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RESUM 

El treball s’emplaça als camps de conreu de l’Agròpolis, al Parc Agrari del Baix 

Llobregat (Catalunya, Espanya). 

La sembra del cultiu va ser realitzada al mes de novembre i les dades van ser recollides 

posteriorment, durant els mesos de desembre, gener i abril. 

L’objectiu del treball ha estat avaluar l’eficiència de diferents tipus de broquets 

d’injecció d’aire en l’aplicació d’un herbicida pre-emergència (Auros 80 % p/v 

Prosulfocarb), sobre un cultiu de blat tou (Triticum Aestivum var “Marco Polo”), per tal 

de comparar el nivell de control de les males herbes mitjansant l’aplicació amb 

broquets convencionals. 

La superfície total de la parcel·la ha estat fraccionada en 30 subparcel·les o plots, en els 

que s’ha emprat l’herbicida, mitjançant els diferents broquets, de manera aleatòria.  

La tasca d’assaigs s’ha realitzat amb 9 broquets (7 d’ells de baixa deriva i 2 de 

convencionals), cadascun dels quals amb diferents sistemes d’aplicació de l’herbicida.  

La flora arvense estudiada ha estat: Lolium sp, Poa annua, Chenopodium album, 

Fumaria sp, Veronica sp i Urtica urens. No obstant s’han observat, i quantificat, 10 

espècies més durant el procés.  

També s’han considerat el percentatge de recobriment sobre les males herbes en 

cadascuna de les subparcel·les; la densitat dels cultius i el seu estadi vegetatiu, i 

possibles efectes de toxicitat evidents en els cultius o les males herbes. 

Posteriorment s’ha confeccionat una anàlisi estadístic dels resultats amb el programari 

Minitab 18. Mitjançant el test ANOVA s’han obtingut uns resultats que confirmen el 

Lolium sp com a la mala herba més present, i que el broquet Lechler ID 120-05 (de 

baixa deriva) ha estat el més eficient. 

Tant mateix, dels vuit broquets restants, el XR 110-03 (convencional) ha donat un dels 

millors resultats i, conseqüentment, més efectivitat en el tractament fitosanitari que 

uns altres de baixa deriva. 
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RESUMEN 

El trabajo se emplaza en los campos de cultivo de Agròpolis, en el Parque Agrario del 

Baix Llobregat (Catalunya, España). 

La siembra del cultivo fue realizada en el mes de noviembre y los datos fueron 

recogidos posteriormente, durante los meses de diciembre, enero y abril. 

El objetivo del trabajo ha sido evaluar la eficiencia de diferentes tipos de boquillas de 

inyección de aire en la aplicación de un herbicida pre-emergencia (Auros 80% p / v 

prosulfocarb), sobre un cultivo de trigo blando (Triticum aestivum var "Marco Polo"), a 

fin de comparar el nivel de control de las malas hierbas mitjansant la aplicación con 

boquillas convencionales. 

La superficie total de la parcela ha sido fraccionada en 30 subparcelas o plots, en los 

que se ha empleado el herbicida, mediante las diferentes boquillas, de manera 

aleatoria. 

La tarea de ensayos se ha realizado con 9 boquillas (7 de ellos de baja deriva y 2 de 

convencionales), cada uno con diferentes sistemas de aplicación del herbicida. Las 

malas hierbas estudiadas han sido: Lolium sp, Poa annua, Chenopodium album, 

Fumaria sp, Veronica sp y Urtica urens. No obstante se han observado, y cuantificado, 

10 especies más durante el proceso. 

También se han considerado el porcentaje de recubrimiento sobre las malas hierbas en 

cada una de las subparcelas; la densidad de los cultivos y su estadio vegetativo, y 

posibles efectos de toxicidad evidentes en los cultivos o las malas hierbas. 

Posteriormente se ha confeccionado un análisis estadístico de los resultados con el 

software Minitab 18. Mediante el test ANOVA se han obtenido unos resultados que 

confirman el Lolium sp como la mala hierba más presente, y que la boquilla Lechler ID 

120-05 (de baja deriva) ha sido el más eficiente. 

Así mismo, de las ocho boquillas restantes, el XR 110-03 (convencional) ha dado uno 

de los mejores resultados y, consecuentemente, más efectividad en el tratamiento 

fitosanitario que otros de baja deriva. 
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ABSTRACT 

The project is located in the agricultural fields of Agropolis, in the Agricultural Park of 

Baix Llobregat (Catalunya, Spain). 

The sowing of the crop was carried out in the month of November and the data were 

collected later, during the months of December, January and April. 

The objective of the work was to evaluate the efficiency of different types of air 

injection nozzles in the application of a pre-emergence herbicide (Auros 80% p / v 

prosulfocarb), on a soft wheat crop (Triticum aestivum var "Marco Polo "), in order to 

compare the level of control of weeds mitjansant the application with conventional 

nozzles. 

The total area of the plot has been divided into 30 subplots or plots, in which the 

herbicide has been used, through the different nozzles, in a random manner. 

The test task was carried out with 9 nozzles (7 of them of low drift and 2 of 

conventional ones), each one with different systems of application of the herbicide. 

The studied weeds have been: Lolium sp, Poa annua, Chenopodium album, Fumaria sp, 

Veronica sp and Urtica urens. However, 10 more species have been observed and 

quantified during the process. 

The percentage of covering over the weeds in each of the subplots has also been 

considered; the density of crops and their vegetative stage, and possible toxicity 

effects evident in crops or weeds. 

Subsequently, a statistical analysis of the results was made with the software Minitab 

18. Through the ANOVA test results have been obtained that confirm the Lolium sp as 

the most present weed, and that the Lechler ID 120-05 nozzle (low drift) has been the 

most efficient. 

Likewise, of the eight remaining nozzles, the XR 110-03 (conventional) has given one of 

the best results and, consequently, more effectiveness in the phytosanitary treatment 

than others of low drift. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 EL PRODUCTE FITOSANITARI 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació descriu el producte 

fitosanitari com el producte químic amb un grau més o menys elevat de toxicitat, 

destinat a combatre o a evitar les plagues que perjudiquen els cultius. Aquesta 

capacitat de produir danys a organismes vius significa també un perill per a les 

persones. 

També exposa què la legislació actual que regula l'ús dels plaguicides a l'Estat 

Espanyol, és el Reial decret 3349/1983 i les seves modificacions i disposicions 

complementàries, on s'estableix que els plaguicides que hagin d'utilitzar-se a l'Estat 

Espanyol només podran fabricar-se i/o comercialitzar-se si estan inscrits en el Registre 

Oficial corresponent. I que per tant, cadascun dels productes fitosanitaris inscrits en 

aquest registre té una autorització d'ús per a uns cultius concrets, per a lluitar contra 

determinades plagues, a una dosi fixada, una classificació toxicològica i un termini de 

seguretat. També es regulen els moments d'aplicació i les precaucions especials que 

cal prendre per a la seva utilització. 

La Figura 1 mostra l’envàs del producte fitosanitari Auros de 5L.   

 

Figura 1: Exemple de l’herbicida Auros 

Es diu que s’ha realitzat una bona aplicació fitosanitària quan la distribució del 

producte ha estat òptima, tant pel que fa a la quantitat de producte per unitat de 

superfície, com pel que fa al nombre d’impactes per unitat de superfície,  adequant el 

volum utilitzat en funció de la vegetació i minvant les pèrdues. De la mateixa manera, 
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una bona aplicació és aquella que s’ha fet de forma segura i eficaç, combatent les 

males herbes, eradicant una plaga o controlant una malaltia, amb el cost òptim. 

És important tenir una bona formació en l’ús dels productes fitosanitaris, com també, 

informació i coneixement del producte. Donat que per tenir èxit en una aplicació, cal 

disposar d’unes bones condicions alhora de distribuir-lo. 

D’altra banda, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació avisa de 

la perillositat dels productes fitosanitaris, ja que es tracta de productes químics i 

biocides que, en funció de la seva toxicitat, i de la dosificació utilitzada en el moment 

de l’aplicació, poden afectar a l’ésser humà i causar-ne danys de menor o major grau. 

 

1.2 LA DERIVA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES  

La definició de deriva recollida al document normatiu ISO/22866 (ISO, 2005), la descriu 

com la quantitat de producte fitosanitari que és transportat fora de la zona tractada, 

per l’efecte de les corrents d’aire durant el tractament o, per la falta d’adherència de la 

gota.  

Els efectes de la deriva causen una menor efectivitat sobre el control de les males 

herbes, plagues o malalties. Alhora, poden provocar danys a la vegetació circumdant, a 

la fauna salvatge i per últim, a les persones.   

Cal també disposar d’uns límits de seguretat a l’hora de la polvorització del producte, 

tal com: disposar d’un marge de zona verda el suficientment amplia com perquè 

l’efecte deriva no contamini una canalització d’aigua, un riu, zones arbrades, o 

simplement zona urbanitzada. La Figura 2 mostra la zona de protecció esmentada. 

 

Figura 2: Zona de risc quan s'aplica el producte (Font: Projecte TOPPS PROWADIS) 
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De tal manera, la reducció de l’efecte deriva ajudarà a garantir un tractament més 

efectiu, a reduir costos econòmics i a contribuir en el benestar dels éssers vius de la 

zona tractada. 

 

1.3 ELS BROQUETS I LA SEVA FINALITAT   

Un broquet és l’element mitjançant el qual s’efectua l’atomització, i la formació de les 

gotes de la dissolució del producte fitosanitari, que surt a pressió a través de l’orifici 

d’expulsió.  

Aquest element polvoritza les gotes que impacten en la superfície del sòl o sobre la 

planta. No es tracta d’un element fixe sinó d’una peça intercanviable que es pot 

extreure i substituir per un altre, segons les necessitats.  

Els broquets poden ser de mida variable, fet que repercuteix en la uniformitat de 

distribució del producte. Per tant, cal ser curosos en la seva elecció. La Figura 3 mostra 

un tipus de broquet. 

 

Figura 3: Exemple de broquet  

Existeixen molts tipus de broquets, que es diferencien pels paràmetres següents: 

 Perfil de distribució del líquid 

 Tamany de les gotes 

 Possibilitat de reduir la deriva 

Actualment, el sistema més efectiu per evitar l’efecte deriva són els broquets de baixa 

deriva. Malgrat que aquest sistema no és completament eficaç, comporta una inversió 

més òptima per als pagesos, comparat amb altres mètodes. 
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Al mercat hi ha dos tipus de broquets antideriva, aquests són: 

 de baixa deriva: a l’interior del broquet es genera una caiguda de pressió. 

 d’injecció d’aire: a l’interior del broquet es genera un buit, que fa xuclar l’aire 

de l’exterior cap endins, a través de dos petits orificis, incrementant el tamany 

de les gotes. 

Aquests dos sistemes produeixen gotes més grans i, per tant,  una reducció de la 

deriva. Així doncs els resultats obtinguts, quan a reducció de la contaminació, són 

superiors als broquets convencionals. 

 

1.4 ELS BROQUETS D’INJECCIÓ D’AIRE  

La utilització de broquets d’injecció d’aire suposa una reducció de la deriva, és a dir, de 

la quantitat de producte perdut. 

Aquests broquets augmenten el volum de les gotes aconseguin una major compactació 

del producte, i produeix una menor dispersió, principalment pel complement del vent. 

D’aquesta manera el factor de deriva disminueix. Conseqüentment, com més petita 

sigui la mida de la gota més probabilitats hi haurà de deriva per la major dispersió del 

producte, que incidirà minimament en el sòl o la planta.  

Els broquets necessiten una pressió determinada per poder polvoritzar l’herbicida. Al 

mercat podem trobar broquets que poden treballar amb pressions d’entre els 2 i els 8 

bar. 

La pressió d’aire exercida pel broquet determina com de voluminoses poden ser les 

gotes expulsades. Amb pressions elevades (>4 bar), el tamany de la gota serà inferior, i 

contrariament, amb pressions baixes (<4 bar) la mida de la gota serà major, essent 

aquest el tamany més desitjat alhora d’aplicar.  

El motiu és que les gotes amb major volum són més pesades, afavorint a una menor 

dispersió o minvant l’efecte de deriva. Quant menys volum tenen les gotes més 

facilitat de dispersió i més efecte de deriva. 
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La Figura 4 mostra el funcionament dels broquets d’injecció d’aire. L’aire entra pels 

petits orificis laterals i produeix un engrandiment de la gota expulsada.  

 

Figura 4: Exemple de broquet per injecció d'aire (Font: Projecte TOPPS PROWADIS) 

Per tant, l’objectiu de la injecció d’aire és el de produir un augment en la mida de les 

gotes polvoritzades. Tot i això, segons l’estudi de Rosales-Robles et al. (2013), la mida 

de la gota no altera l’efectivitat de l’herbicida aplicat. 

 

1.5 L’HERBICIDA PRE EMERGÈNCIA 

Els herbicides són productes agroquímics (fitosanitaris) que eviten el desenvolupament 

de les plantes adventícies, considerades com a males herbes. 

Un herbicida pre-emergència es caracteritza perquè s’aplica posteriorment a la sembra 

del cultiu evitant, o tractan d’evitar, que plàntules no desitjades apareguin al conreu. 

És important tenir present que són menys eficaços si hi ha un període de sequera a la 

zona, o la situació de l’estat del sòl.  

Normalment es recomana el seu ús quan la parcel·la, prèviament a la sembra, ja ha 

manifestat males herbes.  

Els millors resultats es manifesten en terrenys amb regadiu o, si el cultiu és de secà 

amb un bon índex d’humitat. 
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La Taula 1 mostra els diferents tipus d’herbicides i, senyalitzat en blau, el que s’ha  

utilitzat a l’estudi d’aquest treball. 

Taula 1: Tipus d'herbicides 

Tipus d'herbicides 

Segons l'acció sobre la planta 
Total 

Selectiu 

Segons la seva persistencia 
Residual  

No residual 

Segons el moment d'aplicació 

Pre-sembra   

Post-sembra 
Pre-emergencia  

Post-emergencia 

Segons el procés biològic 
Hormonals 

No hormonals 

Segons el transport dins la planta 
Contacte 

Sistèmic 
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2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és l’avaluació de l’efectivitat dels broquets 

d’injecció d’aire, respecte dels broquets convencionals, fent ús d’un herbicida pre-

emergència, desenvolupat per Syngenta Iberia S.A., en un cultiu de blat tou.  

Els objectius específics han estat: 

 Comprovar que l’aplicació del producte fitosanitari ha estat efectiu. 

 Comparar l’eficàcia de l’herbicida respecte els broquets utilitzats. 

 Comprovar l’eficiència dels broquets d’injecció d’aire respecte els 

convencionals. 

 Fer el reconeixement i el recompte de les males herbes que s’hi veuen 

afectades per l’herbicida Auros. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

 

3.1 LOCALITZACIÓ DE LA PARCEL·LA  

L’emplaçament per dur a terme la part pràctica d’aquest projecte (assajos i mostrejos) 

ha estat al complex d’ Agròpolis, situat dins el municipi de Viladecans (Baix Llobregat). 

L’ Agròpolis és una instal·lació de recerca i innovació impulsada per la Universitat 

Politècnica de Barcelona (UPC). En aquesta si troba el departament de la Unitat de 

Mecanització Agrària (UMA), dels que he rebut ajuda en tot el procés d’elaboració 

d’aquest treball. La Figura 5 visualitza l’emplaçament emmarcat en vermell. 

 

Figura 5: Emplaçament de l'assaig 

 

3.2 CLIMATOLOGIA  

El clima que ens afecta està influenciat per la seva proximitat amb el Mar Mediterrani, 

el que suposa hiverns suaus i estius llargs i secs, amb una temperatura mitjana de 

16’6ºC, una mínima de -2ºC i una màxima de 32ºC. 

En aquesta zona disposem d’un temps lliure de gelades de quasi bé 300 dies, on 

aquestes solen produirse tant sòls a finals de desembre i el mes de gener. 

L’època de pluges ve clarament marcada per uns mesos d’estiu secs i per una tardor de 

pluges abundants, essent el mes de juliol el més sec i octubre el més plujós. La 

quantitat mitjana d’aigua acumulada a la zona ronda entre els 580 i els 610 mm/any.  
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Les Figures 6 i 7 que es mostren a continuació, detallen els valors mitjos de les 

diferents temperatures i pluviometries al llarg dels últims anys: 

 

Figura 6: Règims tèrmics (Font: Climate-Data) 

 

Figura 7: Pluviometria i temperatura anual (Font: Climate-Data) 

 

3.3 CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 

La parcel·la està assentada sobre un perfil deltaic “llim-argilós”, degut a la decantació  

produïda pels efectes del riu Llobregat al llarg dels anys. 

És força important incidir en l’aspecte que ens trobem en un sòl prim, poc evolucionat, 

amb poca presència d’horitzons i altament inundable degut a que se situa sobre el 

Delta del  Llobregat. 
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El sòl és molt permeable. Encara que pateix inundacions en època de pluges, un cop 

absorbides, van a parar als aqüífers subterranis.  

És important destacar que, prèviament a tota la feina realitzada, aquest espai s’ha 

mantingut exent de qualsevol activitat agrícola durant anys. Caldrà posar especial 

atenció en els resultats obtinguts, tenint en compte aquest factor. 

 

3.4 EL BLAT ESCOLLIT 

El blat tou seleccionat per a l’assaig és Triticum Aestivum var “Marco Polo”. És l’espècie 

de blat més cultivada al món, i és especialment resistent a les baixes temperatures, 

essent una característica que el diferència respecte a altres tipus de blat. 

La Figura 8 mostra una imatge de l’envàs de la llavor utilitzada a l’experiment, on hi 

figuren les següents dades:  

 L’espècie i varietat de la llavor. 

 País de producció de la llavor i el tractament que ha rebut. 

 El distintiu de llavor certificada segons els paràmetres de la CE (Comunitat 

Europea). 

 

Figura 8: Exemple de la llavor emprada a l'assaig 

Tenint en compte que la parcel·la té aproximadament 10.400 m², la quantitat de llavor 

de Triticum Aestivum var “Marco Polo” necessària per a la sembra va ser de 216 kg/ha, 

segons els càlculs efectuats abans de la sembra. 
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Per dur a terme les feines de sembrat del blat, la màquina sembradora utilitzada va  

ser del model VICON LZ 302, acoblada a un tractor. 

 

3.5 EL PRODUCTE FITOSANITARI 

L’herbicida utilitzat ha estat l’Auros (80 % p/v Prosulfocarb), desenvolupat per 

l’empresa Syngenta Iberia S.A. Aquest herbicida s’utilitza per als tractaments de pre-

emergència en cultius de blat.  

Les característiques tècniques d’aquest herbicida estan adjuntades a l’Annex I d’aquest 

treball. On també s’hi troben altres dades com ara les seves recomanacions d’ús, les 

proporcions a utilitzar (4 l/ha aproximadament), el volum d’aplicació (200-400 l/ha) o 

el tipus de broquet que cal emprar. 

L’herbicida Auros es apropiat per combatre les següents males herbes: 

 Urtica urens (ortiga comuna), de la família de les urticàcies. 

 Lolium sp (raigràs), de la família de les poàcies. 

 Veronica sp (verònica), de la família de les plantaginàcies. 

 Fumaria sp (fumària), de la família de les papaveràcies.  

 Poa annua (poa), de la família de les poàcies. 

 Chenopodium album (cendrosa), de la família de les amarantàcies. 

Posteriorment va fer-se la mescla d’aigua amb els 4L/ha del producte fitosanitari, 

tenint en compte les dimensions de la parcel·la, les especificacions de manipulació i les 

quantitats d’ús recomanades pel fabricant (Annex I).  
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3.6     L’EQUIP POLVORITZADOR 

L’equip polvoritzador anava acoblat a un tractor a l’hora d’aplicar el tractament, i era 

de la marca HARDI.  El dipòsit que duia l’equip tenia una capacitat de 800 litres, 

fabricat íntegrament de polietilè.  

Les barres de tractament estan muntades directament sobre el xassís del dipòsit, i 

tenen una longitud de 12 metres. La forma d’aquestes barres, un cop recollides, és d’X 

i són les que porten instal·lats els diferents broquets. 

Un cop s’està polvoritzant cal que les barres estiguin a una alçada òptima, per mirar 

d’aconseguir una bona aplicació i així evitar pèrdues per l’efecte de deriva. L’alçada 

aconsellable se situa al voltant dels 0,5-0,6m aproximadament. La Figura 9 mostra com 

ha d’estar col·locada la barra de tractament. 

 

Figura 9: Correcte posicionament de la barra de tractament (Font: Projecte TOPPS PROWADIS) 

 

3.7 ELS BROQUETS  UTILITZATS 

Aquest apartat descriu les característiques dels broquets que s’han utilitzat en 

l’experiment. Es van escollir 9 per fer aquest treball, on 7 d’ells eren de tipus antideriva 

i tant sols 2 eren convencionals.  

D’aquesta manera s’establien una sèrie de característiques comunes per a tots ells, 

com el volum aplicat (L/ha) i l’alçada d’aplicació (cm). Tant mateix, en els paràmetres 

de velocitat del tractor (km/h), de pressió (bar) i en reducció de deriva (%), la 

diferència l’establia el broquet XR 110-03, un dels convencionals. Finalment, el XR 110-
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05VP (també convencional), se’l dotava de les mateixes característiques que els 

broquets d’antideriva, per poder-ne comparar les possibles diferències amb el model 

XR 110-03. 

La Taula 2 mostra els trets bàsics dels broquets escollits. 

Taula 2: Trets bàsics dels broquets 

Característiques dels broquets 

Nº 
broquet 

Nom del broquet 
Velocitat  
(Km/h) 

Volum 
(l/ha) 

Alçada 
(cm) 

Pressió (bar) 
Reducció 

Deriva 

1 Teeje  XR 110-05VP 10 200 50 2.0 N/A 

2 Lechler ID120-05 10 200 50 2.0 90% 

3 Teejet TTI110-05 10 200 50 2.0 90% 

4 Hypro ULD 110-05 10 200 50 2.0 90% 

5 Teejet AIC110-05VP 10 200 50 2.0 90% 

6 Lechler IDTA 120-05 10 200 50 2.0 90% 

7 Teejet TTI60 05 10 200 50 2.0 90% 

8 Syngenta Pre-em 130-05 10 200 50 2.0 95% 

9 
Tractament de 

referència XR 110-03 
7 200 50 3.0 N/A 

10 Sense tractar - - - - - 

 

Els aspectes més destacables són:  

 Els broquets XR 110-05 VP i XR 110-03  son broquets convencionals i per tant 

no hi ha reducció de deriva. 

 La pressió d’aplicació del broquet convencional era de 3 bar, a una velocitat del 

tractor de 7 Km/h.  El motiu era mantenir el mateix volum d’aplicació en tots 

ells. 

Els valors en % que apareixen a la Taula 2 mostren la reducció de deriva dels broquets 

d’injecció, respecte la relació del factor de deriva dels convencionals. 

Abans de polvoritzar era important saber si la màquina HARDI funcionava 

correctament, i es va comprovar la pressió de treball i el cabal real  fent servir un vas 

de mesura. 
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Excepte el broquet convencional XR 110-03 (ISO 03 blau) amb una pressió d’aplicació 

de 3 bar, la resta de broquets d’injecció (ISO 05 marró) treballaven amb pressions de 2 

bar.  

La Taula  3 mostra  els resultats del calibratge. 

Taula 3: Resultats del calibratge 

Resultat del calibratge dels broquets 

Codi de broquet Cabal mesurat pel cabalímetre (l/min) Pressió (bar) 

ISO 05 (marró) 1,7 2 

 ISO 03 (blau) 1,2 3 

 

A l’Annex II hi ha les característiques tècniques dels 9 broquets emprats, i tot seguit 

se’n detallen més aspectes: 

 HYPRO ULD 110-05: Crea gotes plenes d’aire per reduir la deriva. Té un angle de 

polvorització de 120º i pot aguantar pressions de 8 bar, essent petit, compacte i de 

gran resistència. I la seva aplicació del producte és uniforme. 

 Teejet TTI 110-05: Evita obstruccions gracies a uns conductes incorporats, pot 

aguantar pressions altres (fins a 7 bar), és resistent a la manipulació icrea gotes de 

gran tamany degut a l’aire introduït. 

 Lechler ID 120-05:Pot arribar a treballar amb pressions elevades (8 bar) i s’adapta 

a l’ús de fertilitzants en la seva aplicació a camp.  

 Teejet XR 110-05 VP: És un dels dos broquets convencionals emprats. Treballa 

amb pressions mitjanes (2-4 bar) i és efectiu si a l’aplicació s’utilitza com a 

polvoritzador. És resistent a productes corrosius i el tamany de la gota expulsada 

és bona.  
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Amb la Figura 10 se’n mostren els broquets descrits: 

 

Figura 10: Broquets del 1 al 4 

 XR 110-03: És el segon broquet convencional emprat, molt utilitzat per els 

agricultors, disposa d’un bon rendiment tant amb pressions baixes com amb altes. 

És l’únic broquet convencional utilitzat en aquest treball.  

 Syngenta Pre-em 130-05: S’utilitza per a cultius de pre-emergència amb el 95% de 

reducció de deriva. És un broquet que tolera pressions elevades (8 bar) i té una 

elevada reducció de deriva. 

 Teejet TTI 60 05: La polvorització d’aquest broquet és d’angle ample, provocant 

que la distribució del producte sigui uniforme. És resistent a la corrosió, aguanta 

pressions elevades (6 bar), i crea gotes voluminoses per disminuir l’efecte de 

deriva.  

 Lechler IDTA 120-05: Pot suportar grans pressions (8 bar), amb un angle de treball 

de 120º (part davantera) i de 90º (part de darrera). A més a més. pot reduir la seva 

deriva creant gotes voluminoses, fent que fent que es pugui aplicar amb 

condicions de vent. 

 Teejet AIC 110-05 VP: Pot aguantar fins a pressions de 8 bar, crea una mida de 

gota suficientment gran per poder reduir la deriva què, un cop s’aplica, la dispersió 

del producte és molt uniforme. 
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A la Figura 11 es veuen els broquets descrits: 

 

Figura 11: Broquets del 5 al 9 

La Taula 4 mostra les diferents mides que pot tenir una gota (mesurada en micres), les 

diferents simbologies segons la mida i, finalment, la categoria i el color que els hi 

pertany. 

Taula 4: Classificació de la mida de la gota 

Categoria Símbol Color Tamany de la gota aproximat en micres 

Molt fina VF   <100 

Fina F   100-175 

Mitjana M   175-250 

Grossa C   250-375 

Molt grossa VC   375-450 

Extremadament grossa XC   >450 
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4. ACTUACIONS A LA PARCEL·LA 

 

4.1 PREPARACIONS PRÈVIES A L’ASSAIG 

Abans de començar l’assaig va d’adequar-se el camp i el llit de sembra, procurant que 

el terreny fos el més homogeni possible. Amb la correcció del possible desnivell 

existent es podien evitar errors en l’anàlisi experimental. A més, es va passar un 

subsolador, a una profunditat de 0,6 metres, per remoure i oxigenar un sòl que no 

havia estat treballat feia temps.  

Per finalitzar les tasques prèvies, es va fer ús d’una estripadora per a l’eliminació de 

restes vegetals. 

 

4.2 L’ASSAIG DE CAMP 

Com ja s’ha dit anteriorment, la parcel·la disposa d’una superfície de 10.400 m². No 

obstant, l’assaig va ocupar aproximadament un 75%, i el tant per cent restant va 

romandre sense activitat.   

La primera tasca va ser dividir la parcel·la en 3 seccions, estructurades de la següent 

manera: 

 3 blocs 

 10 plots per bloc 

 3 quadrants per plot 

 

D’aquesta manera cada plot té 3 quadrants d’1 m², diferenciats pels colors verd, blau i 

vermell. 
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La Figura 12 mostra la distribució al camp i els 30 plots respectivament. 

 

Figura 12: Distribució dels plots 

El disseny i el tractament en cadascun dels blocs va fer-se a l’atzar. 

Per fer el tractament fitosanitari es van tenir en compte alguns aspectes fonamentals, 

com utilitzar els equips de protecció individual (EPIS) i fer una bona manipulació del 

producte al preparar-ne la dosi.  

El tractament va efectuar-se a primera hora del matí amb unes condicions climàtiques 

òptimes. El factor vent va ser favorable (≤ 3 m/s) Si aquest supera els 3 m/s l’efecte 

deriva es fa evident i l’herbicida perd efectivitat.  
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La Figura 13 mostra l’efecte del tamany i de la distància recorreguda de la gota, amb 

una velocitat del vent de 3m/s: 

 

Figura 13: Efecte de la deriva quan el vent passa dels 3 m/s (Font: Projecte TOPPS PROWADIS) 

Un cop es va finalitzar el tractament tant sols restava netejar el dipòsit, els broquets i 

els respectius EPIS utilitzats. 

Els plots van ser polvoritzats amb els broquets que els hi pertocava. De forma que:  

 Cadascun dels 9 broquets tenia 3 repeticions. 

 Hi havia 3 parcel·les de control (on no es polvoritzava). 

La Taula 5 mostra els broquets utilitzats a cadascun dels 30 plots.  

Broquet utilitzat a cada plot  

Número 
de plot  

Tractament Broquet 
Número 
de plot  

Tractament Broquet 
Número 
de plot  

Tractament Broquet 

1 7 TTI60 11 8 SYN 21 9 REF 
2 8 SYN 12 6 IDTA 22 3 TTI 
3 10 UNT 13 2 ID 23 7 TTI60 
4 5 AIC 14 1 XR 24 6 IDTA 
5 1 XR 15 7 TTI60 25 2 ID 
6 3 TTI60 16 5 AIC 26 8 SYN 
7 4 ULD 17 4 ULD 27 1 XR 
8 9 REF 18 10 UNT 28 4 ULD 
9 2 ID 19 9 REF 29 5 AIC 

10 6 IDTA 20 3 TTI 30 10 UNT 
Taula 2: Els 30 plots, els broquets i els tractaments 
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5. L’ANÀLISI ESTADÍSTIC 

 

Els comptejos de les males herbes a camp, van suposar la primera tasca a realitzar, per 

tal d’obtenir els resultats estadístics.  

Les males herbes i les seves densitats, així com la presència del blat, es van haver de 

comptar manualment i plot a plot. Els mostrejos efectuats van ser als mesos de: 

 Desembre del 2017 

 Gener del 2018 

 Abril del 2018 

La flora arvense on l’Auros actuava, i calia quantificar en densitat (planta/m²) eren: 

Lolium sp, Poa annua, Chenopodium album, Fumaria sp, Veronica sp i Urtica urens.  

La resta de males herbes observades i quantificades van ser: Convolvulus arvensis, 

Polygonum aviculare, Medicago sativa, Vicia sativa, Calendula arvensis, Matricaria 

chamomilla, Xanthium sp, Arundo donax, Amaranthus sp i Cynodon dactylon. No 

obstant, totes aquestes no es veien afectades pel producte herbicida i no era necessari 

el seu anàlisis.  

L’anàlisi de les dades obtingudes en els mostrejos, es van fer amb el programari 

estadístic Minitab 18. On van seguir-se una sèrie de passos per extreure els resultats. 

Per calcular les densitats (planta/m²) va fer-se un anàlisi descriptiu de les dades, per 

agrupar-les, i d’aquesta manera poder formar les diferents gràfiques.  

Per fer aquestes gràfiques es van seguir aquests passos: 

 Les variables de la gràfica han estat representades per les diferents males 

herbes. 

 La variable categòrica ha estat representada per els broquets. 
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Per a poder analitzar les dades correctament, va optar-se per fer un test ANOVA. 

Aquest permet comprovar sí l’ús de l’herbicida, mitjançant els diferents broquets ha 

estat efectiu o no.  

Els paràmetres per a dur-lo a terme van ser els següents: 

 Com a factor fixe: broquet (9 nivells que corresponen a cada tipus de broquet). 

 Com a factor aleatori: bloc (3 blocs). 

 Com a variable dependent: la densitat de flora arvense (en plantes/m²). 

Al tractar-se d’un disseny experimental, es procura que l’error d’aquest sigui el mes 

lleu possible, tal que, les variacions es podien donar degut a: 

 Factors del terreny 

 Factors del clima 

 Factors de tractament 

 Factors de la situació de cada plot 

I, finalment, s’han fet les comparacions amb el mètode de Tukey, amb una fiabilitat del 

95%. Les males herbes van ser la variable resposta i els broquets van ser els elements a 

comparar. 
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6. RESULTATS OBTINGUTS 

 

Aquest apartat  recull els resultats obtinguts de l’anàlisi estadístic, a partir de les dades 

obtingudes a camp.  

Tal i com s’ha mencionat a l’apartat “5. Anàlisi estadístic”, els mostrejos efectuats van 

ser als mesos de desembre, gener i abril. Però donada l’escassetat de dades 

obtingudes amb el mostreig de desembre, on va ser impossible extreure’n conclusions, 

es va considerar oportú analitzar únicament els mesos de gener i abril. 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts pertanyents al mes de gener.  

Per a elaborar les gràfiques, les dades van ser transformades prèviament amb la 

fòrmula del logaritme neperià (Ln) per garantir la normalitat de les dades i donar-hi 

més homogeneitat.  

Al Gràfic 1 s’hi observen les densitats de Veronica sp i de Lolium sp respectivament.  

Gràfic 1: Densistats de Verònica (planta/m2) i Lolium (planta/m2) 
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Les lletres A, AB i B indiquen les diferències significatives que hi ha,o no, entre els 

broquets, segons els resultats obtinguts. Per tant, es poden complir dues situacions: 

 Si apareixen A + B, A + AB, B + AB o A + AB + B, els resultats indiquen que els 

broquets són significativament diferents.  

 Si només apareix A  o AB o B, els resultats entre els broquets no són 

significativament diferents. 

La densitat de Veronica sp és elevada en el broquet SYN (6 pl/m²) respecte els 

broquets ID, IDTA i el REF, que mostren uns valors quasi inexistents. Per tant 

s’observen diferències significatives entre ells. 

Les dades del Lolium sp són molt dispars en gairebé tots els broquets, únicament els 

IDTA i ULD mostren uns resultats més homogenis. A la parcel·la de control (UNT) 

s’observen densitats baixes i, per contra, el broquet REF obté 40 pl/m². Per tant es pot 

afirmar que hi ha diferències significatives entre ells. 

El Gràfic 2 mostra les densitats de la Fumaria sp.  

Gràfic 2: Densitats de Fumaria (planta/m2) 
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El gràfic de la Fumaria sp mostra valors aproximats entre els broquets IDTA, REF, SYN i 

TTI60, amb densitats al voltant de les 5 pl/m². Els broquets ID, TTI i UNT obtenen valors 

de 3 pl/m², per tant, no s’observen diferencies significatives. 

Tot seguit es mostren els resultats obtinguts del mostreig pertanyent al mes d’abril.  

El Gràfic 3 mostra les densitats del Chenopodium album i de la Fumaria sp 

respectivament. 

Gràfic 3: Densitats de Chenopodium (planta/m2) i Fumaria (planta/m2) 

 

En el cas del Chenopodium album els broquets REF, TTI i XR obtenen excel·lents 

resultats respecte a la resta, donat la gran variabilitat existent. Cal destacar que és la 

planta amb menys presència en el camp d’assaig i no s’observen diferencies 

significatives.  

Amb la Fumaria sp hi ha una gran variabilitat, amb densitats d’entre 0-1 pl/m² en el cas 

del broquet AIC, fins a magnituds de més de 25 pl/m² en el cas del broquet TTI. Pot 

afirmar-se que hi ha diferències significatives entre ells.  
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El Gràfic 4 mostra les densitats del Lolium sp i de la Poa annua respectivament. 

Gràfic 4: Densitats de Lolium (planta/m2) i Poa annua (planta/m2) 

 

Per els broquet IDTA, el Lolium sp presenta densitats elevades, entre els 5 i 20 pl/m², la 

mateixa present a la parcel·la de control (UNT). Tant mateix, les diferències entre els 

broquets són elevades i no hi ha homogeneïtat en les xifres obtingudes. 

Les densitats de la Poa annua són escasses. Els broquets ID i IDTA obtenen densitats 

molt petites i, contràriament, la parcel·la de control (UNT) obté 3 pl/m². Per tant, els 

resultats no són significativament diferents ni per al Lolium sp ni per la Poa annua. 

El Gràfic 5 mostra les densitats de Urtica urens i de Veronica sp respectivament. 

Gràfic 5: Densitats d'Ortiga (planta/m2) i Verònica sp (planta/m2) 
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La Urtica urens mostra uns resultats diversos, ja que el broquet SYN obté densitats de 

25 pl/m² respecte els 6-7 pl/m² de la zona de control (UNT). Novament els broquets ID 

i IDTA donen resultats més favorables. Pot confirmar-se que hi ha diferències 

significatives entre ells.  

Amb la Veronica sp els resultats son molt variables, donat que la zona no tractada 

(UNT) supera les 25 pl/m². El broquet que presenta els millors resultats és el ID, amb 

unes densitats quasi ínfimes. Per tant, s’observen diferències significatives entre ells.  

Els recomptes dels mostrejos van restar força condicionats pels factors climàtics, degut 

a les pluges acumulades a la zona. Donat que la parcel·la ja era una zona fàcilment 

inundable, els recomptes van allargar-se setmanes per les dificultats d’accedir a la 

zona, i per la gran quantitat de vegetació existent. Aquest fet va comportar una 

dificultat adicional a l’hora de localitzar els quadrants. 
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CONCLUSIONS 

 

Amb l’assaig de camp realitzat des de novembre fins a l’abril del 2018, hem pogut 

comfirmar que existeix una gran heterogeneïtat en els resultats obtinguts, essent de 

tal nombre que molts d’ells són significativament diferents. Van obtenir-se gran 

varietat de dades, no solament entre les diferents espècies de males herbes, sinó que 

també amb els de la mateixa espècie.  

Gràcies a l’anàlisi efectuat, pot afirmar-se que, d’entre tots els broquets els més 

eficients han estat el Lechler ID 120-05 i el HYPRO ULD 110-05. El XR 110-03 (un 

convencional), el Syngenta Pre-em 130-05 i el Lechler IDTA 120-05 han donat uns 

resultats més moderats, i pel que fa a la resta, els resultats han sigut gairebé 

insignificants, gens destacables. Pot afirmar-se que entre les parcel·les tractades i les 

que no, hi ha diferències significatives donada la gran heterogeneïtat de les dades 

obtingudes. 

En els diferents mostrejos s’han pogut observar, i quantificar, fins a 16 espècies de 

males herbres. Però d’aquestes, només 6 van ser analitzades, ja que les 10 restants no 

van afecta-se per l’ús de l’herbicida. D’aquestes sis males herbes, el Lolium sp és la que 

té més presència a la zona, seguida per la Fumaria sp, observant-hi poca presència de 

la Chenopodium album. 

Com a conclusió, cal destacar que el broquet convencional XR 110-03 ens ha donat 

millors resultats, en quantitat de males herbes, que 4 broquets d’injecció d’aire i que 

l’altre model convencional (XR 110-05 VP), però amb un rendiment per sota del Lechler 

ID 120-05 i del HYPRO ULD 110-05. Pot confirmar-se que els broquets d’injecció són 

més efectius, i el seu ús, per a combatre la deriva, està justificat. 
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ANNEX I: FITXA TÈCNICA DE L’HERBICIDA 

 

Fitxa tècnica de l’herbicida Auros, de Syngenta Iberia S.A. 
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ANNEX II: CARACTERÍSTIQUES DELS BROQUETS 
 

Els broquets Teejet es mostren a la Figura 14, que són els següents models: 

 XR 110-05, TTI 110-05, AIC 110-05, XR 110-03 i TTI 60-05. 

 

Figura 14: Broquets Teejet 
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Els broquets Lechler es mostren a la Figura 15,  que són els següents models: 

 ID 120-05, IDTA 120-05 i Syngenta Pre emergència 130-05. 

 

Figura 15: Broquets Lechler 

 

El broquet Hypro ULD 110-05 es mostra a la Figura 16: 

 

Figura 126: Broquet Hypro 
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ANNEX III: ARXIU FOTOGRÀFIC  

 

La Fotografia 1 mostra com va fer-se la calibració de la sembradora.  

La part més important va consistir en l’ajustament de la sembradora, tal que la dosi de 

sembra fos l’adequada, com també, una comprovació del correcte funcionament de la 

màquina.  

 

Fotografia 1: Calibració de la sembradora 

La Fotografia 2 mostra com va fer-se la sembra del blat, mitjançant la sembradora 

VICON, sent portada per un tractor. 

 

Fotografia2: Sembra del blat 
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A la Fotografia 3 s’hi pot observar l’exemple d’un quadrant d’1 m², en aquest cas un 

amb l’etiqueta verda. Cal recordar que per cada plot existien 3 quadrants amb tres 

colors diferents, que eren el blau, el vermell i el verd. 

 

Fotografia 3: Exemple d'un quadrant 

La Fotografia  4 mostra com es diferenciaven els diferents plots. En aquest cas s’utilitza 

com exemple el número 16 i el tipus de broquet utilitzat, que va ser el Teejet AIC 110-

05 VP (AIC). 

 

Fotografia 4: Rètol per diferenciar cada plot 

A la Fotografia  5 es visualitza com va tenir lloc la preparació de l’herbicida abans de la 

polvorització, ajustant la quantitat necessària del producte abans de l’abocament 

d’aquest en el dipòsit d’ensulfatar.  
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La Fotografia  6 mostra la polvoritzadora abans d’aplicar l’herbicida al camp.  

Com a cada plot s’utilitzava un broquet diferent, s’havia d’acompanyar a la màquina 

per tal de posar i treure els broquets. 

 

Fotografia 6: L'aplicació de l'herbicida 

 La Fotografia  7 mostra un exemple de com s’ha fet el recompte de males herbes i les 

mesures de densitat.  

 

Fotografia 7: Compteig de males herbes 

Fotografia 5: Preparació de l'herbicida 
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