 1 

1a juny aclarir i despuntat 20 - - - - - - - - 

1a juny desherbar i calçar 20 - - - - - - - - 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 147 

2a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 147 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 255 

2a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 255 

2a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll melons t 9 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 174 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll melons t 9 

2a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 174 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll melons t 9 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll melons t 9 

2a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll melons t 9 

  
Tot. h UTH MO: 1.076 

Finca total 30 

MP total 

cinta de reg m 4.167 

  Lloguer total 12 llavor de meló kg 1 

              aigua m3 1.163 

        Motocultor     compost t 30 

        Tractor     sofre kg 7 

              Coll total melons t 45 
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  Full de cultiu: Mongeta seca         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

2a juliol reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 910 

2a juliol sembrar 55 - - - - MP llavor de mongeta kg 50 

1a agost resembrar on no ha germinat 3 - - - - MP llavor de mongeta kg 3 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 2.840 

1a agost desherbar 20 - - - - - - - - 

1a agost encanyar 100 - - - - MP canyes número 27.778 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 2.840 

2a agost desherbar 20 - - - - - - - - 

1a setembre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 108 

2a setembre desherbar 20 - - - - - - - - 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 108 

2a setembre desherbar 20 - - - - - - - - 

1a octubre 
arrencar plantes, fer una pila i 

treure canyes 
50 finca motocultor remolc 5 - - - - 

1a novembre batre i separar gra de les pellofes 150 - - - - Coll mongeta seca t 20 

  
Tot. h UTH MO: 493 

Finca total 18 

MP 
total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 0 llavor de mongeta kg 53 

              canyes número 27.778 

              aigua m3 6.806 

              spintor ml 125 

        Motocultor     
Coll 
total 

mongeta seca tenes 20 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Mongeta tendra         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a maig fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

2a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

2a maig reg implantació i primera quinzena 1 - - - - MP aigua m3 411 

2a maig sembrar  (mitja hectàrea) 28 - - - - MP 
llavor de 
mongeta 

kg 25 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 914 

1a juny encanyar 100 - - - - MP canyes número 27.778 

1a juny 
sembrar (mitja ha) + resembra on 
no ha germinat de la 1a sembra 

29 - - - - MP 
llavor de 
mongeta 

kg 26 

2a juny resembrar on no ha germinat 1 - - - - MP 
llavor de 
mongeta 

kg 1 

2a juny 
tractament (només de la primera 

sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 2.861 

2a juny collita i emmagatzematge 400 finca motocultor remolc 1 Coll mongeta tendra t 7 

2a juny encanyar 100 - - - - MP canyes número 27.778 

2a juny desherbar 20 - - - - - - - - 

1a juliol 
tractament (només de la segona 

sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 3.338 

1a juliol collita i emmagatzematge 600 finca motocultor remolc 1 Coll mongeta tendra t 7 

1a juliol desherbar 20 - - - - - - - - 

2a juliol 
tractament (només de la primera 

sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 3.338 

1a agost 
tractament (només de la segona 

sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 2.840 

1a agost collita i emmagatzematge 600 finca motocultor remolc 1 Coll mongeta tendra t 7 
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  Full de cultiu: Mongeta tendra         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 2.840 

2a agost collita i emmagatzematge 600 finca motocultor remolc 1 Coll mongeta tendra t 7 

2a agost desherbar 20 - - - - - - - - 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 1.130 

1a setembre collita i emmagatzematge 600 finca motocultor remolc 1 Coll mongeta tendra t 7 

2a setembre treure canyes 35 - - - - - - - - 

 

Tot. h UTH MO: 3.239 

Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 16.667 

 Lloguer total 0 
llavor de 
mongeta 

kg 53 

       canyes número 55.556 

       aigua m3 17.672 

       spintor ml 500 

    Motocultor   Coll total mongeta tendra t 35 

 

  Full de cultiu: Rave + pastanaga       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a febrer fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a febrer cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a febrer fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a març 
sembra directa (pastanaga) (1/4 

d'ha) 
3 - - - - MP 

llavor de 
pastanaga 

kg 2 

1a abril desherbar i  aclarida 10 - - - - - - - - 

1a abril 3         MP llavor de rave kg 13 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  Full de cultiu: Rave + pastanaga       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a abril 
sembra directa (rave+pastanaga) 

(1/4 d'ha) 
- - - - MP 

llavor de 
pastanaga 

kg 2 

2a abril desherbar i  aclarida 10 - - - - - - - - 

2a abril sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

1a maig desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

1a maig sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

1a maig collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

1a maig 
tractament pastanaga (de la 

primera sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

2a maig desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

2a maig sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

2a maig collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

2a maig collita i emmagatzematge 39 finca motocultor remolc 1 Coll pastanaga t 4 

1a juny 
tractament pastanaga (de la 

segona sembra) 
10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

1a juny sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 66 

1a juny collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

1a juny collita i emmagatzematge 39 finca motocultor remolc 1 Coll pastanaga t 4 

2a juny desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

2a juny sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 66 

2a juny collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

2a juny collita i emmagatzematge 39 finca motocultor remolc 1 Coll pastanaga t 4 

1a juliol desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

1a juliol sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 
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  Full de cultiu: Rave + pastanaga       Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 211 

1a juliol collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

1a juliol collita i emmagatzematge 39 finca motocultor remolc 1 Coll pastanaga t 4 

2a juliol desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

2a juliol sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 finca motocultor remolc 1,1 MP llavor de rave kg 3 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 211 

2a juliol collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

2a juliol collita i emmagatzematge 39 finca motocultor remolc 1 Coll pastanaga t 4 

1a agost desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

1a agost sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 110 

1a agost collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

2a agost desherbar i  aclarida 2 - - - - - - - - 

2a agost sembra directa (rave) (1/18 d'ha) 1 - - - - MP llavor de rave kg 3 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 110 

2a agost collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

1a setembre collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

2a setembre collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

1a octubre collita i emmagatzematge 13 finca motocultor remolc 0,4 Coll rave t 1 

  
Tot. h UTH MO: 460 

Finca total 36 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

  Lloguer total 0 
llavor de 

pastanaga 
kg 3 

              llavor de rave kg 38 

              aigua m3 774 

              spintor ml 250 

        Motocultor     
Coll total 

pastanaga t 18 

        Tractor     rave t 13 
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Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

  Full de cultiu: Patata           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a març aplicar compost 10 lloguer tractor remolc d'escampar fems 10 MP compost t 30 

1a març fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a març fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a març fresar  7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a març aplicar cendra 2 - - - - MP cendra kg 200 

2a març tallar les patates i sembrar 6 lloguer tractor sembradora de patates 6 MP patata (sembra) kg 800 

2a març col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 16.667 

1a abril desherbar i calçar 20 finca motocultor calçadora 6 MP - - - 

1a abril reg  1 - - - - MP aigua m3 106 

2a abril desherbar i calçar 20 finca motocultor calçadora 6 MP - - - 

2a abril reg  1 - - - - MP aigua m3 106 

1a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 401 

1a maig desherbar i calçar 20 finca motocultor calçadora 6 MP - - - 

2a maig tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

2a maig reg  1 - - - - MP aigua m3 401 

2a maig desherbar i calçar 20 finca motocultor calçadora 6 MP - - - 

1a juny tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 717 

2a juny tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 380 

1a juliol 
collita i emmagatzematge 60 

finca motocultor arrencadora patates 20 Coll patata t 25 

1a juliol finca motocultor remolc 5 - - - - 
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  Full de cultiu: Patata           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-
UTH/ha 

Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

  
Tot. h UTH MO: 251 

Finca total 69 

MP 
total 

cinta de reg m 16.667 

  Lloguer total 18 patata (sembra) kg 800 

              aigua m3 2.112 

        Motocultor     compost t 30 

              hidròxid de coure kg 18 

        Tractor     spintor ml 125 

              
Coll 
total 

patata t 25 

 

  Full de cultiu: Pebrot           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip 
h/h
a 

Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a maig encoixinar 60 - - - - MP pl. biodegradable m2 6.667 

2a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 40 

2a maig trasplantar 55 - - - - MP planter de pebrot plàntules 27.778 

1a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 602 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 602 
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  Full de cultiu: Pebrot           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip 
h/h
a 

Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juny podar 100 - - - - - - - - 

1a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 784 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 784 

1a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 625 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll pebrots t 9 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 625 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll pebrots t 9 

1a setembre tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a setembre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 272 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll pebrots t 9 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 187 

2a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll pebrots t 9 

1a octubre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll pebrots t 9 
 

Tot. h UTH MO: 1.278 
Finca total 17 

MP total 

cinta de reg m 11.111 
 Lloguer total 12 pl. biodegradable m2 6.667 
       planter de pebrot núm. plàntules 27.778 
    Motocultor   aigua m3 4.523 
    Tractor   compost t 30 

              sofre kg 90  

              spintor ml 500  

              Coll total pebrots t 45  
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  Full de cultiu: Porro           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a agost fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a agost cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

1a agost fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a agost col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a agost encoixinar 60 - - - - MP pl. biodegradable m2 6.667 

1a agost reg implantació i primera quinzena 1 - - - - MP aigua m3 159 

1a agost trasplantar 50 - - - - MP planter de porro plàntules 222.222 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 159 

1a setembre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 41 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 41 

1a octubre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a octubre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a octubre collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

1a novembre tractament 10 - - - - MP hidròxid de coure kg 6 

1a novembre collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

2a novembre collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

1a desembre collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

2a desembre collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

1a gener collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

2a gener collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

1a febrer collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

2a febrer collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 

1a març collita i emmagatzematge 100 finca motocultor remolc 0,5 Coll porro t 2 
 

Tot. h UTH MO: 1.202 
Finca total 24 

MP total 

cinta de reg m 11.111 
 Lloguer total 0 planter de porro kg 222.222 
       pl. biodegradable m2 6.667 
       aigua m3 401 
       spintor ml 125 
    Motocultor   hidròxid de coure kg 18 
    Tractor   Coll total porro t 18 
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  Full de cultiu: Remolatxa         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a febrer fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a febrer cultivar 7 finca motocultor cultivador 6 - - - - 

2a febrer fresar (falsa sembra) 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a març col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 

1a març sembra directa (mitja hectàrea) 5 - - - - MP llavor de remolatxa kg 23 

2a març tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a abril 
aclarir i desherbatge (només 

superfície de la sembra de març) 
20 - - - - - - - - 

1a abril 
fresar (només superfície de la 

sembra d'abril) 
3 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a abril sembra directa (mitja hectàrea) 5 - - - - MP llavor de remolatxa kg 23 

2a abril tractament 10 - - - - MP sabó potàssic l 5 

1a maig 
aclarir i desherbatge (només 

superfície de la sembra d'abril) 
20 - - - - - - - - 

1a maig collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

2a maig collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

1a juny collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 139 

2a juny collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 139 

1a juliol collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 242 

2a juliol collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 242 

1a agost collita i emmagatzematge 150 finca motocultor remolc 1 Coll remolatxa t 5 
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  Full de cultiu: Remolatxa         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 133 

 
Tot. h UTH MO: 1.182 

Finca total 36 

MP total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 0 llavor de remolatxa kg 45 

       aigua m3 895 

       sabó potàssic l 10 

       Coll total remolatxa t 35 

 

  Full de cultiu: Síndria           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar 
fems 

10 MP compost t 30 

1a maig fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

1a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a maig fresar 13 finca motocultor fresa 13 - - - - 

2a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 4.167 

2a abril reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 14 

2a abril sembra directa 12 - - - - MP llavor de síndria g 0,595 

1a juny aclarir i despuntat 20 - - - - - - - - 

1a juny desherbar i calçar 20 - - - - - - - - 

1a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 210 

2a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 

2a juny reg  1 - - - - MP aigua m3 210 

1a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 323 

2a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 
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  Full de cultiu: Síndria           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol reg  1 - - - - MP aigua m3 323 

2a juliol collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll síndries t 9 

1a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 235 

1a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll síndries t 9 

2a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 2 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 235 

2a agost collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll síndries t 9 

1a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll síndries t 9 

2a setembre collita i emmagatzematge 185 finca motocultor remolc 1 Coll síndries t 9 

  
Tot. h UTH MO: 1.076 

Finca total 30 

MP total 

cinta de reg m 4.167 

  Lloguer total 12 llavor de síndria kg 1 

              aigua m3 1.550 

        Motocultor     compost t 30 

        Tractor     sofre kg 7 

              Coll total síndries t 45 

 

  Full de cultiu: Tomàquet         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig aplicar compost 10 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar fems 
10 MP compost t 30 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

1a maig fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

1a maig col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta de reg m 11.111 
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  Full de cultiu: Tomàquet         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

1a maig encoixinar 100 - - - - MP plàstic biodegradable m2 6.667 

2a maig reg implantació 1 - - - - MP aigua m3 59 

2a maig trasplantar 50 - - - - MP planter de tomàquet plàntules 18.519 

1a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 885 

1a juny encanyar 100 - - - - MP canyes canyes 18.519 

1a juny podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

2a juny tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

2a juny tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juny reg 1 - - - - MP aigua m3 885 

2a juny podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

1a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 1.061 

1a juliol podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

2a juliol tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

2a juliol tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a juliol reg 1 - - - - MP aigua m3 1.061 

2a juliol podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

1a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 888 

1a agost podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

1a agost collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll tomàquets t 10 

2a agost tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 
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  Full de cultiu: Tomàquet         Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a agost tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

2a agost reg 1 - - - - MP aigua m3 888 

2a agost podar i lligar 100 - - - - MP cinta natural per entutorar m 2.963 

2a agost collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll tomàquets t 10 

1a setembre tractament 10 - - - - MP sofre kg 30 

1a setembre tractament 10 - - - - MP spintor ml 125 

1a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 310 

1a setembre collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll tomàquets t 10 

2a setembre reg 1 - - - - MP aigua m3 310 

2a setembre collita i emmagatzematge 200 finca motocultor remolc 1 Coll tomàquets t 10 

2a setembre treure canyes 35 - - - - - - - - 

 

Tot. h UTH MO: 1.883 
Finca total 17 

MP 
total 

cinta de reg m 11.111 

 Lloguer total 12 plàstic biodegradable m2 6.667 

       planter de tomàquet 
núm. 

plàntules 
18.519 

        Tractor   canyes 
núm. 

canyes 
18.519 

        
Motocult

or 
  aigua m3 6.347 

  2500         compost t 30 

       cinta natural per 
entutorar 

m 17.778 

       sofre kg 210 

       spintor ml 875 

       Coll 
total 

tomàquets t 40 
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  Full de cultiu: Xicoira           Superfície:  1 ha 

Quinzena 
Operació de cultiu o tasca a 

realitzar 

Mà obra Maquinària utilitzada Matèries primeres utilitzades (MP) o collites (Coll) 

h-UTH/ha 
Finca o 
lloguer 

Maquinària Equip h/ha Tipus Producte Ut Ut/ha 

2a juliol aplicar compost 11 lloguer tractor 
remolc 

d'escampar fems 
10 MP compost t 13 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol cultivar 0 lloguer tractor estripadora 2 - - - - 

2a juliol fresar 7 finca motocultor fresa 6 - - - - 

2a juliol col·locar cintes de reg 30 - - - - MP cinta m 11.111 

2a juliol 
reg implantació i primera 

quinzena 
1 - - - - MP aigua m3 356 

2a juliol trasplantar bròquils i enciams 50 - - - - MP planter de xicoira plàntules 74.074 

2a agost reg  1 - - - - MP aigua m3 356 

2a agost desherbar 20 - - - -  - -   -  - 

1a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 254 

1a setembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

2a setembre reg  1 - - - - MP aigua m3 254 

2a setembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

2a setembre desherbar 20 - - - - - - - - 

1a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 32 

1a octubre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

2a octubre reg  1 - - - - MP aigua m3 32 

2a octubre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

2a octubre desherbar 20 - - - - - - - - 

1a novembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

2a novembre collita i emmagatzematge 46 finca motocultor remolc 1 Coll xicoira t 4 

  
Tot. h UTH MO: 445 

Finca total 17 

MP total 

cinta m 11.111 

  Lloguer total 12 planter de xicoira plàntules 74.074 

              aigua m3 1.284 

              Coll total xicoira t 25 
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest annex és la caracterització i justificació dels elements hidràulics que 
constitueixen el projecte de reg. 

2 Disponibilitat i font de l’aigua 

L’aigua amb què es pretén regar prové del pou de la parcel·la, de 556 m s.n.m. (55 m a 
nivell del sòl), situat a la zona nord-oest d’aquesta (veure Plànol 3/6). A finals de juliol del 
2017 tenia un cabal de 1,6 l/s. Aquest pou haurà d’estar inscrit a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i complir la normativa pertinent. 

3 Disseny agronòmic 

El disseny agronòmic és la part del projecte que es decideix una sèrie d’elements de la 
instal·lació, com ara el número d’emissors, disposició d’aquests, etc. A més, proporciona 
les dades per al posterior disseny hidràulic, com el cabal de l’emissor, temps de reg, etc. 
En aquest projecte s’ha seguit el procediment descrit per Pizarro [1]. 

El disseny agronòmic de la instal·lació està enfocat per satisfer les necessitats màximes, 
és a dir, pel període crític. Per a la simplificació del disseny es faran els càlculs amb una 
de les espècies més exigents en necessitats hídriques, el tomàquet. 

3.1 Càlcul de les necessitats hídriques 

3.1.1 Evapotranspiració del cultiu  

S’agafa el valor més elevat de l’evapotranspiració de referència (ET0), que s’obté de 
l’estació meteorològica de Pinós. S’observa que el valor més alt correspon al mes de juliol, 
amb una ET0  de 164,0 mm i 26,8 mm de precipitació (mitjana mensual 2007-2016). Dividint 
l’ET0 pels trenta-un dies del mes, s’obté una ET0 diària de 5,29 mm/dia. 

A continuació, es determina l’evapotranspiració del cultiu (ETC) (equació (1)). El valor de Kc 
s’obté del quadre 12 del document Evapotranspiració del cultiu de la FAO. S’escull la Kc 

del tomàquet en l’estadi més sensible del cultiu, que correspon al valor més elevat.  

 ETC = ET0 · KC (1) 

Com que ET0 = 5,29 mm/dia i KC = 1,2, l’ETC = 6,35 



2   

 
 
 
 

3.1.2 Efecte de localització 

Per corregir l’ETc, s’ha seleccionat el procediment que es basa en la fracció de l’àrea 
ombrejada (A) i es defineix com la fracció de la superfície del sòl ombrejada per la coberta 
vegetal.  

 
A =

π · r2

MP
 (2) 

On A = fracció d’àrea ombrejada 

r = radi de la coberta vegetal, és la meitat de la separació entre plantes (m) 

MP = marc de plantació (m2) 

Com que la distància entre plantes és 0,4 m i la distància entre línies 0,9 m, A = 0,35. 

Diversos autors han estudiat la relació entre A i Kl (coeficient de localització) , obtenint les 
següents fórmules: 

 Aljibury et al. Kl = 1,34 · A (3) 
    
 Decroix Kl = 0,1 + A (4) 
    
 Hoare et al Kl = A + 0,5 · (1 − A) (5) 
    
 Keller  Kl = A + 0,15 · (1 − A)    (6) 

Es calcula la Kl amb les quatre fórmules, es descarten els dos valors dels extrems i es fa 
la mitjana dels altres dos (Taula 1). 

Taula 1. Càlcul de l’efecte de localització. 

Cultiu Aljibury et al. Decroix Hoare et al. Keller Kl 

Tomàquet 0,47 0,45 0,67 0,45 0,46 

3.1.3 Correccions per condicions locals 

 Variació climàtica 

Donat que la ET0 utilitzada al càlcul equival al valor mitjà del període estudiat, s’ha 
d’augmentar multiplicant-la per un coeficient, ja que, d’una altra manera, les necessitats 
calculades serien també un valor mitjà, el que vol dir que aproximadament la meitat d’anys 
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el valor calculat seria insuficient. S’adopta el criteri de Hernández Abreu, d’aplicar un 
coeficient comprès entre 1,15 i 1,20. En aquest cas s’aplica 1,2. 

 Variació per advecció 

Aquesta correcció depèn de la superfície de cultiu. Per 0,62 ha de regadiu el factor 
d’advecció no es tindrà en compte. 

 ETrl = ETC · KL · Var. climàtica · Var. advecció (7) 

ETrl = 6,08 · 0,66 · 1,2 · 1 = 4,84 mm/dia 

3.1.4 Necessitats netes 

Les necessitats netes de reg es calculen amb la següent equació: 

 Nn = ETrl − Pe − Gw − ∆w (8) 

On,  Nn = necessitats netes 

Pe = precipitació efectiva. En regs d’alta freqüència no es té en compte 

Gw = aportació capil·lar. Només es té en compte si la capa freàtica és propera 

Δw = variació d’emmagatzemament d’aigua al sòl. No es té en compte perquè 
l’aigua extreta del sòl es retorna ràpidament amb la freqüència dels regs 

Per tant, es compleix que Nn = ETrl 

3.1.5 Necessitats totals de reg 

Per al càlcul de les necessitats totals s’ha de tenir en compte la pèrdua d’aigua per 
percolació, les necessitats de rentat i la falta d’uniformitat del reg. 

Les pèrdues d’aigua per percolació no es consideren, ja que només es presenta en casos 
de maneig de reg molt deficient. Anomenant Pp a les pèrdues per percolació i A a l’aigua 
a aplicar, es compleix l’equació (9). 

 A = Nn + Pp (9) 
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Si es defineix una eficiència d’aplicació Ea com: 

 
Ea =

Nn

A
 (10) 

Per tant: 

 Pp = A · (1 − Ea) (11) 

Les necessitats  de rentat (R), és la quantitat d’aigua que s’ha d’afegir a les necessitats 
netes per mantenir la salinitat del sòl a un nivell no perjudicial. Per tant: 

 A = Nn + R (12) 

On A és l’aigua a aplicar. 

La relació entre R i A és el coeficient de necessitats de rentat i s’expressa per LR: 

 
LR =

R

A
 (13) 

Per la qual: 

 A = Nn + A · LR (14) 

Es comprova que tant en el cas de pèrdues com en el de rentat, A es pot expressar: 

 A = Nn + A · K (15) 

On, K = (1 − Ea)  en el cas de pèrdues  

K = LR   en el cas de rentat 

(16) 

Per l’aplicació pràctica de l’equació (15), s’escull el valor més gran de K en els dos casos 
possibles. És a dir, si les pèrdues per percolació són més grans que les necessitats de 
rentat, es complirà: 

 Pp > R → (1 − Ea) > LR (17) 

i en aquest cas, les pèrdues provoquen un rentat superior al necessari, amb què el nivell 
de salinitat es mantindrà per sota del mínim. Ara bé, si les pèrdues són menors que les 
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necessitats de rentat, s’haurà de provocar voluntàriament una major percolació per evitar 
la salinització del sòl. Com a resum: 

 
A =

Nn

(1 − K)
 (18) 

També s’ha de tenir en compte la uniformitat del reg. Els emissors d’una instal·lació no 
tenen exactament el mateix cabal, el que provoca que els cultius rebin dosis de reg 
diferents. A efectes de disseny, s’estableix la condició que la part de la finca que menys 
aigua rebi, rebi com a mínim una certa fracció de la dosis mitjana. A aquesta fracció se 
l’anomena coeficient d’uniformitat (CU). Per tant: 

 
Nt =

Nn

(1 − K) · CU
 (19) 

on s’escull el valor més alt de K           {
K = (1 − Ea)

K = LR
 

 Eficiència d’aplicació 

Varis autors informen sobre valors d’Ea. Entre ells, es selecciona els proporcionats per 
Keller (1978), segons el qual dóna valors per climes àrids i per climes humits, en funció de 
la profunditat de les arrels i la textura del sòl. El valor per profunditat d’arrels de menys de 
0,75 m i textura mitja, és de 0,95. 

K = 1 − Ea = 1 − 0,95 = 0,05 

 Necessitats de rentat 

La fracció de rentat és la quantitat d’aigua a aplicar per eliminar l’excés de sals al sòl. 

 
LR =

CEi

2 · CEe
 (20) 

On, CEi = conductivitat elèctrica de l’aigua de reg (2,07 dS/m) 

CEe = Conductivitat elèctrica de l’extracte de saturació del sòl. Valor que s’imposa 
com a objectiu a aconseguir amb el rentat i que depèn dels cultius. Segons Pizarro, 
per tomaquera, el valor de la CEe per no tenir pèrdues de producció és de 2,5 dS/m 

LR =
2,07

2 · 2,5
= 0,41 
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Taula 2. Determinació de les necessitats totals (Nt) 

Cultiu 
CEe (dS/m) 

(producció = 100%) 
CEi (dS/m) LR CU Nt (mm/dia) 

Tomàquet 2,5 2,07 0,41 0,9 6,62 

3.2 Dosis, freqüència, temps de reg i cabal de l’emissor 

En els cultius hortícoles es fan els càlculs per m2. 

3.2.1 Característiques dels emissors 

Per als cultius hortícoles el més pràctic és utilitzar cintes de reg, que es posen abans d’un 
cultiu i s’enretiren després del cultiu per poder treballar el sòl. A causa de l’alta variabilitat 
de cultius, i, per tant, de diferents marcs de plantació, el més fàcil i pràctic serà utilitzar un 
únic tipus de cinta. A més, aquestes cintes es poden reutilitzar durant uns quants cultius.  

S’ha escollit la cinta de reg Aqua-Traxx® FlowControlTM del fabricant Toro, que té la 

característica de control de flux, la qual permet controlar el cabal i la uniformitat de reg en 
qualsevol cultiu. El disseny de la funció de control de flux permet augmentar o disminuir el 
cabal mantenint la uniformitat de reg a través dels alts i baixos topogràfics del terreny de 
cultiu, com és el cas de la parcel·la del projecte. Permet tenir major control de la quantitat 
d'aigua aplicada, especialment en trajectes llargs o en terrenys ondulants on la pressió de 

l'aigua varia al llarg del trajecte. La cinta escollida té les següents característiques: 

 Distància entre emissors: 30 cm. S’ha escollit aquesta perquè s’utilitzarà per 

cultius amb marcs de plantació molt variables. 

 Cabal de l’emissor: 1,01 l/h (a 7,14 m.c.a.). Malgrat ser un cabal baix, és el cabal 

màxim que ofereix el model. 

 Exponent de l’emissor: 0,3. 

 Requisit de filtrat: 150 mesh. 

 El coeficient de variació (CV) és menor al 3 %. 

 Equació de l’emissor: q = 0,56·h0,3 (q en l/h; h en m). 

L’equació de l’emissor s’ha deduït a partir dels següents valors donats pel fabricant:                
x = 0,3, qa = 1,01 l/h, h = 7,14 m 

 K =
qa

hx
 (21) 

K = 0,56 
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3.2.2 Àrea mullada per l’emissor 

La forma i dimensió del bulb humit depèn de la textura, l’estratificació del sòl, el cabal de 
l’emissor i el temps o volum de reg. Per determinar l’àrea mullada, el mètode més precís 
és mitjançant una proba de camp. També hi ha taules i fórmules, que malgrat que sigui 
més imprecís, és més ràpid. S’ha determinat l’àrea mullada per l’emissor a partir de la 
fórmula de Karmeli, Peri i Todes (equació (22)) per a textures franques que relaciona el 
diàmetre del bulb humit amb el cabal de l’emissor. 

 ∅e = 0,7 + 0,11 · qa (22) 

 
Ae = π ∗

∅e
2

4
 (23) 

On Øe = diàmetre del bulb humit 

 Ae = àrea del bulb humit 

 qa = cabal de l’emissor en l/h 

∅e = 0,81 m 

Ae = 0,52 m2 

3.2.3 Percentatge de superfície mullada i número d’emissors 

El percentatge de superfície mullada mínima (P) és del 100%, ja que hi ha cultius, com la 
pastanaga o rave, que es sembren en línia i hi ha d’arribar aigua a totes les plantes. Per 
determinar el nombre d’emissors per m2, s’haurà de conèixer la distància entre els laterals 
(Sl) i entre els emissors (Se).  

El número mínim d’emissors es calcula amb la següent equació: 

 
e >

MP · P

100 · Ae
 (24) 

Com que els càlculs es fan per m2, el marc de plantació (MP) és 1. 

e >
1 · 100

100 · 0,52
= 1,94 emissors/m2 
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El número d’emissors per m2 real es calcula amb la següent equació: 

 e

m2
=

1

Se · Sl
 (25) 

On, Se = separació entre emissors (0,3 m) 

 Sl = separació entre laterals (0,9 m) 

Per tant, hi haurà 3,70 emissors per m2. 

S’ha de complir la condició que el solapament sigui com a mínim del 15%: 

 Semàx = r · (2 −
a

100
) (26) 

On,  Semàx = separació màxima entre emissors 

 r = radi del bulb humit 

 a = condició de solapament 

Semàx = 0,41 · (2 −
15

100
) = 0,75 m 

Malgrat el valor donat, s’ha escollit una separació entre emissors de 0,3 m per assegurar-
se que els cultius amb un marc de plantació molt estret es reguin correctament. A més, 
s’ha tingut en compte, que les cintes que més s’utilitzen en explotacions hortícoles 
pròximes amb textures del sòl franques tenen una separació entre emissors de 0,2 o 0,3 
m. 

El percentatge de superfície mullada és: 

 

P(%) =

e
m2 · Ae

MP
· 100 (27) 

P(%) = 191,4 % 

On, P = percentatge de sòl mullat 

e/m2
 = emissors per metre quadrat 

Ae = àrea del bulb humit (m2) 
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MP = marc de plantació. En cultius hortícoles es calcula per metre quadrat. 

 e · Ve = Nt · I (28) 

Ve =
Nt · I

e
=

6,62 · 2

3,70
= 3,58 l/emissor 

On,  Ve = volum per emissor (l/emissor) 

Nt = necessitats totals 

 I = interval de reg (2 dies) 

 e = emissors per metre quadrat 

El temps de reg és: 

 
t =

Ve

qa
 (29) 

t =
3,58

1,1
= 3,54 h 

3.3 Calendari de reg 

El sistema de reg està compost per 8 unitats amb unes necessitats de reg per unitat de 3 
hores i mitja cada dos dies. Es regaran 4 unitats cada dia, que vol dir que estarà 
aproximadament 14 hores regant cada dia. S’evitarà regar en les hores de màxima 
insolació (de 13:00 a 17:00), i s’acabarà d’ajustar en funció de la tarifa escollida per tal que 
les despeses en electricitat siguin el més baixa possible.  

3.4 Resum 

 Superfície total: 0,615 ha 

 Distància entre plantes: 0,4 m 

 Distància entre línies: Sl = 0,9 m 

 Distància entre emissors: Se = 0,3 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 2,07 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació per no tenir pèrdues per salinitat 
(tomaquera): CEe = 2,5 dS/m 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,62 mm/dia 

 Cabal de l’emissor: qa = 1,01 l/h 
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 Equació de l’emissor: q = 0,56·h0,3 (q en l/h; h en m) 

 Número d’emissors per metre quadrat: e = 3,7 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Volum de reg per emissor: Ve = 3,6 litres 

 Temps de reg: t = 3,5 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 191,4% 

 Número d’unitats: 8 

 Superfície mitjana per unitat: 769 m2 

 Cabal per unitat: Q = 2877,17 l/h = 0,80 l/s 

 Hores totals de reg: 28,3  

4 Disseny hidràulic 

El disseny hidràulic es realitza després del disseny agronòmic i basant-se en altres dades 
com les característiques de l’emissor escollit, la topografia de la parcel·la, etc.  

Els mètodes de càlcul seguits en aquest apartat, es basen fonamentalment en els estudis 
i publicacions de Keller i Rodrigo, explicat per Pizarro [1]. 

4.1 Tolerància de cabals 

En primer lloc, es calcula la tolerància de cabals, per aconseguir una uniformitat de reg ja 
definida en el disseny agronòmic en termes de CU (coeficient d’uniformitat). La fórmula que 
relaciona el coeficient d’uniformitat de reg (CU) amb els cabals mitjà (qa) i mínim (qns) de la 
subunitat és la següent: 

 
CU = (1 −

1,27 · CV

√e
) ·

qns

qa
 (30) 

On, CV = coeficient de variació de fabricació de l’emissor 

e = número d’emissors que subministren aigua en una mateixa planta (en horta és 
1) 

En aquesta fase de disseny, es coneix CU, que es va escollir en el disseny agronòmic. 
Coneguts CU (0,9), CV (<3%), e (1) i qa (1,01 l/h), es calcula qns segons l’equació (30):      
qns = 0,95 l/h. 

4.2 Tolerància de pressions 

Coneguts qa i qns, així com l’equació de l’emissor (q = k·hx) es calculen la pressió mitjana 
(ha) i mínima (hns). 
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 h = (
q

k
)1/x (31) 

qa = 1,01 l/h; qns = 0,95 l/h; equació de l’emissor: q = 0,56·h0,3 (q en l/h; h en m) 

Aplicant (31): ha=7,14 m, hns = 5,72 m 

La diferència de pressió en el conjunt de la subunitat, ∆H, és proporcional a (ha- hns): 

 ∆H = M · (ha −  hns) (32) 

On, M = factor que depèn del número de diàmetres que s’utilitzin en una mateixa 
canonada, sigui terciària o bé lateral. Keller dóna diferents valors de M segons el 
número de diàmetres diferents. Com que més endavant s’ha vist que el diàmetre 
serà constant, es pren M = 4,3. 

Per tant,    ∆H = 4,3 · (7,14 − 5,72) = 6,10 m 

Aquesta serà la diferència de pressió admissible a la subunitat, que es reparteix entre 
terciàries i laterals: 

 ∆H = ∆H𝑡 + ∆H𝑙  (33) 

On, ∆Ht = variació de pressió admissible a la terciària 

 ∆Hl = variació de pressió admissible a cada lateral 

En terrenys amb poca pendent s’acostuma a fer: 

 
∆Ht = ∆Hl =

∆H

2
 (34) 

El terreny del projecte té pendent significativa, però es partirà de l’equació (34), ja que és 
important que es compleixi (33). 

Tant (32) com (33) són hipòtesis que es fan amb l’objecte de facilitar el càlcul per tanteig, 
però que al final s’ha de comprovar que es compleix (30), que és la veritable condició 
imposada per la subunitat. 

4.3 Disseny de la subunitat de reg 

El disseny de la subunitat de reg inclou la distribució en planta de terciàries i laterals, la 
determinació dels cabals d’aquestes canonades i el càlcul dels diàmetres i règim de 
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pressions. La Figura 1 representa una subunitat i és l’esquema que es segueix pels 
càlculs. 

La distribució de les canonades (primària, secundària i terciària) i laterals es pot observar 
al Plànol 4/6. 

4.4 Càlcul dels laterals 

Els laterals són les canonades d’últim ordre, on es troben els emissors de reg. 

Pizarro [1], dóna diferents fórmules pel càlcul de les laterals, en funció de la topografia del 
terreny: terreny pla, ascendent o descendent. 

En aquest projecte, tots els laterals baixen, és a dir, la pendent <<i>> és negativa. Ara bé, 
Pizarro dóna dos subcasos en el cas que i < 0: 

1. ⎹ i ⎸< J’ 

2. ⎹ i ⎸≥ J’ 

On,  J’ = pèrdua de càrrega unitària inclosa l’efecte de les connexions dels emissors 
(m/m) 

 

Figura 1. Pressions i cabals en una subunitat de reg. Font: [1]  
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Equacions generals: 

 hm = ha + 0,733 · hf + d/2 (35) 

 hu = hm − hf − d (36) 

 ∆hn = hu − hn (37) 

 hn = hm − hf − d − ∆hn (38) 

 hf = J′ · F · l (39) 

 
J′ = J ·

Se + fe

Se
 (40) 

On, hm = pressió a l’inici del lateral 

 hu = pressió al final del lateral 

hn = pressió mínima del lateral (es dóna al punt que la corba de pressió és tangent 
al terreny) 

ha = pressió mitjana del lateral 

hf = pèrdua de càrrega per fregament 

d = desnivell (m) 

J = pèrdua de càrrega unitària (m/m) 

J’ = pèrdua de càrrega unitària inclosa l’efecte de les connexions dels emissors 
(m/m) 

Se = separació dels emissors (m) 

fe = longitud equivalent de la connexió d’un emissor en m 

F = coeficient de Christiansen 



14   

 
 
 
 

Per calcular J, és necessari saber el número de Reynolds per conèixer el règim hidràulic 
(laminar, crític o turbulent). Es pren la següent equació considerant que t = 20oC (v =
1,003 · 10−6 m2/sg): 

 
Re = 352,64 ·

q

D 
           [q (

l

h
) , D(mm)] (41) 

On, D = diàmetre interior de la cinta de reg 

q = cabal del lateral que s’obté del producte entre el número d’emissors del lateral 
i el seu cabal 

J es calcularà amb l’equació (42) de Hagen-Poiseuille, quan el règim hidràulic sigui laminar 

(Re < 2.000) i considerant que t = 20oC (v = 1,003 · 10−6 m2/sg): 

 
J = 1,16

q

D4
              [q (

l

h
) , D(mm)] (42) 

O amb l’equació de Blasius quan el règim sigui crític o turbulent (2.000 < Re < 105) i 

considerant que t = 20oC (v = 1,003 · 10−6 m2/sg): 

 
J = 0,473 · D−4,75 · q1,75           [q (

l

h
) , D(mm)] (43) 

S’ha calculat fe amb l’equació (44) que proposa Pizarro per connexions dels emissors 
petites. 

 fe = 14,38 · D−1,89
 (44) 

F es calcularà amb l’equació (45) 

 
F =

1

m + 1
+

1

2 x Ne
+  

√m − 1

Ne2x 6
 

(45) 

On, m = 0,75 en els regs localitzats d’alta freqüència 

 Ne = número d’emissors per lateral 

Quan el terreny baixa (i<0, d = l·i <0) (i = pendent, d = desnivell, l = longitud lateral), el 
desnivell va compensant les pèrdues de càrrega per fregament. Es presenten dos 
subcasos: 

1. ⎹ i ⎸< J’  
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hm = ha + 0,733 · hf + d/2 (46) 

hn = hm − t′ · hf (47) 

 
t′ = 1 +

d

hf
+ 0.357 x ( 

−d

hf
 )

1,57 

 (48) 

 ∆hn = l · (I − F) · i1,57 · (J′)−0,57
 

(49) 

2. ⎹ i ⎸≥ J’  

hm = hn = ha + 0,733 · hf + d/2 (50) 

 hu = hm − hf − d (51) 

Com es pot comprovar a la Taula 3, es compleix que hn-hu < ∆Hl, considerant que ∆Hl = 
3,05 m.  

Al Plànol 4/6 es marquen en números vermells l’inici de les canonades secundàries, que 
coincideix amb els números de les unitats. En blau es representen l’inici de les canonades 
terciàries o bifurcació de la secundària, que també s’utilitzen per denominar les subunitats 
de l’unitat 2 (b i c) i de l’unitat 8 (i, k, l).  
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Taula 3. Càlcul dels laterals. l = longitud dels laterals, i = pendent, d = desnivell, hf = pèrdua de càrrega per fregament, J = pèrdua de 
càrrega unitària,  J’ = pèrdua de càrrega unitària inclosa l’efecte de la connexió dels emissors, v = velocitat de l’aigua, Re = número de 
Reynolds, D = diàmetre del lateral, q = cabal del lateral, qa = cabal de l’emissor, Ne = número d’emissors per lateral, F = coeficient de 
Christiansen, fe = longitud equivalent de la connexió de l’emissor, hm = pressió a l’inici del lateral, hn = pressió mínima del lateral,                   
hu = pressió al final del lateral.  

Unitat (i 
subunitat) 

Bancal 
l 

(m) 
i 

d 
(m) 

hf 
(m) 

J' 
(m/m) 

J 
(m/m) 

v 
(m/s) 

Re 
D 

(mm) 
q (l/h) 

qa 
(l/h) 

Ne F m 
fe 

(m) 
hm 
(m) 

hn 
(m) 

t' 
hu 
(m) 

∆hn 
(m) 

1 

1 
23,7 -0,01 -0,3 0,02 0,0020 0,0016 0,12 1816,24 15,49 79,79 1,01 79,00 0,37 1,75 0,08 7,00 7,00 14,09 7,28 0,28 

23,7 -0,01 -0,3 0,02 0,0020 0,0016 0,12 1816,24 15,49 79,79 1,01 79,00 0,37 1,75 0,08 7,00 7,00 14,09 7,28 0,28 

2 
25,3 -0,01 -0,3 0,02 0,0022 0,0017 0,13 1938,85 15,49 85,18 1,01 84,33 0,37 1,75 0,08 7,00 7,00 10,63 7,28 0,28 

25,3 -0,01 -0,3 0,02 0,0022 0,0017 0,13 1938,85 15,49 85,18 1,01 84,33 0,37 1,75 0,08 7,00 7,00 10,63 7,28 0,28 

3 
28,7 -0,01 -0,4 0,04 0,0040 0,0031 0,14 2199,41 15,49 96,62 1,01 95,67 0,37 1,75 0,08 6,97 6,97 3,74 7,33 0,36 

28,7 -0,01 -0,4 0,04 0,0040 0,0031 0,14 2199,41 15,49 96,62 1,01 95,67 0,37 1,75 0,08 6,97 6,97 3,74 7,33 0,36 

4 
31,6 -0,01 -0,4 0,05 0,0047 0,0037 0,16 2421,65 15,49 106,39 1,01 105,33 0,37 1,75 0,08 6,98 6,98 1,79 7,32 0,35 

31,6 -0,01 -0,4 0,05 0,0047 0,0037 0,16 2421,65 15,49 106,39 1,01 105,33 0,37 1,75 0,08 6,98 6,98 1,79 7,32 0,35 

5 
33,4 -0,01 -0,5 0,06 0,0052 0,0041 0,17 2559,59 15,49 112,45 1,01 111,33 0,37 1,75 0,08 6,93 6,93 2,21 7,37 0,44 

33,4 -0,01 -0,5 0,06 0,0052 0,0041 0,17 2559,59 15,49 112,45 1,01 111,33 0,37 1,75 0,08 6,93 6,93 2,21 7,37 0,44 

6 
34,6 -0,01 -0,5 0,07 0,0055 0,0043 0,17 2651,55 15,49 116,49 1,01 115,33 0,37 1,75 0,08 6,94 6,94 1,66 7,37 0,43 

34,6 -0,01 -0,5 0,07 0,0055 0,0043 0,17 2651,55 15,49 116,49 1,01 115,33 0,37 1,75 0,08 6,94 6,94 1,66 7,37 0,43 

7 
36 -0,02 -0,6 0,08 0,0059 0,0047 0,18 2758,84 15,49 121,20 1,01 120,00 0,37 1,75 0,08 6,90 6,90 2,07 7,42 0,52 

36 -0,02 -0,6 0,08 0,0059 0,0047 0,18 2758,84 15,49 121,20 1,01 120,00 0,37 1,75 0,08 6,90 6,90 2,07 7,42 0,52 

8 
38,6 -0,02 -0,6 0,09 0,0067 0,0053 0,19 2958,09 15,49 129,95 1,01 128,67 0,37 1,75 0,08 6,91 6,91 1,14 7,41 0,51 

38,6 -0,02 -0,6 0,09 0,0067 0,0053 0,19 2958,09 15,49 129,95 1,01 128,67 0,37 1,75 0,08 6,91 6,91 1,14 7,41 0,51 

9 
41,5 -0,02 -0,7 0,12 0,0076 0,0060 0,21 3180,33 15,49 139,72 1,01 138,33 0,37 1,75 0,08 6,87 6,87 0,98 7,46 0,58 

41,5 -0,02 -0,7 0,12 0,0076 0,0060 0,21 3180,33 15,49 139,72 1,01 138,33 0,37 1,75 0,08 6,87 6,87 0,98 7,46 0,58 

10 
44,6 -0,02 -0,7 0,14 0,0086 0,0068 0,22 3417,90 15,49 150,15 1,01 148,67 0,37 1,75 0,08 6,89 6,89 0,46 7,45 0,56 

44,6 -0,02 -0,7 0,14 0,0086 0,0068 0,22 3417,90 15,49 150,15 1,01 148,67 0,37 1,75 0,08 6,89 6,89 0,46 7,45 0,56 

11 
47,7 -0,02 -0,8 0,17 0,0097 0,0076 0,24 3655,46 15,49 160,59 1,01 159,00 0,37 1,75 0,08 6,86 6,86 0,36 7,49 0,63 

47,7 -0,02 -0,8 0,17 0,0097 0,0076 0,24 3655,46 15,49 160,59 1,01 159,00 0,37 1,75 0,08 6,86 6,86 0,36 7,49 0,63 

12 50 -0,02 -0,8 0,19 0,0105 0,0083 0,25 3831,72 15,49 168,33 1,01 166,67 0,37 1,75 0,08 6,88 6,88 0,19 7,49 0,61 
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50 -0,02 -0,8 0,19 0,0105 0,0083 0,25 3831,72 15,49 168,33 1,01 166,67 0,37 1,75 0,08 6,88 6,88 0,19 7,49 0,61 

2 sub. c 

16 
12,2 -0,04 -0,5 0,00 0,0011 0,0008 0,06 934,94 15,49 41,07 1,01 40,67 0,38 1,75 0,08 6,89 6,89 419,41 7,39 0,50 

12,2 -0,04 -0,5 0,00 0,0011 0,0008 0,06 934,94 15,49 41,07 1,01 40,67 0,38 1,75 0,08 6,89 6,89 419,41 7,39 0,50 

15 
11,3 -0,04 -0,4 0,00 0,0010 0,0008 0,06 865,97 15,49 38,04 1,01 37,67 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 370,48 7,34 0,40 

11,3 -0,04 -0,4 0,00 0,0010 0,0008 0,06 865,97 15,49 38,04 1,01 37,67 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 370,48 7,34 0,40 

14 
10,2 -0,04 -0,4 0,00 0,0009 0,0007 0,05 781,67 15,49 34,34 1,01 34,00 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 521,88 7,34 0,40 

10,2 -0,04 -0,4 0,00 0,0009 0,0007 0,05 781,67 15,49 34,34 1,01 34,00 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 521,88 7,34 0,40 

13 
9,3 -0,04 -0,4 0,00 0,0008 0,0006 0,05 712,70 15,49 31,31 1,01 31,00 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 708,35 7,34 0,40 

9,3 -0,04 -0,4 0,00 0,0008 0,0006 0,05 712,70 15,49 31,31 1,01 31,00 0,38 1,75 0,08 6,94 6,94 708,35 7,34 0,40 

2 sub. b 

17 
18,4 -0,04 -0,7 0,01 0,0016 0,0012 0,09 1410,07 15,49 61,95 1,01 61,33 0,37 1,75 0,08 6,80 6,80 184,46 7,49 0,69 

18,4 -0,04 -0,7 0,01 0,0016 0,0012 0,09 1410,07 15,49 61,95 1,01 61,33 0,37 1,75 0,08 6,80 6,80 184,46 7,49 0,69 

18 
22 -0,04 -0,8 0,02 0,0019 0,0015 0,11 1685,96 15,49 74,07 1,01 73,33 0,37 1,75 0,08 6,75 6,75 124,72 7,53 0,78 

22 -0,04 -0,8 0,02 0,0019 0,0015 0,11 1685,96 15,49 74,07 1,01 73,33 0,37 1,75 0,08 6,75 6,75 124,72 7,53 0,78 

19 
72,1 -0,03 -2,4 0,53 0,0199 0,0157 0,36 5525,35 15,49 242,74 1,01 240,33 0,37 1,75 0,08 6,32 6,32 0,31 8,20 1,87 

72,1 -0,03 -2,4 0,53 0,0199 0,0157 0,36 5525,35 15,49 242,74 1,01 240,33 0,37 1,75 0,08 6,32 6,32 0,31 8,20 1,87 

20 
74 -0,03 -2,4 0,56 0,0209 0,0164 0,37 5670,95 15,49 249,13 1,01 246,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,21 8,19 1,84 

74 -0,03 -2,4 0,56 0,0209 0,0164 0,37 5670,95 15,49 249,13 1,01 246,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,21 8,19 1,84 

21 
75 -0,03 -2,4 0,59 0,0214 0,0168 0,37 5747,59 15,49 252,50 1,01 250,00 0,37 1,75 0,08 6,37 6,37 0,17 8,18 1,81 

75 -0,03 -2,4 0,59 0,0214 0,0168 0,37 5747,59 15,49 252,50 1,01 250,00 0,37 1,75 0,08 6,37 6,37 0,17 8,18 1,81 

22 
76,1 -0,03 -2,4 0,61 0,0219 0,0173 0,38 5831,88 15,49 256,20 1,01 253,67 0,37 1,75 0,08 6,39 6,39 0,13 8,18 1,79 

76,1 -0,03 -2,4 0,61 0,0219 0,0173 0,38 5831,88 15,49 256,20 1,01 253,67 0,37 1,75 0,08 6,39 6,39 0,13 8,18 1,79 

3 

28 79,5 -0,03 -2,4 0,69 0,0237 0,0186 0,39 6092,44 15,49 267,65 1,01 265,00 0,37 1,75 0,08 6,44 6,44 0,05 8,15 1,71 

27 
79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

26 
79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

25 
78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

24 78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 
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78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

23 
77 -0,03 -2,4 0,63 0,0224 0,0176 0,38 5900,85 15,49 259,23 1,01 256,67 0,37 1,75 0,08 6,40 6,40 0,11 8,17 1,77 

77 -0,03 -2,4 0,63 0,0224 0,0176 0,38 5900,85 15,49 259,23 1,01 256,67 0,37 1,75 0,08 6,40 6,40 0,11 8,17 1,77 

4 

34 
80 -0,03 -2,4 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 0,04 8,15 1,70 

80 -0,03 -2,4 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 0,04 8,15 1,70 

33 
79,5 -0,03 -2,4 0,69 0,0237 0,0186 0,39 6092,44 15,49 267,65 1,01 265,00 0,37 1,75 0,08 6,44 6,44 0,05 8,15 1,71 

79,5 -0,03 -2,4 0,69 0,0237 0,0186 0,39 6092,44 15,49 267,65 1,01 265,00 0,37 1,75 0,08 6,44 6,44 0,05 8,15 1,71 

32 
79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

31 
79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

79 -0,03 -2,4 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,43 6,43 0,06 8,16 1,72 

30 
78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

29 78 -0,03 -2,4 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,42 6,42 0,08 8,16 1,75 

5 

40 80 -0,03 -2,6 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,09 8,25 1,90 

39 
80 -0,03 -2,6 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,09 8,25 1,90 

80 -0,03 -2,6 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,09 8,25 1,90 

38 
80 -0,03 -2,6 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,09 8,25 1,90 

80 -0,03 -2,6 0,70 0,0239 0,0188 0,40 6130,76 15,49 269,33 1,01 266,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 0,09 8,25 1,90 

37 
79 -0,03 -2,6 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,33 6,33 0,11 8,26 1,92 

79 -0,03 -2,6 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,33 6,33 0,11 8,26 1,92 

36 
79 -0,03 -2,5 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,38 6,38 0,08 8,21 1,82 

79 -0,03 -2,5 0,68 0,0234 0,0184 0,39 6054,12 15,49 265,97 1,01 263,33 0,37 1,75 0,08 6,38 6,38 0,08 8,21 1,82 

35 
78,5 -0,03 -2,5 0,66 0,0231 0,0182 0,39 6015,81 15,49 264,28 1,01 261,67 0,37 1,75 0,08 6,37 6,37 0,10 8,21 1,84 

78,5 -0,03 -2,5 0,66 0,0231 0,0182 0,39 6015,81 15,49 264,28 1,01 261,67 0,37 1,75 0,08 6,37 6,37 0,10 8,21 1,84 

6 

50 
34,5 -0,03 -1,1 0,07 0,0055 0,0043 0,17 2643,89 15,49 116,15 1,01 115,00 0,37 1,75 0,08 6,64 6,64 12,38 7,67 1,03 

29 -0,04 -1,1 0,04 0,0040 0,0032 0,14 2222,40 15,49 97,63 1,01 96,67 0,37 1,75 0,08 6,62 6,62 32,90 7,68 1,06 

49 
24 -0,05 -1,2 0,02 0,0021 0,0016 0,12 1839,23 15,49 80,80 1,01 80,00 0,37 1,75 0,08 6,55 6,55 188,65 7,73 1,18 

24 -0,05 -1,2 0,02 0,0021 0,0016 0,12 1839,23 15,49 80,80 1,01 80,00 0,37 1,75 0,08 6,55 6,55 188,65 7,73 1,18 

48 23 -0,06 -1,3 0,02 0,0020 0,0016 0,11 1762,59 15,49 77,43 1,01 76,67 0,37 1,75 0,08 6,50 6,50 251,49 7,78 1,28 

Continuació Taula 3 
 

 



Annex VII. Disseny del sistema de reg  19 

 
 
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Unitat (i 
subunitat) 

Bancal 
l 

(m) 
i 

d 
(m) 

hf 
(m) 

J' 
(m/m) 

J 
(m/m) 

v 
(m/s) 

Re 
D 

(mm) 
q (l/h) 

qa 
(l/h) 

Ne F m 
fe 

(m) 
hm 
(m) 

hn 
(m) 

t' 
hu 
(m) 

∆hn 
(m) 

23 -0,06 -1,3 0,02 0,0020 0,0016 0,11 1762,59 15,49 77,43 1,01 76,67 0,37 1,75 0,08 6,50 6,50 251,49 7,78 1,28 

47 
23 -0,06 -1,4 0,02 0,0020 0,0016 0,11 1762,59 15,49 77,43 1,01 76,67 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 285,98 7,83 1,38 

23 -0,06 -1,4 0,02 0,0020 0,0016 0,11 1762,59 15,49 77,43 1,01 76,67 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 285,98 7,83 1,38 

46 
24 -0,06 -1,4 0,02 0,0021 0,0016 0,12 1839,23 15,49 80,80 1,01 80,00 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 247,04 7,83 1,38 

24 -0,06 -1,4 0,02 0,0021 0,0016 0,12 1839,23 15,49 80,80 1,01 80,00 0,37 1,75 0,08 6,45 6,45 247,04 7,83 1,38 

45 
26 -0,06 -1,6 0,02 0,0022 0,0018 0,13 1992,50 15,49 87,53 1,01 86,67 0,37 1,75 0,08 6,35 6,35 236,41 7,93 1,58 

28 -0,06 -1,8 0,04 0,0038 0,0030 0,14 2145,77 15,49 94,27 1,01 93,33 0,37 1,75 0,08 6,27 6,27 99,58 8,03 1,76 

44 
75,5 -0,03 -2,4 0,60 0,0216 0,0170 0,37 5785,90 15,49 254,18 1,01 251,67 0,37 1,75 0,08 6,38 6,38 0,15 8,18 1,80 

75,5 -0,03 -2,4 0,60 0,0216 0,0170 0,37 5785,90 15,49 254,18 1,01 251,67 0,37 1,75 0,08 6,38 6,38 0,15 8,18 1,80 

43 
76,5 -0,03 -2,5 0,62 0,0221 0,0174 0,38 5862,54 15,49 257,55 1,01 255,00 0,37 1,75 0,08 6,34 6,34 0,16 8,22 1,88 

76,5 -0,03 -2,5 0,62 0,0221 0,0174 0,38 5862,54 15,49 257,55 1,01 255,00 0,37 1,75 0,08 6,34 6,34 0,16 8,22 1,88 

42 
77 -0,03 -2,6 0,63 0,0224 0,0176 0,38 5900,85 15,49 259,23 1,01 256,67 0,37 1,75 0,08 6,30 6,30 0,18 8,27 1,97 

77 -0,03 -2,6 0,63 0,0224 0,0176 0,38 5900,85 15,49 259,23 1,01 256,67 0,37 1,75 0,08 6,30 6,30 0,18 8,27 1,97 

41 78 -0,03 -2,6 0,65 0,0229 0,0180 0,39 5977,49 15,49 262,60 1,01 260,00 0,37 1,75 0,08 6,32 6,32 0,14 8,26 1,95 

7 

55 
77,5 -0,01 -1 0,64 0,0226 0,0178 0,38 5939,17 15,49 260,92 1,01 258,33 0,37 1,75 0,08 7,11 7,01 0,16 7,47 0,46 

78,5 -0,01 -1 0,66 0,0231 0,0182 0,39 6015,81 15,49 264,28 1,01 261,67 0,37 1,75 0,08 7,12 7,01 0,17 7,46 0,45 

54 
80,5 -0,01 -1 0,71 0,0242 0,0190 0,40 6169,08 15,49 271,02 1,01 268,33 0,37 1,75 0,08 7,16 7,01 0,20 7,45 0,43 

80,5 -0,01 -1 0,71 0,0242 0,0190 0,40 6169,08 15,49 271,02 1,01 268,33 0,37 1,75 0,08 7,16 7,01 0,20 7,45 0,43 

53 
82 -0,01 -1 0,75 0,0250 0,0197 0,41 6284,03 15,49 276,07 1,01 273,33 0,37 1,75 0,08 7,19 7,02 0,23 7,44 0,42 

82 -0,01 -1 0,75 0,0250 0,0197 0,41 6284,03 15,49 276,07 1,01 273,33 0,37 1,75 0,08 7,19 7,02 0,23 7,44 0,42 

52 
80,5 -0,01 -1 0,71 0,0242 0,0190 0,40 6169,08 15,49 271,02 1,01 268,33 0,37 1,75 0,08 7,16 7,01 0,20 7,45 0,43 

80,5 -0,01 -1 0,71 0,0242 0,0190 0,40 6169,08 15,49 271,02 1,01 268,33 0,37 1,75 0,08 7,16 7,01 0,20 7,45 0,43 

51 
77 -0,01 -1 0,63 0,0224 0,0176 0,38 5900,85 15,49 259,23 1,01 256,67 0,37 1,75 0,08 7,10 7,01 0,15 7,47 0,46 

74 -0,01 -1 0,56 0,0209 0,0164 0,37 5670,95 15,49 249,13 1,01 246,67 0,37 1,75 0,08 7,05 6,99 0,10 7,49 0,49 

8 sub. i 

59 
61,2 -0,01 -0,6 0,34 0,0150 0,0118 0,30 4690,03 15,49 206,04 1,01 204,00 0,37 1,75 0,08 7,08 7,05 0,10 7,35 0,30 

62,5 -0,01 -0,6 0,36 0,0155 0,0122 0,31 4789,65 15,49 210,42 1,01 208,33 0,37 1,75 0,08 7,10 7,05 0,12 7,34 0,29 

58 
65,3 -0,01 -0,7 0,40 0,0168 0,0132 0,32 5004,23 15,49 219,84 1,01 217,67 0,37 1,75 0,08 7,08 7,04 0,11 7,38 0,34 

66,7 -0,01 -0,7 0,42 0,0174 0,0137 0,33 5111,52 15,49 224,56 1,01 222,33 0,37 1,75 0,08 7,10 7,04 0,13 7,37 0,33 

57 68,7 -0,01 -0,8 0,46 0,0183 0,0144 0,34 5264,79 15,49 231,29 1,01 229,00 0,37 1,75 0,08 7,08 7,02 0,11 7,42 0,39 
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69,6 -0,01 -0,8 0,48 0,0187 0,0148 0,35 5333,76 15,49 234,32 1,01 232,00 0,37 1,75 0,08 7,09 7,03 0,13 7,41 0,38 

56 
71,4 -0,01 -0,9 0,51 0,0196 0,0154 0,35 5471,70 15,49 240,38 1,01 238,00 0,37 1,75 0,08 7,06 7,01 0,11 7,45 0,44 

72,4 -0,01 -0,9 0,53 0,0201 0,0158 0,36 5548,34 15,49 243,75 1,01 241,33 0,37 1,75 0,08 7,08 7,01 0,12 7,45 0,43 

8 sub. k 

62 
37 -0,01 -0,3 0,08 0,0062 0,0049 0,18 2835,48 15,49 124,57 1,01 123,33 0,37 1,75 0,08 7,05 7,05 0,06 7,27 0,22 

37,3 -0,01 -0,3 0,09 0,0063 0,0050 0,19 2858,47 15,49 125,58 1,01 124,33 0,37 1,75 0,08 7,05 7,05 0,05 7,27 0,21 

61 
43,2 -0,01 -0,4 0,13 0,0081 0,0064 0,21 3310,61 15,49 145,44 1,01 144,00 0,37 1,75 0,08 7,03 7,03 0,01 7,30 0,27 

46,2 -0,01 -0,4 0,16 0,0091 0,0072 0,23 3540,51 15,49 155,54 1,01 154,00 0,37 1,75 0,08 7,05 7,05 0,00 7,30 0,25 

60 
50 -0,01 -0,5 0,19 0,0105 0,0083 0,25 3831,72 15,49 168,33 1,01 166,67 0,37 1,75 0,08 7,03 7,03 0,00 7,34 0,31 

51 -0,01 -0,5 0,20 0,0109 0,0086 0,25 3908,36 15,49 171,70 1,01 170,00 0,37 1,75 0,08 7,04 7,04 0,01 7,33 0,30 

8 sub. l 
63 

28,1 -0,01 -0,2 0,04 0,0038 0,0030 0,14 2153,43 15,49 94,60 1,01 93,67 0,37 1,75 0,08 7,07 7,07 0,48 7,23 0,16 

28,2 -0,01 -0,2 0,04 0,0039 0,0030 0,14 2161,09 15,49 94,94 1,01 94,00 0,37 1,75 0,08 7,07 7,07 0,46 7,23 0,16 

64 
27,9 -0,01 -0,2 0,04 0,0038 0,0030 0,14 2138,10 15,49 93,93 1,01 93,00 0,37 1,75 0,08 7,07 7,07 0,52 7,23 0,16 

25 -0,01 -0, 2 0,02 0,0022 0,0017 0,12 1915,86 15,49 84,17 1,01 83,33 0,37 1,75 0,08 7,05 7,05 4,32 7,23 0,18 

Continuació Taula 3 
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4.5 Càlcul de terciàries 

Les canonades terciàries són aquelles que alimenten directament els laterals. En el seu 
càlcul hi ha la condició que Hm-Hn < ∆Ht. 

Les subunitats no són rectangulars, és a dir, els laterals no són tots de la mateixa longitud. 
Per fer els càlculs es divideix la terciària en tants trams com espais hi hagi entre laterals. A 
la pressió inicial en la terciària (Hm) es va descomptant la pèrdua de càrrega de cada tram 
i restant o sumant el desnivell, en funció si la terciària va perdent o sumant alçada. 
D’aquesta manera s’obté la pressió per al punt inicial de cada lateral en funció d’Hm. La 
mitjana de totes aquestes pressions s’iguala a Ha, pressió mitjana d’entrada del lateral. 

S’utilitzarà canonada de PEBD de 6 atm per les terciàries. El diàmetre es decideix adoptant 
el criteri que la velocitat no superi 1,5 m/s. El cabal inicial de cada tram és el sumatori del 
cabal de tots els laterals que hi ha a continuació. Per exemple, al primer tram, el cabal serà 
el sumatori de tots els cabals dels laterals de la terciària, i al segon tram, serà el sumatori 
de tots els cabals menys el cabal del primer lateral. I així successivament. 

Es calcularan les pèrdues de càrrega en cada tram amb la següent equació: 

 Hf = J · L (52) 

On, Hf = pèrdua de càrrega del tram (m) 

J = pèrdua de càrrega unitària (m/m). Es calcula igual que en les laterals 

L = longitud del tram (m) 

S’ha tingut en compte la pèrdua de càrrega que generen les connexions dels laterals: 

 
J′ = J ·

Sl + fl

Sl
 (53) 

On, J’ = pèrdua de càrrega unitària inclosa l’efecte de les connexions dels laterals (m/m) 

Sl = separació dels laterals (m). En aquest cas, és equivalent a la separació entre 
els trams 

fl = longitud equivalent de la connexió d’un lateral (m) 

Es considera que la connexió d’un lateral és gran i Pizarro dóna la següent fórmula: 

 fl = 23,04 · di
−1,84

 (54) 
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On, di = diàmetre interior (mm) 

La pressió final de cada tram es calcula partint de la pressió inicial de la terciària i se li resta 
la caiguda de pressió fins al punt. Per exemple, per al tram 0-1: 

 H1 = Hm − Hf1 − d1 (55) 

On, H1 = pressió al final del tram 0-1 

 Hm = pressió a l’inici de la canonada terciària 

Hf1 = pèrdua de càrrega del tram  0-1 

d1 = desnivell del tram 0-1 

Al sumatori del desnivell i la pèrdua de càrrega se l’anomena <<x>>. En aquest cas: 

 x1 = Hf1 + d1 (56) 

Per al tram 1-2: 

 H2 = Hm − x1 − Hf2 − d2 = Hm − x2 (57) 

Per tant: 

 HN = Hm − xN (58) 

 

xi = ∑ Hf k + dk

i

k=1

 (59) 

Cal que la mitjana ponderada de les altures de pressió reals i ideals coincideixin, per tal 
que la pressió mitjana de la subunitat sigui ha: 

 

∑(Hm − xi) · qi =

N

i=1

∑ hmi · qi

N

i=1

 (60) 

On, Hm - xi   = altures de pressió reals a l’inici dels laterals (hmr) 

 hmi =  altures de pressió ideals a l’inici dels laterals 
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El valor d’Hm que garanteix que les altures de pressió reals i ideals coincideixin és: 

 
Hm =

∑ (hmi − xi) · qi
N
i=1

∑ (qi)
N
i=1

 (61) 

Amb hmr es pot calcular les altures de pressió mínimes i últimes reals de cada lateral. Per 
exemple, en un lateral: 

 hnr = hmr − hm − hn 
(62) 

 hur = hmr − hm − hu (63) 

On, hnr = altura de pressió mínima real del lateral 

 hn = altura de pressió mínima ideal del lateral 

 hmr = altura de pressió inicial real del lateral 

hm = altura de pressió inicial ideal del lateral 

hur = altura de pressió última real del lateral 

hu = altura de pressió última ideal del lateral 

La pressió mínima de la terciària (Hn) serà l’hmr més petita i la pressió mitjana de la terciària 
(Ha) es calcula amb l’equació:  

Ha =
∑ (hmri · qi)

N
i=1

∑ qi
N
i=1

 (64) 

També es calcularà la pressió mínima de la subunitat (hns), que serà l’hnr més petita de la 
subunitat. Finalment es calcula el cabal en aquest punt (65) i el coeficient d’uniformitat (66). 

 qns = k · hns
x  (65) 

 
CU = (1 −

1,27 · CV

√e
) ·

qns

qa
 (66) 

A la  Taula 4, es pot observar que la variació de pressió en totes les subunitats és menor 
que la variació de pressió admissible a la terciària (∆Ht), que en aquest cas és 3,05 m. La 
uniformitat de reg és satisfactòria, ja que supera el 90% en totes les subunitats. 
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Taula 4. Càlcul de les canonades terciàries. Tram = tram entre dos bancals (hi ha dos subtrams a cada bancal), Q = cabal de la terciària, 
D = diàmetre de la terciària, v = velocitat de l’aigua, J = pèrdua de càrrega unitària, J’ = pèrdua de càrrega unitària inclosa l’efecte de les 
connexions dels laterals, fl = longitud equivalent de la connexió d’un lateral, Re = número de Reynolds, L = longitud del subtram, Hf = 
pèrdua de càrrega per fregament en el subtram, i = pendent, d = desnivell, xi (equació (59)), hmr = altura de pressió real a l’inici del lateral, 
hnr = altura de pressió mínima real del lateral, hur = altura de pressió última real del lateral. 

Unitat (+ 
subunitat) 

Tram Q (l/h) 
D interior 

(mm) 
v  

(m/s) 
J 

(m/m) 
J' 

(m/m) 
fl 

(m) 
Re 

L 
(m) 

Hf 
(m) 

i 
d 

(m) 
xi 

(m) 
(hmi+xi)·qi 

hm 
real 
(m) 

hmri·qi 
hn real 

(m) 
hu real 

(m) 

1 

0-1 
2933,71 26,20 1,51 0,10 0,10 0,06 39486,44 0,10 0,01 0,07 0,01 0,02 560,03 8,43 672,75 8,43 8,71 

2853,92 26,20 1,47 0,10 0,10 0,06 38412,50 0,60 0,06 0,07 0,04 0,12 568,15 8,33 664,62 8,33 8,61 

1-2 
2774,13 26,20 1,43 0,09 0,09 0,06 37338,56 1,20 0,11 0,07 0,09 0,32 623,52 8,13 692,63 8,13 8,41 

2688,96 26,20 1,39 0,09 0,09 0,06 36192,13 0,60 0,05 0,07 0,04 0,41 631,70 8,04 684,45 8,04 8,32 

2-3 
2603,78 26,20 1,34 0,08 0,08 0,06 35045,69 1,20 0,10 0,07 0,09 0,60 731,31 7,85 758,43 7,85 8,21 

2507,16 26,20 1,29 0,08 0,08 0,06 33745,18 0,60 0,05 0,07 0,04 0,69 740,01 7,76 749,73 7,76 8,12 

3-4 
2410,53 26,20 1,24 0,07 0,07 0,06 32444,67 1,20 0,09 0,07 0,09 0,86 834,27 7,59 806,98 7,59 7,93 

2304,15 26,20 1,19 0,07 0,07 0,06 31012,76 0,60 0,04 0,07 0,04 0,95 843,17 7,50 798,08 7,50 7,85 

4-5 
2197,76 26,20 1,13 0,06 0,06 0,06 29580,84 1,20 0,07 0,07 0,09 1,11 904,43 7,34 825,43 7,34 7,78 

2085,31 26,20 1,08 0,06 0,06 0,06 28067,36 0,60 0,03 0,07 0,04 1,19 913,12 7,26 816,74 7,26 7,70 

5-6 
1972,87 26,20 1,02 0,05 0,05 0,06 26553,88 1,20 0,06 0,07 0,09 1,33 963,76 7,11 828,80 7,11 7,54 

1856,38 26,20 0,96 0,05 0,05 0,06 24986,02 0,60 0,03 0,07 0,04 1,41 972,05 7,04 820,51 7,04 7,47 

6-7 
1739,89 26,20 0,90 0,04 0,04 0,06 23418,17 1,20 0,05 0,07 0,09 1,54 1022,57 6,91 837,18 6,91 7,43 

1618,69 26,20 0,83 0,04 0,04 0,06 21786,87 0,60 0,02 0,07 0,04 1,61 1030,48 6,84 829,27 6,84 7,36 

7-8 
1497,49 26,20 0,77 0,03 0,03 0,06 20155,57 1,20 0,04 0,07 0,09 1,73 1122,74 6,72 872,89 6,72 7,22 

1367,54 26,20 0,71 0,03 0,03 0,06 18406,46 0,60 0,02 0,07 0,04 1,79 1130,51 6,66 865,12 6,66 7,16 

8-9 
1237,59 26,20 0,64 0,02 0,02 0,06 16657,35 1,20 0,03 0,07 0,09 1,91 1226,59 6,54 914,12 6,54 7,13 

1097,87 26,20 0,57 0,02 0,02 0,06 14776,83 0,60 0,01 0,07 0,04 1,96 1234,24 6,49 906,47 6,49 7,07 

9-10 
958,15 26,20 0,49 0,01 0,01 0,06 12896,31 1,20 0,02 0,07 0,09 2,07 1344,95 6,38 958,45 6,38 6,94 

808,00 26,20 0,42 0,01 0,01 0,06 10875,31 0,60 0,01 0,07 0,04 2,12 1352,48 6,33 950,91 6,33 6,89 

10-11 
657,85 26,20 0,34 0,01 0,01 0,06 8854,31 1,20 0,01 0,07 0,09 2,21 1457,31 6,24 1001,50 6,24 6,87 

497,26 26,20 0,26 0,00 0,00 0,06 6692,85 0,60 0,00 0,07 0,04 2,26 1464,79 6,19 994,03 6,19 6,82 
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Unitat (+ 
subunitat) 

Tram Q (l/h) 
D interior 

(mm) 
v  

(m/s) 
J 

(m/m) 
J' 

(m/m) 
fl 

(m) 
Re 

L 
(m) 

Hf 
(m) 

i 
d 

(m) 
xi 

(m) 
(hmi+xi)·qi 

hm 
real 
(m) 

hmri·qi 
hn real 

(m) 
hu real 

(m) 

11-12 
336,67 26,20 0,17 0,00 0,00 0,06 4531,38 1,20 0,00 0,07 0,09 2,35 1553,52 6,10 1026,74 6,10 6,71 

168,33 26,20 0,09 0,00 0,00 0,06 2265,69 0,60 0,00 0,07 0,04 2,39 1560,96 6,06 1019,29 6,06 6,66 

2 sub. c 

0-16 
289,53 26,20 0,15 0,00 0,00 0,06 3896,99 0,10 0,00 -0,02 0,00 0,00 282,98 6,87 282,04 6,87 7,36 

248,46 26,20 0,13 0,00 0,00 0,06 3344,16 0,60 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 282,47 6,88 282,56 6,88 7,37 

16-17 
207,39 26,20 0,11 0,00 0,00 0,06 2791,33 1,20 0,00 -0,02 -0,03 -0,04 262,54 6,90 262,68 6,90 7,30 

169,34 26,20 0,09 0,00 0,00 0,06 2279,28 0,60 0,00 -0,02 -0,01 -0,05 262,05 6,92 263,17 6,92 7,31 

17-18 
131,30 26,20 0,07 0,00 0,00 0,06 1767,24 1,20 0,00 -0,02 -0,03 -0,08 235,62 6,94 238,46 6,94 7,34 

96,96 26,20 0,05 0,00 0,00 0,06 1305,04 0,60 0,00 -0,02 -0,01 -0,09 235,17 6,96 238,91 6,96 7,35 

18-19 
62,62 26,20 0,03 0,00 0,00 0,06 842,84 1,20 0,00 -0,02 -0,03 -0,12 213,58 6,98 218,66 6,98 7,38 

31,31 26,20 0,02 0,00 0,00 0,06 421,42 0,60 0,00 -0,02 -0,01 -0,13 213,16 7,00 219,07 7,00 7,39 

2 sub. b  

0-17 
2273,17 26,20 1,17 0,06 0,06 0,06 30595,87 0,30 0,02 0,02 0,01 -0,11 414,43 6,79 420,77 6,79 7,48 

2211,23 26,20 1,14 0,06 0,06 0,06 29762,10 0,60 0,04 0,02 0,01 -0,06 417,55 6,74 417,65 6,74 7,43 

17-18 
2149,28 26,20 1,11 0,06 0,06 0,06 28928,32 1,20 0,07 0,02 0,03 0,04 502,99 6,64 492,16 6,64 7,43 

2075,21 26,20 1,07 0,06 0,06 0,06 27931,42 0,60 0,03 0,02 0,01 0,09 506,44 6,60 488,72 6,60 7,38 

18-19 
2001,15 26,20 1,03 0,05 0,05 0,06 26934,52 1,20 0,06 0,02 0,03 0,18 1577,92 6,51 1580,07 6,51 8,38 

1758,41 26,20 0,91 0,04 0,04 0,06 23667,39 0,60 0,02 0,02 0,01 0,22 1587,18 6,47 1570,81 6,47 8,35 

19-20 
1515,67 26,20 0,78 0,03 0,03 0,06 20400,27 1,20 0,04 0,02 0,03 0,28 1652,30 6,41 1596,02 6,41 8,24 

1266,54 26,20 0,65 0,02 0,02 0,06 17047,05 0,60 0,01 0,02 0,01 0,31 1659,10 6,38 1589,22 6,38 8,21 

20-21 
1017,41 26,20 0,52 0,02 0,02 0,06 13693,83 1,20 0,02 0,02 0,03 0,35 1696,99 6,33 1599,15 6,33 8,15 

764,91 26,20 0,39 0,01 0,01 0,06 10295,29 0,60 0,01 0,02 0,01 0,37 1701,82 6,31 1594,32 6,31 8,13 

21-22 
512,41 26,20 0,26 0,00 0,00 0,06 6896,76 1,20 0,01 0,02 0,03 0,40 1739,56 6,28 1609,40 6,28 8,07 

256,20 26,20 0,13 0,00 0,00 0,06 3448,38 0,60 0,00 0,02 0,01 0,42 1743,20 6,27 1605,77 6,27 8,06 

3 

0-28 2900,38 26,20 1,50 0,10 0,10 0,06 39037,83 0,10 0,01 -0,02 0,00 0,01 1726,29 6,53 1748,50 6,53 8,25 

28-27 
2632,73 26,20 1,36 0,08 0,08 0,06 35435,38 0,60 0,05 -0,02 -0,01 0,05 1723,08 6,50 1727,55 6,50 8,22 

2366,77 26,20 1,22 0,07 0,07 0,06 31855,60 1,20 0,08 -0,02 -0,03 0,10 1738,44 6,44 1712,20 6,44 8,16 

27-26 
2100,80 26,20 1,08 0,06 0,06 0,06 28275,81 0,60 0,03 -0,02 -0,01 0,12 1744,02 6,42 1706,61 6,42 8,14 

1834,83 26,20 0,95 0,04 0,04 0,06 24696,02 1,20 0,05 -0,02 -0,03 0,15 1751,39 6,39 1699,24 6,39 8,11 

26-25 1568,87 26,20 0,81 0,03 0,03 0,06 21116,23 0,60 0,02 -0,02 -0,01 0,16 1726,71 6,38 1675,78 6,38 8,13 

Continuació Taula 4 
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Unitat (+ 
subunitat) 

Tram Q (l/h) 
D interior 

(mm) 
v  

(m/s) 
J 

(m/m) 
J' 

(m/m) 
fl 

(m) 
Re 

L 
(m) 

Hf 
(m) 

i 
d 

(m) 
xi 

(m) 
(hmi+xi)·qi 

hm 
real 
(m) 

hmri·qi 
hn real 

(m) 
hu real 

(m) 

1306,27 26,20 0,67 0,02 0,02 0,06 17581,75 1,20 0,03 -0,02 -0,03 0,16 1727,69 6,38 1674,80 6,38 8,13 

25-24 
1043,67 26,20 0,54 0,02 0,02 0,06 14047,28 0,60 0,01 -0,02 -0,01 0,16 1726,92 6,38 1675,57 6,38 8,13 

781,07 26,20 0,40 0,01 0,01 0,06 10512,80 1,20 0,01 -0,02 -0,03 0,15 1723,29 6,39 1679,20 6,39 8,14 

24-23 
518,47 26,20 0,27 0,00 0,00 0,06 6978,32 0,60 0,00 -0,02 -0,01 0,14 1694,30 6,40 1660,25 6,40 8,17 

259,23 26,20 0,13 0,00 0,00 0,06 3489,16 1,20 0,00 -0,02 -0,03 0,11 1688,06 6,43 1666,49 6,43 8,20 

4 

0-34 
2925,63 26,20 1,51 0,10 0,10 0,06 39377,68 0,30 0,03 -0,03 -0,01 0,02 1743,00 6,52 1756,54 6,52 8,22 

2656,30 26,20 1,37 0,09 0,09 0,06 35752,58 1,20 0,10 -0,03 -0,04 0,09 1760,33 6,46 1739,21 6,46 8,16 

34-33 
2386,97 26,20 1,23 0,07 0,07 0,06 32127,48 0,60 0,04 -0,03 -0,02 0,11 1753,27 6,43 1722,06 6,43 8,15 

2119,32 26,20 1,09 0,06 0,06 0,06 28525,03 1,20 0,07 -0,03 -0,04 0,14 1761,56 6,40 1713,77 6,40 8,12 

33-32 
1851,67 26,20 0,95 0,05 0,05 0,06 24922,59 0,60 0,03 -0,03 -0,02 0,15 1750,37 6,39 1700,80 6,39 8,12 

1585,70 26,20 0,82 0,03 0,03 0,06 21342,80 1,20 0,04 -0,03 -0,04 0,15 1751,32 6,39 1699,85 6,39 8,12 

32-31 
1319,73 26,20 0,68 0,03 0,03 0,06 17763,01 0,60 0,02 -0,03 -0,02 0,15 1750,28 6,40 1700,89 6,40 8,12 

1053,77 26,20 0,54 0,02 0,02 0,06 14183,22 1,20 0,02 -0,03 -0,04 0,13 1745,60 6,41 1705,57 6,41 8,14 

31-30 
787,80 26,20 0,41 0,01 0,01 0,06 10603,43 0,60 0,01 -0,03 -0,02 0,12 1715,66 6,43 1687,36 6,43 8,17 

525,20 26,20 0,27 0,00 0,00 0,06 7068,95 1,20 0,01 -0,03 -0,04 0,09 1707,29 6,46 1695,73 6,46 8,21 

30-29 262,60 26,20 0,14 0,00 0,00 0,06 3534,48 0,60 0,00 -0,03 -0,02 0,07 1702,55 6,48 1700,47 6,48 8,22 

5 

0-40 2939,10 26,20 1,52 0,10 0,10 0,06 39558,94 0,30 0,03 -0,06 -0,02 0,01 1713,84 6,31 1698,69 6,31 8,21 

40-39 
2669,77 26,20 1,38 0,09 0,09 0,06 35933,84 0,60 0,05 -0,06 -0,04 0,03 1718,05 6,29 1694,49 6,29 8,19 

2400,43 26,20 1,24 0,07 0,07 0,06 32308,73 1,20 0,09 -0,06 -0,07 0,04 1721,74 6,28 1690,79 6,28 8,18 

39-38 
2131,10 26,20 1,10 0,06 0,06 0,06 28683,63 0,60 0,03 -0,06 -0,04 0,04 1721,42 6,28 1691,11 6,28 8,18 

1861,77 26,20 0,96 0,05 0,05 0,06 25058,53 1,20 0,05 -0,06 -0,07 0,02 1716,84 6,30 1695,70 6,30 8,20 

38-37 
1592,43 26,20 0,82 0,03 0,03 0,06 21433,42 0,60 0,02 -0,06 -0,04 0,01 1686,74 6,31 1678,51 6,31 8,24 

1326,47 26,20 0,68 0,03 0,03 0,06 17853,63 1,20 0,03 -0,06 -0,07 -0,03 1675,68 6,35 1689,57 6,35 8,28 

37-36 
1060,50 26,20 0,55 0,02 0,02 0,06 14273,84 0,60 0,01 -0,06 -0,04 -0,06 1682,14 6,38 1696,41 6,38 8,20 

794,53 26,20 0,41 0,01 0,01 0,06 10694,05 1,20 0,01 -0,06 -0,07 -0,12 1666,30 6,44 1712,25 6,44 8,26 

36-35 
528,57 26,20 0,27 0,01 0,01 0,06 7114,27 0,60 0,00 -0,06 -0,04 -0,15 1644,79 6,47 1710,11 6,47 8,31 

264,28 26,20 0,14 0,00 0,00 0,06 3557,13 1,20 0,00 -0,06 -0,07 -0,22 1626,26 6,54 1728,64 6,54 8,38 

6 0-50 
2833,05 26,20 1,46 0,10 0,10 0,06 38131,56 0,30 0,03 -0,06 -0,02 0,01 772,42 6,40 743,01 6,40 7,43 

2716,90 26,20 1,40 0,09 0,09 0,06 36568,23 1,20 0,11 -0,06 -0,07 0,05 650,90 6,36 621,06 6,36 7,42 

Continuació Taula 4 

 



Annex VII. Disseny del sistema de reg  27 

 
 
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Unitat (+ 
subunitat) 

Tram Q (l/h) 
D interior 

(mm) 
v  

(m/s) 
J 

(m/m) 
J' 

(m/m) 
fl 

(m) 
Re 

L 
(m) 

Hf 
(m) 

i 
d 

(m) 
xi 

(m) 
(hmi+xi)·qi 

hm 
real 
(m) 

hmri·qi 
hn real 

(m) 
hu real 

(m) 

50-49 
2619,27 26,20 1,35 0,08 0,08 0,06 35254,13 0,60 0,05 -0,06 -0,04 0,06 534,34 6,35 512,80 6,35 7,53 

2538,47 26,20 1,31 0,08 0,08 0,06 34166,60 1,20 0,09 -0,06 -0,07 0,09 536,27 6,32 510,87 6,32 7,50 

49-48 
2457,67 26,20 1,27 0,07 0,07 0,06 33079,07 0,60 0,04 -0,06 -0,04 0,09 510,69 6,31 488,85 6,31 7,60 

2380,23 26,20 1,23 0,07 0,07 0,06 32036,85 1,20 0,08 -0,06 -0,07 0,11 511,77 6,30 487,78 6,30 7,58 

48-47 
2302,80 26,20 1,19 0,07 0,07 0,06 30994,63 0,60 0,04 -0,06 -0,04 0,11 508,25 6,29 487,43 6,29 7,68 

2225,37 26,20 1,15 0,06 0,06 0,06 29952,42 1,20 0,08 -0,06 -0,07 0,12 508,60 6,29 487,08 6,29 7,67 

47-46 
2147,93 26,20 1,11 0,06 0,06 0,06 28910,20 0,60 0,04 -0,06 -0,04 0,12 530,80 6,29 508,26 6,29 7,67 

2067,13 26,20 1,07 0,05 0,05 0,06 27822,67 1,20 0,07 -0,06 -0,07 0,11 530,43 6,29 508,63 6,29 7,68 

46-45 
1986,33 26,20 1,02 0,05 0,05 0,06 26735,14 0,60 0,03 -0,06 -0,04 0,11 565,68 6,30 551,41 6,30 7,88 

1898,80 26,20 0,98 0,05 0,05 0,06 25556,98 1,20 0,06 -0,06 -0,07 0,09 599,71 6,31 595,12 6,31 8,07 

45-44 
1804,53 26,20 0,93 0,04 0,04 0,06 24288,19 0,60 0,03 -0,06 -0,04 0,09 1642,28 6,32 1607,05 6,32 8,13 

1550,35 26,20 0,80 0,03 0,03 0,06 20867,00 1,20 0,04 -0,06 -0,07 0,05 1634,49 6,35 1614,84 6,35 8,16 

44-43 
1296,17 26,20 0,67 0,02 0,02 0,06 17445,81 0,60 0,01 -0,06 -0,04 0,03 1642,07 6,37 1641,56 6,37 8,26 

1038,62 26,20 0,54 0,02 0,02 0,06 13979,30 1,20 0,02 -0,06 -0,07 -0,02 1629,01 6,42 1654,63 6,42 8,31 

43-42 
781,07 26,20 0,40 0,01 0,01 0,06 10512,80 0,60 0,01 -0,06 -0,04 -0,05 1621,23 6,45 1673,02 6,45 8,42 

521,83 26,20 0,27 0,00 0,00 0,06 7023,64 1,20 0,01 -0,06 -0,07 -0,11 1604,49 6,52 1689,76 6,52 8,49 

42-41 262,60 26,20 0,14 0,00 0,00 0,06 3534,48 0,60 0,00 -0,06 -0,04 -0,14 1620,67 6,55 1720,73 6,55 8,50 

7 

0-55 
2669,77 26,20 1,38 0,09 0,09 0,06 35933,84 0,90 0,08 -0,05 -0,05 0,03 1862,42 7,10 1851,34 6,99 7,45 

2408,85 26,20 1,24 0,07 0,07 0,06 32422,02 0,60 0,04 -0,05 -0,03 0,04 1893,95 7,08 1872,18 6,97 7,42 

55-54 
2144,57 26,20 1,11 0,06 0,06 0,06 28864,89 1,20 0,07 -0,05 -0,06 0,05 1953,58 7,08 1917,93 6,93 7,37 

1873,55 26,20 0,97 0,05 0,05 0,06 25217,12 0,60 0,03 -0,05 -0,03 0,04 1952,55 7,08 1918,96 6,94 7,37 

54-53 
1602,53 26,20 0,83 0,04 0,04 0,06 21569,36 1,20 0,04 -0,05 -0,06 0,02 1990,66 7,10 1960,48 6,93 7,35 

1326,47 26,20 0,68 0,03 0,03 0,06 17853,63 0,60 0,02 -0,05 -0,03 0,01 1986,13 7,12 1965,01 6,95 7,37 

53-52 
1050,40 26,20 0,54 0,02 0,02 0,06 14137,90 1,20 0,02 -0,05 -0,06 -0,04 1930,82 7,16 1940,70 7,02 7,45 

779,38 26,20 0,40 0,01 0,01 0,06 10490,14 0,60 0,01 -0,05 -0,03 -0,06 1923,89 7,19 1947,63 7,04 7,48 

52-51 
508,37 26,20 0,26 0,00 0,00 0,06 6842,38 1,20 0,01 -0,05 -0,06 -0,12 1809,82 7,24 1877,84 7,15 7,61 

249,13 26,20 0,13 0,00 0,00 0,06 3353,22 0,60 0,00 -0,05 -0,03 -0,15 1719,77 7,27 1812,33 7,22 7,71 

0-59 1810,59 26,20 0,93 0,04 0,04 0,06 24369,76 0,30 0,01 -0,05 -0,02 0,00 1459,02 6,98 1438,99 6,95 7,25 

Continuació Taula 4 
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Unitat (+ 
subunitat) 

Tram Q (l/h) 
D interior 

(mm) 
v  

(m/s) 
J 

(m/m) 
J' 

(m/m) 
fl 

(m) 
Re 

L 
(m) 

Hf 
(m) 

i 
d 

(m) 
xi 

(m) 
(hmi+xi)·qi 

hm 
real 
(m) 

hmri·qi 
hn real 

(m) 
hu real 

(m) 

8 sub. i 

1604,55 26,20 0,83 0,04 0,04 0,06 21596,55 0,60 0,02 -0,05 -0,03 -0,01 1490,89 6,99 1471,75 6,95 7,24 

59-58 
1394,14 26,20 0,72 0,03 0,03 0,06 18764,44 1,20 0,03 -0,05 -0,06 -0,04 1547,41 7,02 1544,28 6,98 7,32 

1174,29 26,20 0,61 0,02 0,02 0,06 15805,45 0,60 0,01 -0,05 -0,03 -0,06 1580,20 7,04 1581,72 6,99 7,32 

58-57 
949,74 26,20 0,49 0,01 0,01 0,06 12783,02 1,20 0,02 -0,05 -0,06 -0,11 1611,41 7,09 1639,83 7,04 7,43 

718,45 26,20 0,37 0,01 0,01 0,06 9669,96 0,60 0,01 -0,05 -0,03 -0,13 1629,22 7,12 1667,49 7,06 7,44 

57-56 
484,13 26,20 0,25 0,00 0,00 0,06 6516,12 1,20 0,01 -0,05 -0,06 -0,19 1651,52 7,17 1724,54 7,12 7,56 

243,75 26,20 0,13 0,00 0,00 0,06 3280,72 0,60 0,00 -0,05 -0,03 -0,22 1670,71 7,20 1756,19 7,14 7,57 

8 sub. k 

0-62 
891,16 26,20 0,46 0,01 0,01 0,06 11994,56 0,10 0,00 -0,05 -0,01 -0,23 849,84 6,93 863,86 6,93 7,15 

766,59 26,20 0,40 0,01 0,01 0,06 10317,95 0,60 0,01 -0,05 -0,03 -0,25 853,68 6,96 874,09 6,96 7,17 

62-61 
641,01 26,20 0,33 0,01 0,01 0,06 8627,75 1,20 0,01 -0,05 -0,06 -0,31 978,05 7,02 1020,30 7,02 7,29 

495,57 26,20 0,26 0,00 0,00 0,06 6670,19 0,60 0,00 -0,05 -0,03 -0,34 1044,45 7,04 1095,64 7,04 7,29 

61-60 
340,03 26,20 0,18 0,00 0,00 0,06 4576,69 1,20 0,00 -0,05 -0,06 -0,40 1116,42 7,10 1195,90 7,10 7,41 

171,70 26,20 0,09 0,00 0,00 0,06 2311,00 0,60 0,00 -0,05 -0,03 -0,43 1134,76 7,14 1225,17 7,13 7,43 

8 sub. l 
0-63 

367,64 26,20 0,19 0,00 0,00 0,06 4948,27 0,10 0,00 0,05 0,01 -0,42 628,60 7,13 674,17 7,13 7,29 

273,04 26,20 0,14 0,00 0,00 0,06 3674,95 0,60 0,00 0,05 0,03 -0,39 633,95 7,09 673,49 7,09 7,25 

63-64 
178,10 26,20 0,09 0,00 0,00 0,06 2397,10 1,20 0,00 0,05 0,06 -0,33 633,14 7,03 660,31 7,03 7,19 

84,17 26,20 0,04 0,00 0,00 0,06 1132,84 0,60 0,00 0,05 0,03 -0,29 568,82 7,00 589,01 7,00 7,18 

Taula 5. Càlcul de les terciàries. Ha = altura de pressió mitjana de la terciària, Hm = altura de pressió inicial de la terciària, Hn = altura de 
pressió mínima de la terciària, ∆H = pèrdua de pressió a la terciària, qns = cabal mínim de la subunitat, CU = coeficient d’uniformitat. 

Unitat 
Ha 
(m) 

Hm (m) Hn (m) Hu (m) ∆H (m) 
qns 
(l/h) 

CU (%) Unitat 
Ha 
(m) 

Hm (m) Hn (m) Hu (m) ∆H (m) 
qns 
(l/h) 

CU (%) 

1 6,92 8,45 6,06 6,06 2,39 0,96 91,56 6 6,39 6,41 6,29 6,55 0,26 0,97 92,61 

2 sub. c 6,93 6,86 6,87 7 0,13 1 95,08 7 7,14 7,13 7,08 7,27 0,2 1 95,35 

2 sub. b 6,41 6,69 6,27 6,27 0,42 0,97 92,51 8 sub. i 7,08 6,98 6,98 7,2 0,22 1 95,42 

3 6,42 6,54 6,38 6,43 0,16 0,98 92,99 8 sub. k 7,04 6,71 6,93 7,14 0,43 1 95,36 

4 6,43 6,54 6,39 6,48 0,15 0,98 93,05 8. sub. l 7,06 6,7 7 7 0,29 1 95,62 

5 6,36 6,32 6,28 6,54 0,26 0,97 92,55                 

Continuació Taula 4 
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4.6   Càlcul de secundàries i primàries 

La canonada primària és aquella que va des del capçal de reg fins l’inici de les unitats, i les 
secundàries són aquelles que condueixen l’aigua des del començament de la unitat fins a 
l’origen de les subunitats. 

Es comença a calcular des del pou i a continuació es va descomptant la pèrdua de càrrega 
del capçal i de cada tram, així com la dels punts singulars (colzes, vàlvules, etc.). 

Per escollir el diàmetre de les canonades es basa en la velocitat de l’aigua. La velocitat 
mitjana de l’aigua ha d’estar entre 0,6 i 2,25 m/s. Per sota del primer valor, els diàmetres 
són excessius i la canonada molt cara; a més, les baixes velocitats afavoreixen la formació 
de sediments. Per velocitats superiors a 2,25 m/s, les pèrdues de càrrega són molt altes i 
s’accelera l’envelliment de les canonades. Pizarro [1] recomana el criteri de no sobrepassar 
la velocitat d’1,5 m/s, el que porta a la següent expressió: 

 D > √0,2236 · Q (67) 

On, D = diàmetre de la canonada (mm) 

 Q = cabal (l/h) 

El diàmetre real s’escull mitjançant l’aplicació de l’equació (67) i tenint en compte les 
canonades comercials. S’utilitzarà PEBD de 6 atm. 

Les pèrdues per fregament es calculen: 

 Hf = 1,1 · J · l (68) 

La longitud <<l>> del tram es multiplica per 1,1 per incloure les pèrdues dels punt singulars.  
J es determina amb el mateix procediment que les terciàries. Les pèrdues per fregament 
del capçal es determina per els elements que el composa (Taula 6).  

Taula 6. Pèrdua de càrrega al capçal. 

 Pèrdua de càrrega (m.c.a.) 

Vàlvula de comporta 0,4 

Filtre d'anelles 5 

Comptador Woltman 2 

Vàlvula de retenció 4,2 

2 colzes 3,4 

Total 15 
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La canonada que va del pou al capçal és d’acer galvanitzat i es calcularan les pèrdues de 
càrrega amb la fórmula de Hazen-Williams: 

 
hf =

10,679 · L · Q1,852

C1,852 · D4,87
 (69) 

On, hf = pèrdua de càrrega (m) 

 L = longitud de la canonada (m) 

 D = diàmetre interior (m) 

 Q = cabal (m3/s) 

C = coeficient de Hazen-Williams (per acer galvanitzat C = 125) 

El desnivell es calcula com la diferència de cotes. Es considera positiu quan l’aigua va en 
sentit ascendent i negatiu quan descendent. 

També es determina la pressió al final del tram (Hreal): 

 Hreali = Hreali−1 − Hf − desnivell (70) 

La pressió necessària (Hnecessària) per cada subunitat s’ha determinat a l’apartat anterior i 
s’ha de comprovar que la pressió real sigui superior a la necessària. 

A la Taula 7 es troben tots els càlculs.  

Com que  la canonada primària és de PEBD de diàmetre petit i el tractor no ha de passar 
per on estan les canonades, no es considera necessari fer una rasa profunda per enterrar 
la canonada primària. S’enterrarà a uns 20 cm perquè no es mogui amb el pas de l’aigua. 

4.7   Resum de les canonades 

Canonades escollides (DN = diàmetre nominal, PN = pressió nominal): 

 Laterals: cintes de reg de DN 16 mm i PN 0,7 atm, amb emissors d’1,01 l/h 

separats 0,3 m.  

 Terciàries i secundàries: de PEBD de DN 32 mm i PN 6 atm. 

 Principal: de PEBD de DN 40 mm i PN 6 atm. 

 Canonada del pou: d’acer galvanitzat de DN 32 mm i PN 19,7 atm. 
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Taula 7. Càlcul de les canonades primàries i secundàries. 

Tram Longitud (m) Q (l/h) D mínim (mm) D (mm) Re J (m/m) Hf (m) d (m) H real (m) H necessària (m) 

UNITAT 1 

pou - capçal 55 2933,71 26,31 32,00 32329,52 0,04 7,22 55,00 62,22   

capçal - 2933,71 - - - - 15,00 - 77,22   

capçal - 1 19,1 2933,71 26,31 32,60 31734,50 0,04 0,75 2,40 80,38   

1 - a 5,2 2933,71 26,31 26,20 39486,44 0,10 0,57 -0,20 80,75 8,45 

UNITAT 2 

pou - capçal 55 2562,71 24,59 32,00 28241,03 0,03 7,81 55,00 62,81   

capçal - 2562,71 - - - - 15,00 - 77,81   

capçal - 2 47,4 2562,71 24,59 32,60 27721,25 0,03 1,48 5,20 84,49   

2 - b 0,3 2562,71 24,59 26,20 34492,86 0,08 0,02 0,00 84,52 6,86 

2 - c 5,3 289,53 8,27 26,20 3896,99 0,00 0,01 -0,10 84,40 6,69 

UNITAT 3 

pou - capçal 55 2900,38 26,16 32,00 31962,22 0,04 7,27 55,00 62,27   

capçal - 2900,38 - - - - 15,00 - 77,27   

capçal - 3 69,2 2900,38 26,16 32,60 31373,96 0,04 2,68 5,80 85,75   

3 - d 0,9 2900,38 26,16 26,20 39037,83 0,10 0,10 -0,10 85,74 6,54 

UNITAT 4 

pou - capçal 55 2925,63 26,28 32,00 32240,48 0,04 7,23 55,00 62,23   

capçal - 2925,63 - - - - 15,00 - 77,23   

capçal - 4 79,6 2925,63 26,28 32,60 31647,10 0,04 3,13 6,30 86,66   

4 - e 1,2 2925,63 26,28 26,20 39377,68 0,10 0,13 -0,10 86,69 6,54 

UNITAT 5 

pou - capçal 55 2939,10 26,34 32,00 32388,88 0,04 7,21 55,00 62,21   

capçal - 2939,10 - - - - 15,00 - 77,21   

capçal - 5 89,3 2939,10 26,34 32,60 31792,77 0,04 3,54 6,50 87,25   

5 - f 1,8 2939,10 26,34 26,20 39558,94 0,10 0,20 -0,10 87,35 6,32 

UNITAT 6 
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Tram Longitud (m) Q (l/h) D mínim (mm) D (mm) Re J (m/m) Hf (m) d (m) H real (m) H necessària (m) 

pou - capçal 55 2833,05 25,86 32,00 31220,21 0,04 7,37 55,00 62,37   

capçal - 2833,05 - - - - 15,00 - 77,37   

capçal - 6 106,3 2833,05 25,86 32,60 30645,61 0,03 3,95 7,70 89,02   

6 - g 1,6 2833,05 25,86 26,20 38131,56 0,10 0,17 -0,10 89,09 6,41 

UNITAT 7 

pou - capçal 55 2669,77 25,10 32,00 29420,83 0,03 7,63 55,00 62,63   

capçal - 2669,77 - - - - 15,00 - 77,63   

capçal - 7 115,5 2669,77 25,10 32,60 28879,34 0,03 3,87 8,30 89,80   

7 - h 1,7 2669,77 25,10 26,20 35933,84 0,09 0,16 -0,10 89,86 7,13 

UNITAT 8 

pou - capçal 55 3069,39 26,91 32,00 33824,68 0,04 7,03 55,00 62,03   

capçal - 3069,39 - - - - 15,00 - 77,03   

capçal - 8 124,8 3069,39 26,91 32,60 33202,14 0,04 5,33 8,60 90,97   

8 - i 0,9 1810,59 20,67 26,20 24369,76 0,04 0,04 -0,10 90,91 6,98 

8 - j 9,2 1258,80 17,24 26,20 16942,83 0,02 0,23 0,20 91,40   

j - k 0,9 891,16 14,50 26,20 11994,56 0,01 0,01 -0,10 91,31 6,71 

j - l 9,4 367,64 9,31 26,20 4948,27 0,00 0,03 0,20 91,63 6,70 

Continuació Taula 7 
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4.8   Disseny del capçal de reg 

El capçal de reg és el conjunt d’elements que permetrà el filtrat, mesura i control de pressió 
d’aigües de reg, i es col·locarà a l’interior de la caseta de reg existent. 

La seva esquematització i dimensionat es pot observar al Plànol 5/6. Estarà compost de: 

 Vàlvula de ventosa: la seva funció és evitar sobrepressions, de manera que 

davant un augment de pressió sobre d'un valor determinat, s'obre provocant la 

caiguda de pressió del sistema.  

 Vàlvula de comporta: es col·locarà al principi del capçal de reg, després de la 

vàlvula de ventosa i abans del filtre. És de gran utilitat per tallar el 

subministrament d'aigua en cas que s'hagi de realitzar manteniment. 

 Filtre d’anelles: quan l’aigua prové de pous, com és el cas, el més comú és que 

transporti alguna partícula mineral, com llim i sorra. Per això es posarà un filtre 

d’anelles de neteja manual. 

 Comptador de sortida múltiple per aigua de pou: s’instal·larà a continuació 

del filtre de malla.  

 Vàlvula de retenció: permet el pas de l'aigua en un sol sentit, i impedeix el pas 

en el sentit invers.  

 Pressòstat: és un aparell que tanca o obre el circuit elèctric depenent de la 

pressió en què hi arriba l’aigua. 

 Manòmetres: mesuren la pressió de la instal·lació en un punt donat.  

Per automatitzar el reg s’instal·larà un programador de reg amb capacitat de controlar un 
mínim de 8 unitats de reg independents que controlarà l’obertura i el tancament de les 
electrovàlvules. Es col·locaran electrovàlvules a l'inici de cada unitat de manera que 
permeti regar els sectors per separat. 

A l’inici de les subunitats hi haurà un regulador de pressió. També es col·locarà un 
manòmetre a la sortida del regulador de pressió de cada subunitat de reg per ajustar el 
regulador.  

4.9   Elecció de la bomba 

S’utilitzarà una bomba submergible tipus llapis. Perquè el sistema funcioni correctament, 
la bomba ha de subministrar la pressió corresponent a la requerida a l'inici de la unitat més 
desfavorable, tenint en compte que hi ha pèrdues de càrrega.  

A la Taula 8 es troben les diferents altures i cabals necessaris segons la unitat. S’escollirà 
la bomba en funció de la unitat més desfavorable, que és la 8. L’alçada s'incrementa en un 
20% de la calculada de marge de seguretat (coeficient de brutalitat). La Figura 2 
representa la corba de la bomba escollida. En concret s’agafaria el model SP 3A-25, que 
té una potència de 2,2 kW. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Circuit_el%C3%A8ctric
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pressi%C3%B3
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Taula 8. Cabal i alçada de 
la bomba necessària  

Unitat 
Q 

(l/s) 
HB (m.c.a.) 

1 0,81 80,75 

2 0,71 84,49 

3 0,81 85,74 

4 0,81 86,69 

5 0,82 87,35 

6 0,79 89,09 

7 0,74 89,86 

8 0,85 91,40 
 

 
Figura 2. Corba de la bomba SP-3A.  Font: catàleg 

comercial Grundfos. 
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1 Objecte 

L'objecte d'aquest annex és analitzar la viabilitat del projecte en termes econòmics, 
estimant els ingressos i les despeses, i establint la rendibilitat de la inversió mitjançant una 
anàlisi estàtica d'un any tipus. També s’ha fet una anàlisi dinàmica, calculant indicadors de 
rendibilitat com el valor actual net (VAN), la taxa interna de rendibilitat (TIR) i el Pay-back 
(PB). 

2 Inversió inicial 

La inversió inicial està composta pels actius de nova adquisició reflectits al pressupost 
(Document III), i ascendeix a la quantitat de 31.398,66 € (sense IVA). 

L’opció que al promotor li donin l’ajut per primera instal·lació de joves agricultors i 
agricultores del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, és molt baixa, 
ja que en horta s’acostumen a donar a partir d’1 hectàrea de superfície. 

3 Ingressos 

Els ingressos s’han estimat a partir de la producció esperada, calculada a l’Annex VI, i del 
preu de venda esperat (sense IVA), obtingut de preus mitjos d'altres productors o 
comerciants d'hortalisses ecològiques de Catalunya.  

Els ingressos s’obtenen multiplicant la producció esperada per el preu unitari de cada 
producte i per un factor de 0,6, que representa les pèrdues pels rendiments que són menors 
als esperats, la collita que es fa malbé, els descomptes pels productes que es venen en 
volums grans o pèrdues de collites. 

 Ingrés estimat = Producció esperada · Preu esperat sense IVA · 0,6 (1) 

D’acord amb la Taula 1, l’ingrés estimat és de 79.516 €/any (sense IVA). 

4 Despeses 

4.1 Fixes 

Aquestes despeses corresponen als factors productius que seran constants durant els 
anys i no s’alteraran en conseqüència d’un canvi d’estratègia o modificació de l’itinerari 
tècnic.  
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Taula 1. Ingrés estimat 

1.1.1. Simples 

a) Contribució: en aquesta localitat la finca rústica no paga contribució 

Cultiu 

Producció esperada (kg) Preu esperat sense IVA (€) 
Ingrés 

estimat (€) Valor Unitats Valor Unitats 

Albergínia 769 kg 3 €/kg 1.384 

All 231 kg 10 €/kg 1.384 

Api 231 kg 5,5 €/kg 761 

Bleda 385 kg 2,5 €/kg 577 

Bròquil 1282 kg 2,5 €/unitat 1.923 

Calçot 42730 unitats 4 €/25 unitats  6.153 

Carbassa 2692 kg 1,8 €/kg 2.907 

Carbassó 846 kg 1,8 €/kg 914 

Ceba seca 3846 kg 1,8 €/kg 4153 

Ceba tendra 18802 
manats (3 
cebes per 

manat) 
1,6 €/manat 18.049 

Cogombre 385 kg 3,5 €/kg 808 

Col 2637 unitats 2 €/unitat 3.164 

Enciam 7302 unitats 1,3 €/unitat 5.696 

Escarola 2012 unitats 1,6 €/unitat 1.932 

Espinac 877 kg 6,8 €/kg 3.577 

Faves 138 kg 3 €/kg 249 

Meló 692 kg 1,5 €/kg 623 

Mongeta seca 1538 kg 10 €/kg 9.230 

Mongeta tendra 1077 kg 7 €/kg 4.523 

Pastanaga 135 kg 2,5 €/kg 202 

Patata 1923 kg 1,5 €/kg 1.731 

Pebrot 692 kg 3,5 €/kg 1.454 

Porro 269 kg 2,5 €/kg 404 

Raves 48 
0,25 kg per 

manat 
1,5 €/manat 260 

Remolatxa 269 kg 2,5 €/kg 404 

Síndria 538 kg 0,8 €/kg 258 

Tomàquet 1641 kg 3,5 €/kg 3.446 

Tomàquet de 
penjar 

820 kg 5 €/kg 2.461 

Xicoira 1139 unitats 1,3 €/unitat 888 

        Total 79.516 
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b) Arrendament: 250 €/any 

1.1.2. Calculats 

a) Personal fix: 

A l'Annex VI, s'ha determinat que es necessita únicament un treballador fixe durant tot 
l'any a mitja jornada (0,5 UTH), ja que, les necessitats de mà d'obra són de 0,5 UTA (una 
UTA equival al treball que fa una persona a temps complet durant un any (1 UTA = 1.826 
hores/any)). 

El càlculs dels costos (Taula 2) es realitzaran a partir de l’Article 16. Bases i tipus de 
cotització en el sistema especial per treballadors per compte pròpia agraris, establert en el 
règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms, de 
la Secció 2a del Capítol I. Cotització a la Seguretat Social de l’ordre ESS/55/2018, del 26 
de gener. 

El cost del personal li suposarà a l’explotació una despesa de 7.892,08 €/any. 

Taula 2. Costos de personal. 1 18,75% de la base de cotització; 2 Millora voluntària de la 
incapacitat temporal per contingències comunes; 3 Contingències d'accidents de treball i 
malalties professionals; 4 Seguretat social. 

UTH 0,5   

Sou  500 €/mes 

Número de pagues 13   

Base cotització 1061,4 €/mes 

Cotitza base1 199,01 €/mes 

IT2 16,50 €/mes 

AT+EP3 16,50 €/mes 

SS4 116,01 €/mes 

Número de pagues SS 12   

Cost mà d'obra explotació 7.892,08 €/any 

b) Despeses de la instal·lació de reg, cambra frigorífica, caseta de fusta, eines de 

mà i altre material: 

 Amortitzacions: es calculen amb la següent equació: 

 
a = Va · r ·

(1 + r)n

(1 + r)n − 1
 (2) 

On, a = anualitat 

Va = valor d’adquisició 

r = interès/100 
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n = anys de vida útil 

 Manteniment: es consideren unes despeses del 2% del valor d'adquisició. 

A la Taula 3 es poden observar els resultats dels càlculs per a les amortitzacions generals 
de les inversions pressupostades, excepte la furgoneta i maquinària que s’han calculat més 
endavant. Aquestes amortitzacions consideren el valor d’adquisició extret del pressupost 
d’execució material, és a dir, és exempta d’impostos, despeses generals i de benefici 
industrial.  

Taula 3. Despeses fixes de la instal·lació de reg, cambra frigorífica, caseta de fusta, eines 
de mà i altre material. 1 Superfície agrària útil.  
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S.A.U.1 0,6 0,6 0,6 0,6 ha 

Valor d'adquisició 4.093,47 3218,33 1495,00 1962,13 € 

Vida útil 
Temps 12 12 12 12 anys 

Interès 0,015 0,015 0,015 0,015 % 

Amortització 
375,29 295,06 137,06 179,89 €/any 

625,48 491,76 228,44 299,81 €/ha/any 

Manteniment 

Coeficient 2 2 2 2 % sobre v. d'adquisició 

- 81,87 64,37 29,90 39,24 €/any 

- 136,45 107,28 49,83 65,40 €/ha/any 

Total Fix 
761,93 599,04 278,27 365,22 €/ha/any 

457,16 359,42 166,96 219,13 €/explotació/any 

c) Maquinària: a la Taula 4 es presenten les despeses fixes de la maquinària de 

l’explotació que és un motocultor i una desbrossadora. 

El valor residual es calcula com proposa Ortiz-Cañavate et al. [1]: 

 Vd = Va · k · cN (3) 

On, Vd = valor residual 

Va = valor d’adquisició 
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k i c són valors que depenen del grup del valor residual donats per Ortiz-Cañavate 
et al. [1] 

 Amortitzacions i interessos: es calculen amb les següents equacions: 

 
a =

Va − Vd

n
 (4) 

 
I =

Va − Vd

2
· i (5) 

On,  a = amortització 

Va = valor d’adquisició 

Vd = valor residual  

n = vida útil  

I = interès del capital invertit 

i = interès dels diners  

 Allotjament i assegurances: es considera una despesa de l’1,7 % sobre el valor 

d’adquisició. 

 Reparacions i manteniment: es calculen amb la següent equació que proposa 

Ortiz-Cañavate et al. [1]: 

 
RM = a · (

hores ús vida útil

h vida útil
· 100)

b

·
Va

100
 (6) 

On,  RM = cost en reparacions i manteniment (€/any) 

a i b = coeficients segons el grup de reparació i manteniment donats per Ortiz-
Cañavate et al. [1] 

Va = valor d’adquisició (€) 
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Taula 4. Despeses de la maquinària.  

    Maquinària 
Unitats 

  Motocultor Desbrossadora 

Antiguitat 0 0 anys 

Grup  

Valor residual 1 1  - 

Reparacions i 
manteniment 

3 3  - 

Vida útil 

2.500 1.500 h 

12 12 anys 

1.500 900 h ús Vútil 

Valor 
Adquisició 6.341 177 € 

Residual 1.585 44 € 

Despeses fixes (a 
nivell global 
d'explotació) 

Amortització 396 11 €/any 

Reparacions i 
manteniment 

1.879 52 € totals 

157 4 €/any 

Interès 36 1 €/any 

Allotjament i 
assegurances 

108 3 €/any 

Tot fix 696 19 €/any 

 Electricitat: com que la bomba necessita una potència de 1,55 kW, i a més, es 

tindrà il·luminació a la caseta de reg i a la de fusta, es contractarà a la companyia 

elèctrica una potència de 2,3 kW, amb una despesa fixa en electricitat de 

3,170286 €/kW/mes (sense IVA), que a l’any són 87,50 €. Com que els preus de 

la companyia van variant, cal dir que estan calculats el maig de 2018. 

1.1.3. Estimats 

a) Administració general: s’estima aproximadament una despesa en telefonia mòbil i 

internet de 37 €/mes, que són 444 €/any. 

4.2 Variables 

1.1.4. Simples 

a) Llavors, planter i material vegetal: a la Taula 5 es calculen les despeses per la 

compra d’aquests. 
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Taula 5. Despeses per compra de llavors, planter i material vegetal. 

  Necessitats Preu Preu total 

  Valor Unitats Valor Unitats € 

Veça 9,23 kg 3,00 €/kg 27,69 

Sègol 24,61 kg 3,00 €/kg 73,84 

Carbassa 0,27 kg 280,00 €/kg 76,91 

Carbassó 0,09 kg 280,00 €/kg 25,64 

Cogombre 0,09 kg 350,00 €/kg 32,05 

Espinac 1,15 kg 70,00 €/kg 80,76 

Fava 2,20 kg 21,54 €/kg 47,34 

Meló 0,01 kg 350,00 €/kg 3,20 

Mongeta 5,65 kg 12,50 €/kg 70,67 

Pastanaga 0,02 kg 270,00 €/kg 6,23 

Rave 0,29 kg 300,00 €/kg 86,53 

Remolatxa 0,35 kg 125,00 €/kg 43,26 

Síndria 0,01 kg 350,00 €/kg 3,20 

Albergínia 341,84 núm. plàntules 0,13 €/plàntula 44,44 

Api 427 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 34,18 

Bleda 855 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 68,37 

Bròquil 1.282 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 102,55 

Enciam 7.302 núm. plàntules 0,04 €/plàntula 292,09 

Ceba  37.603 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 3008,21 

Col 2.637 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 210,97 

Escarola 2.012 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 160,95 

Pebrot 427 núm. plàntules 0,13 €/plàntula 55,55 

Porro 3.418 núm. plàntules 0,08 €/plàntula 273,47 

Tomàquet 1.139 núm. plàntules 0,13 €/plàntula 148,13 

Xicoira 1.139 núm. plàntules 0,04 €/plàntula 45,58 

Alls (sembra) 25 kg 6,00 €/kg 147,68 

Ceba (sembra) 1.005 kg 0,90 €/kg 904,88 

Patata (sembra) 62 kg 1,25 €/kg 76,91 

        TOTAL 6151,28 

b) Fitosanitaris, compost i altres: a la Taula 6 es calculen les despeses per la compra 

d’aquests. Es suposarà que la cinta de reg es reposa la meitat cada any. 

Taula 6. Despeses per la compra de matèries primeres. 

Producte 
Necessitats Preu Preu total 

Valor Unitats Valor Unitats € 

Compost 12,402 t 25,38 €/t 314,77 

Cinta de reg 6.516 m 0,09 €/m 586,47 

Plàstic biodegradable 2.051 m2 0,145 €/m2 297,40 

Cinta natural per entutorar 1.094 m 0,014 €/m 15,31 

Sofre 17 kg 2,2 €/kg 37,00 

Spintor 160 ml 0,385 €/ml 61,45 

Hidròxid de coure 4 kg 5 €/kg 18,46 

Sabó potàssic 0,69 l 11 €/l 7,61 

Bacillus thuringiensis 0,50 kg 30 €/kg 14,95 

    TOTAL 1353,43 
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c) Assegurança agrícola: com que es fa molta variabilitat de cultius i en poca 

superfície, no es considera necessari tenir assegurança. 

d) Lloguer de maquinària: d’acord amb l’Annex VI, l’explotació tindrà unes 

necessitats de 6,8 h/any en el lloguer de feines que es necessiti un tractor (remolc 

d’escampar fems, sembradora de patates i estripadora). Es llogaran les feines a un 

tractorista de la zona, que tenen un cost de 35 €/h. Per tant, el cost total del lloguer 

de maquinària serà de 238 €/any. 

1.1.5. Calculats 

a) Personal: no hi haurà despeses de mà d'obra a part del personal fix. 

b) Reg: segons l’article 64 del Decret legislatiu 3/2003, es quedarà exempt del 

pagament del cànon de l’aigua perquè serà per ús agrícola.  

c) Electricitat: el funcionament de la bomba i la il·luminació interior de la caseta de reg 

i la caseta de fusta per les eines, tindrà una despesa variable en funció del consum. 

Com que els preus de la companyia van variant, s’ha de dir que estan calculats el 

mes de maig de 2018, i s’ha pres la tarifa fixa de 0,140439 €/kWh (encara que a la 

realitat es buscaria una tarifa on determinades hores de reg siguin més barates). 

Tenint en compte el volum d’aigua regat a l’any, el cabal, la potència i el preu, es 

calcula la despesa en electricitat: 

3.782,23 m3 

any
·

h

2,85 m3
· 1,55 kW ·

0,140439 €

1 kWh
= 288,46 €/any 

No s’ha quantificat la despesa que suposaria la lluminària, ja que aquesta pràcticament 
no s’utilitzaria i per el baix cost que té. 

d) Maquinària: corresponen a les despeses per combustible i lubricant. El combustible 

s’ha calculat en funció del consum per hora i el preu del combustible. La despesa en 

lubricants s’ha considerat del 15% del combustible. 

Taula 7. Costos variables de la maquinària a l’explotació. 1 Gas-oil, 2 Gasolina 

Maquinaria 
Ús explotació Combustible Lubricant Tot costos variables 

h/any l/h €/l €/h €/h €/h €/any 

Motocultor 38 2,0 1,2 1 2,4 0,4 2,8 105,0 

Desbrossadora 5 0,4 1,3 2 0,5 0,1 0,6 3,3 

e) Transport: hi haurà únicament despeses de transport per la comercialització del 

producte i per traslladar el producte del camp al magatzem situat al poble. S'utilitzarà 

una furgoneta de 3,5 m3. Com s'explica a l'Annex IV, és complicat saber on es 

comercialitzarà. Es prioritzarà fer venda directa al tros, que no suposa cap despesa 

de combustible, o bé fer cistelles tancades i comandes a restaurants per la zona. 

S'estima els següents usos de la furgoneta: 
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 Ús per transportar collita del camp al magatzem 3 dies a la setmana (sabent 

que a l'estiu seran més que a l'hivern) (1,3 km anada i tornada). 

 Transport de cistelles a Calaf un dia a la setmana (8,6 km anada i tornada). 

 Transport de cistelles a Igualada un dia a la setmana (40,8 km anada i 

tornada) 

 Transport de cistelles a 

restaurants de la zona i 

altres (es suposarà un total 

de 100 km a la setmana). 

Això suposa que la furgoneta fa de 
mitjana 21,9 km/dia i, per tant, 7.993,5 
km/any. Els càlculs de les despeses del 
transport s’han fet a partir del programa 
ACOTRAM del Ministeri de Foment del 
Govern d’Espanya. La Figura 1 mostra 
els resultats, tenint en compte que 
s’utilitza una furgoneta amb les 
següents característiques: 

 Potència = 75 C.V. 

 Valor d’adquisició = 12.518,80 € 

(sense IVA) 

 Massa màxima autoritzada = 2.968 

kg 

 Càrrega útil = 667 kg 

 Es compra amb finançament propi 

 Consum mitjà = 7,5 l/100km 

 Vida útil = 12 anys 

 Valor residual sobre el valor 

d’adquisició = 15% 

 Preu carburant = 1,1618 €/l 

(amb IVA 21%)  

 No s’han tingut en compte els costos del conductor, ja que, ja estan inclosos en el 

sou del treballador fixe.  

Com es pot observar a la Figura 1, el cost del transport és de 1,062 €/km, per tant, la 
despesa anual en transport serà de 8.489,10 €. Aquest cost sense les amortitzacions i l’IVA 
del carburant, que serà l’utilitzat per al càlcul dels fluxos de caixa, és de 0,946 €/km, i per 
tant, 7.562,01 €/any. El cost de l’amortització és de 0,104 €/km, per tant, 831,32 €/any. 

 

 

Figura 1. Càlcul de costos de transport. Font: 
elaboració pròpia a partir del programa 
ACOTRAM 
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5 Resum ingressos i despeses 

A la Taula 8 es pot observar un resum dels ingressos i les despeses fixes i variables de 
l’explotació. 

Taula 8. Resum d’ingressos i despeses anuals a l’explotació.   

        €/any 

Ingressos anuals Venda d'hortalisses 79.515,58 

Despeses 
anuals 

Fixes 

Simples 
Contribució 0 

Arrendament 250,00 

Calculats 

Personal fix 7.892,08 

Maquinària (excepte amortitzacions i 
interessos) 

271,73 

Manteniment instal·lacions 215,38 

Electricitat 87,50 

Amortitzacions i interessos 2.262,64 

Estimats Administració general 444,00 

Variables 

Simples 

Llavors, planter i material vegetal 6.151,28 

Fitosanitaris, compost i altres 1.353,43 

Assegurança agrícola 0 

Lloguer de maquinària 238 

Calculats 

Personal 0 

Reg (electricitat) 288,46 

Maquinària (combustible i lubricants) 108,30 

Transport 7.562,01 

6 Anàlisi estàtica: rendibilitat 

Es realitza l'anàlisi d'una situació concreta d’un any tipus sense considerar el temps. El 
benefici i rendibilitat es calcula mitjançant les següents equacions: 

 Benefici = Ingressos − Despeses (7) 

 
Rendibilitat (%) =

Benefici

Ingressos
· 100 (8) 

A la Taula 9 es poden observar els resultats. 

Taula 9. Càlcul del benefici i la rendibilitat 

  Valor Unitats 

Benefici 52.390,77 €/any 

Rendibilitat 65,89 % 
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7 Anàlisi dinàmica 

S’han calculat els fluxos de caixa (Fci) amb la següent equació: 

 Fci = Co + Ce − Po − Pe (9) 

On, Co = cobrament ordinari. Equival a l’ingrés de l’anàlisi estàtica, 79.516 €/any 

Ce = cobrament extraordinari. Provenen del valor residual de les inversions. Per la 
maquinària s’ha calculat amb l’equació (3), i per la resta d’inversions s’ha considerat 
un 10% del valor d’adquisició 

Po = pagament ordinari. Són les despeses sense tenir en compte les amortitzacions 
ni interessos 

Pe = pagament extraordinari. Correspon a la reposició de les inversions, que en 
aquest cas no n’hi ha perquè totes les inversions es consideren que tenen els 
mateixos anys de vida útil, i que coincideix amb els anys de vida del projecte 

Els indicadors de rendibilitat que s’utilitzaran per avaluar aquest projecte són els 
següents: 

 Valor actual net (VAN): indica el guany o la rendibilitat neta generada pel 
projecte. Quan un projecte té un VAN positiu, resulta viable des del punt de 
vista financer. Es calcula mitjançant la següent equació: 

 

VAN = ∑
Fci

(1 +
r

100)n
−

i=n

i=0

∑
ki

(1 +
r

100)n

i=n

i=1

 (10) 

On,  FCi = actualització dels fluxos de caixa d’un any determinat 

 r = taxa d’actualització (1,5 %) 

ki = actualització de les inversions, inicial i diferides. Expressa el cost d’oportunitat 
de la inversió 

Per actualitzar els fluxos de caixa i les inversions es fa amb la següent equació: 

 
C0 =

Cn

(1 + r)n
 (11) 

On, C0 = capital inicial 
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 Cn = capital a l’any <<n>> 

r = taxa d’actualització (%) 

 Taxa interna de retorn (TIR): interès que faria que el VAN fos nul. Perquè la 

inversió sigui rendible, aquest valor ha de ser més gran que la rendibilitat que 

donaria una inversió segura. El TIR és l’interès (r) quan el VAN és 0. 

 

0 = ∑
Fci

(1 + r)n
−

i=n

i=0

∑
ki

(1 + r)n

i=n

i=1

 (12) 

 Pay-back (PB): és l’any que es recupera la inversió. 

7.1 Resultats 

A la Taula 10  es mostren els resultats obtinguts considerant: 

 Taxa d’actualització: 1,5%. S'ha estimat comparant diferents oportunitats 

d'inversió existents en les obligacions a 10-15 anys del Tresor Públic. 

 Els fluxos de caixa anuals és el resultat de considerar els cobraments i 

pagaments anuals. 

 L’anàlisi només contempla finançament propi. 

 No es compara amb la situació sense projecte, ja que al promotor no li aporta 

cap benefici. 

Observant els resultats de la Taula 10, es conclou que el projecte es pot considerar rendible 
ja que el VAN és més gran a zero, de manera que la inversió produiria guanys per sobre 
de la rendibilitat exigida. 

La Figura 2 mostra la relació entre el VAN i el TIR, quedant representat la màxima 
rendibilitat que pot donar el projecte, que és del 174,06 %, molt per sobre de l’1,5 % de la 
taxa d'actualització. Això és gràcies a les poques despeses i inversions que té l’explotació. 
A més, es preveu un retorn de la inversió al primer any.  

Figura 2. Evolució del VAN en funció de la taxa d’actualització 
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Taula 10. Càlculs dels indicadors de rendibilitat. Ki = inversions, Fci = fluxes de caixa, PB = Pay-back 

Any Ki 
Ordinaris Extraordinaris 

Fci 
Actualizació Actualizació 

PB 
Pagament Cobrament Pagament Cobrament Fci Ki 

0 31.398,66       31.399  

1  24.862,16 79.515,58   54.653,41 53.846 - 53.846 

2  24.862,16 79.515,58   54.653,41 53.050 - 106.896 

3  24.862,16 79.515,58   54.653,41 52.266 - 159.162 

4  24.862,16 79.515,58   54.653,41 51.494 - 210.655 

5  24.862,16 79.515,58   54.653,41 50.733 - 261.388 

6  24.862,16 79.515,58   54.653,41 49.983 - 311.371 

7  24.862,16 79.515,58   54.653,41 49.244 - 360.615 

8  24.862,16 79.515,58   54.653,41 48.516 - 409.131 

9  24.862,16 79.515,58   54.653,41 47.799 - 456.931 

10  24.862,16 79.515,58   54.653,41 47.093 - 504.024 

11  24.862,16 79.515,58   54.653,41 46.397 - 550.421 

12  24.862,16 79.515,58  3.990,81 58.644,23 49.049 - 599.470 
     TOTAL 659.831,79 599.470 31.399  

     VAN 568.072    

     PB any 1    

     TIR 174,06%    



14 

8 Anàlisi de sensibilitat 

En els projectes d’inversió existeix un risc, que es defineix com la possibilitat d’obtenir un 
resultat desfavorable. En aquest projecte, s’ha considerat que el paràmetre més sensible 
a produir variació és el preu del producte. Així que s’ha estudiat quant seria el màxim que 
podria disminuir el preu perquè el projecte continuï sent rendible (Taula 11). 

S’ha vist que el preu podria disminuir un màxim de 65,5% (considerant les mateixes 
produccions) per què continués sent rendible. Per tant, es considera que la inversió és 
segura. 

Taula 11. Anàlisi de sensibilitat. 

Disminució del 
preu (%) 

VAN 
Disminució del 

preu (%) 
VAN 

Disminució del 
preu (%) 

VAN 

10 481.340 30 307.877 50 134.413 

20 394.608 40 221.145 65,5 0 

Tot i així, al fer una anàlisi crítica es vol remarcar que l’èxit projecte està molt a l’abast però 
s’haurà de guanyar aquesta viabilitat fent una bona feina de comercialització dels 
productes. 
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1. Pressupost parcial d’adquisició de material,

maquinària i altres

Capítol 1. Eines de mà 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

1.1 ut. 1 
Aixada de fulla ample de 185 mm 
d’alçada i 170 mm d’amplada. Bellota 
o equivalent.

26,22 26,22 

1.2 ut. 1 
Aixada de fulla estreta de 165 mm 
d’alçada i 125 cm d’amplada. Bellota 
o equivalent.

23,94 23,94 

1.3 ut. 1 
Tràmec de 250 mm d’alçada i 130 
mm d’amplada. Bellota o equivalent. 

29,69 29,69 

1.4 ut. 1 

Pala amb mànec d’anella de fibra de 
vidre de 300 mm de llargària i 230 
mm d’amplada. Llargària de mànec + 
pala de 1.250 mm. Bellota o 
equivalent. 

18,42 18,42 

1.5 ut. 1 
Forca de 190 mm d'amplada, 270 
mm de llargària i 1.170 mm de 
llargària total. Bellota o equivalent. 

33,36 33,36 

1.6 ut. 1 
Rasclet de 486 mm d'amplada i 94 
mm de llargària de pues. Bellota o 
equivalent. 

19,05 19,05 

1.7 ut. 1 
Aixada binadora de fulla de 107 mm 
d'amplada i 153 mm d'alçada. Bellota 
o equivalent.

13,92 13,92 

1.8 ut. 1 
Tisores de podar de mà de 210 mm 
de llargària. Bellota o equivalent. 

36,04 36,04 

1.9 ut. 1 
Tisores de podar de dues mans 
extensible de llargària 600/900 mm. 
Bellota o equivalent. 

54,12 54,12 

1.10 ut. 1 
Polvoritzador de motxilla de 16 L. 
Bellota o equivalent. 

40,8 40,8 

1.11 ut. 1 
Plantador de punxa de 111 mm 
d'amplada i 284 mm de llargària. 
Bellota o equivalent. 

7,9 7,9 

1.12 ut. 1 
Plantadora manual d'hortalisses. 
Pulmiplant o equivalent. 

45 45 

1.13 ut. 1 
Sembradora manual de precisió. 
Earthway o equivalent. 

190 190 

1.14 ut. 1 Aixada de rodes. 106,78 106,78 
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No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

1.15 ut. 1 
Raedera de fulla de 15 cm per aixada 
de roda. 

15,64 15,64 

1.16 ut. 1 
Escardador oscil·lant de 15 cm per 
aixada de roda. 

16,16 16,16 

1.17 ut. 1 
Aporcador manual de 20 cm per 
aixada de roda. 

21,25 21,25 

1.18 ut. 1 
Escarificador de 10 cm per aixada de 
roda. 

13,07 13,07 

1.19 ut. 1 
Navalla de fulla de 7 cm d’acer 
inoxidable. Pallarès Solsona o 
equivalent. 

12,22 12,22 

 Total Capítol 1. Eines de mà 723,58 

Capítol 2. Altre material 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitats) 
Import (€) 

2.1 ut. 30 Caixa de plàstic de 50x30x10,7 cm. 1,17 35,10 

2.2 ut. 40 Caixa de plàstic de 50x30x25 cm. 2,95 118,00 

2.3 m2 2920 Manta tèrmica. 0,20 584,00 

2.4 ut. 1 
Balança comercial amb impressora. 
Bateria interna recarregable. 
Dimensions del plat: 365x235 mm. 

385,00 385,00 

2.5 ut. 1 Escombra i pala. 4,00 4,00 

2.6 ut. 1 Regadora 6 L. 6,00 6,00 

2.7 ut. 1 Botes de treball de PVC. 15,99 15,99 

2.8 ut. 4 Cabàs de 26 L. 6,99 27,96 

2.9 ut. 1 Carretó de 100 L. 62,50 62,50 

Total Capítol 2. Altre material 1.238,55 

Capítol 3. Maquinària 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

3.1 ut. 1 

Motocultor de 10 CV diesel de 3 
velocitats endavant i 3 velocitats 
marxa enrere. Inclosa la fresa 
regulable de 80 cm. Pasquali o 
equivalent. 

5.071,00 5.071,00 

3.2 ut. 1 
Arrancadora de patates amb patí 
regulable. 

70,00 70,00 

3.3 ut. 1 
Remolc de dimensions 120x97x38 
cm; Tara 100 kg. 

650,00 650,00 
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No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

3.4 ut. 1 
Cultivador extensible de 5 braços 
flexibles: amplada de 35 a 100 cm. 

450,00 450,00 

3.5 ut. 1 Aporcador extensible 25-45 cm. 100,00 100,00 

3.6 ut. 1 

Desbrossadora de gasolina d’1,7 kW 
de potència i cilindrada de 37,7 cm3. 
El preu inclou el capçal de tall de 2 
fils. Model FS 240 C-E de la marca 
Stihl o equivalent. 

599,00 599,00 

Total Capítol 3. Maquinària 6.940,00 

Capítol 4. Caseta de fusta, cambra frigorífica i furgoneta 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

4.1 ut. 1 

Caseta de fusta de 15 m2 (3 x 5 m), 
alçada en el punt més baix del sostre 
d’1,74 m, obertura de la porta de 
2,15 m d'ample x 1,75 m d'alçada, 
inclinació de la teulada de 17 °. El 
preu inclou la plataforma de formigó 
de 10 cm de gruix, la instal·lació 
elèctrica (un endoll i dos fluorescents 
de 58 W amb reflector exterior 
d’alumini) i la mà d'obra de la seva 
instal·lació. 

1.495,00 1.495,00 

4.2 ut. 1 

Cambra frigorífica desmuntable amb 
un únic gruix de panell de 80 mm per 
a conservació d'aliments amb pany 
de seguretat interior (amb obertura 
des de l'interior) i pany exterior amb 
clau. Dimensions (ample / fons / alt): 
1780 x 2980 x 2580 mm. Volum 
d'11,06 m3. Terra antilliscant 
inoxidable. Estructura amb angles 
interiors i exteriors arrodonits amb 
perfil sanitari integrat entre panell 
lateral, sòl i sostre. 

3.218,33 3.218,33 

4.3 ut. 1 
Furgoneta de gasolina de 3,5 m3, 75 
C.V. 

12.518,80 12.518,80 

Total Capítol 4. Caseta de fusta, 
cambra frigorífica i furgoneta 

17.232,13 
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2. Pressupost parcial de la instal·lació del sistema

de reg

Capítol 1. Canonades 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

1.1 m 125 

Canonada de polietilè de baixa 
densitat (PEBD) de diàmetre nominal 
de 40 mm apte per a ús agrícola i 
amb una pressió nominal de 6 atm, 
fabricades segons la norma UNE 
53367. S'inclou posta a punt de 
peces i col·locació de la canonada. 

2,00 249,56 

1.2 m 139 

Canonada de polietilè de baixa 
densitat (PEBD) de diàmetre nominal 
de 32 mm apte per a ús agrícola i 
amb una pressió nominal de 6 atm, 
fabricades segons la norma UNE 
53367. S'inclou posta a punt de 
peces i col·locació de la canonada. 

1,50 208,40 

1.3 m 57 

Canonada d'acer galvanitzat de 32 
mm de diàmetre nominal. S'inclou 
posta a punt de peces i col·locació 
de la canonada.  

10,80 615,60 

Total Capítol 1. Canonades 1.073,56 

Capítol 2. Elements singulars, filtre, equip d’impulsió i programació 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

2.1 ut. 8 

Electrovàlvula de diàmetre nominal d’1 
1/4 '' de plàstic, pressió de treball de 
0,4-12 bar, moll d'acer inoxidable i 
obertura manual amb drenatge intern. 
Solenoide incorporat de 9 V. S'inclou 
la col·locació. 

23,80 190,40 

2.2 ut. 8 

Regulador de pressió de PVC 
diàmetre nominal d’1 1/4" pressió 
nominal de 10 atm per a cabals  mitjos 
de màxim 4.542 l/h. S'inclou la 
col·locació. 

17,85 142,80 
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No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

2.3 ut. 1 

Vàlvula de comporta de fundició de 
diàmetre nominal de 1 1/4'', i pressió 
nominal de 10 atm amb volant per a 
accionament manual. S'inclou la 
col·locació. 

72,80 72,80 

2.4 ut. 1 

Vàlvula de ventosa de diàmetre 
nominal de 1/2 " de plàstic i de triple 
efecte per a la purga d'aire. Pressió de 
treball 0,5-10 bar. S'inclou la 
col·locació.  

35,18 35,18 

2.5 ut. 1 

Vàlvula de retenció de diàmetre 
nominal d’1 1/4" de clapeta. Pressió 
nominal de 16 atm. S'inclou la 
col·locació. 

81,56 81,56 

2.6 ut. 1 

Comptador metàl·lic de sortida 
múltiple, diàmetre nominal d’1 1/4'', 
pressió nominal de 16 atm. S'inclou la 
col·locació. 

77,98 77,98 

2.7 ut. 1 
Manòmetre de glicerina de connexió 
ràpida 0-10 bar. 

16,49 16,49 

2.8 ut. 15 
Vàlvules d'esfera de diàmetre nominal 
de 1/2'' i pressió màxima 25 bar. 

5,85 87,75 

2.9 ut. 1 
Ventosa de plàstic de diàmetre 
nominal 1/2'' i pressió nominal 10 atm. 

37,25 37,25 

2.10 ut. 1 
Filtre d'anelles de 1 1/4'' i de 150 
mesh. S'inclou la col·locació. 

17,99 17,99 

2.11 ut. 1 

Bomba submergible d'acer inoxidable 
Grundfos SP 3A-25N, potència de 2,2 
kW, diàmetre de 4'',  motor monofàsic, 
bomba trifàsica, amb connexió 1 1/4 '' 
o equivalent. El preu inclou la bomba,
el motor, 60 m de cable de 4 mm2 i la 
col·locació. 

1.782,00 1.782,00 

2.12 ut. 1 
Programador de reg de 8 estacions. 
S'inclou la instal·lació. 

92,10 92,10 

2.13 m 2 

Bobina de 75 m de línia alimentació 
electrovàlvula de 9 conductors de 0,8 
mm2. Cable multi-conductor per baix 
voltatge (<30 Volts) i per tot tipus 
d'instal·lacions de reg. Coberta de 
polietilè de color negre de 0,64 mm de 
gruix. Irricable 9/75 Rain Bird o 
equivalent. S'inclou la instal·lació. 

174,80 349,60 

2.14 ut. 1 Pressòstat telemecànic de 12 bar. 38,19 38,19 

Total Capítol 2.  Elements singulars, filtratge, 
equip d'impulsió i programació 

3.022,09 
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Capítol 3. Accessoris 

No de 
partida 

Unitats Quantitat Descripció 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

3.1 ut. 170 Vàlvula per cintes de reg de 16 mm. 0,95 161,50 

3.2 ut. 11 

Tap final de compressió per les 
canonades terciàries de diàmetre 
nominal 32 mm i pressió nominal 20 
atm. 

2,78 30,58 

3.3 ut. 8 Te de boques reduïda 40-32-40 mm. 7,07 56,56 

3.4 ut. 3 Te de boques iguals DN 32 mm. 4,25 12,75 

3.5 ut. 11 Colze de 90 de DN 32 mm. 2,79 30,69 

3.6 ut. 3 Colze de 90 de DN 40 mm. 4,38 13,14 

3.7 ut. 4 Collaret 40 mm i sortida de 1/2''. 1,79 7,16 

3.8 ut. 11 Collaret 32 mm i sortida de 1/2''. 1,44 15,84 

Total Capítol 3. Accessoris 328,22 

3. Resum del pressupost

1. Pressupost parcial d'adquisició de material, maquinària i altres

Capítol 1. Eines de mà 723,58 € 

Capítol 2. Altre material 1.238,55 € 

Capítol 3. Maquinària 6.940,00 € 

Capítol 4. Caseta de fusta, cambra frigorífica i furgoneta 17.232,13 € 

Subtotal 26.134,26 € 

21% IVA 5.488,19 € 

Total pressupost parcial d'adquisició de material, maquinària i 
altres 

31.662,45 € 

El present pressupost parcial d’adquisició de material, maquinària i altres, puja a 

l'expressada quantitat de: TRENTA-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS AMB 

QUARANTA-CINC euros. 

2. Pressupost parcial de la instal·lació de reg

Capítol 1. Canonades 1.073,56 € 

Capítol 2. Elements singulars, filtratge, equip d'impulsió i programació 3.022,09 € 
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Capítol 3. Accessoris 328,22 € 

Pressupost d'execució material (PEM) 4.423,87 € 

El present pressupost d'execució material, puja a l'expressada quantitat de: QUATRE MIL 

QUATRE-CENTS VINT-I-TRES AMB VUITANTA-SET euros. 

PEM 4.423,87 € 

13% de despeses generals 575,10 € 

6% de benefici industrial 265,43 € 

Subtotal 5.264,40 € 

21% IVA 1.105,52 € 

Pressupost d'execució per contrata (PEC) 6.369,92 € 

El present pressupost d'execució per contrata, puja a l'expressada quantitat de: SIS MIL 

TRES-CENTS SEIXANTA-NOU AMB NORANTA-DOS euros. 

Pressupost informatiu per al promotor 

Inversió total sense IVA 31.398,66 € 

IVA total de la inversió 6.593,72 € 

Inversió total 37.992,38 € 

Castelldefels, Maig 2018 

Alumne, 

Sergi Mateu Sorribas 
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