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16.1. Presentació

La colza, cultiu que engloba diverses espècies
del gènere Brassica, és actualment una de les prin-
cipals fonts d’olis vegetals del món. Durant els
anys 1975-85, la producció i utilització de l’oli
de colza ha augmentat més de pressa que la de
cap altre oli, i s’ha situat (1996) en el tercer lloc
a escala mundial, després de l’oli de soja i l’oli de
palma.

L’origen d’aquest cultiu es perd en el temps:
hi ha informació sobre el cultiu a l’Índia el 4000
a.C. i fou introduïda a la Xina i al Japó abans del
2000 a.C. (Lühs i Friedt, 1994). De fet, es consi-
deren dos centres d’origen: un a la regió medi-
terrània i l’altre a la regió afganopaquistanesa

El cultiu de la colza es considera que comen-
çà a Europa (la situada al nord del Alps), a l’edat
mitjana. L’oli es feia servir per il·luminar amb els
llums d’oli, perquè en cremar-se no fa fum, i
també per fer sabó. La seva importància va dis-
minuir a finals del segle XIX i no fou fins a partir
de la dècada del 1940 que es tornà a desenvolu-
par, fins a convertir-se en la primera oleaginosa
europea.

A Amèrica del Nord s’introduí després de la
Segona Guerra Mundial. Des de llavors, Canadà
s’ha convertit en un dels primers països produc-
tors de colza.

Es tracta d’un cultiu ben adaptat als climes
temperats i relativament freds (pot créixer des de
l’Àrtic fins a l’Equador), sempre que tingui prou
humitat.

L’oli de colza tradicional s’ha caracteritzat per
tenir un contingut important d’àcid erúcic (àcid
gras monoinsaturat de 22 àtoms de carbó), el qual
és poc indicat per a l’alimentació humana. La
presència d’aquest component ha fet que en els
darrers vint anys l’oli de colza hagi estat més estu-
diat que cap altre, i finalment s’ha obtingut un
bon producte des del punt de vista nutricional.

El valor alimentós de la farina de colza tradi-
cional (varietats anteriors als anys noranta) és
limitat a causa de la presència de compostos sul-

furosos anomenats glucosinalats, que ocasionen
diverses disfuncions en els animals.

Actualment, aquests dos inconvenients han
estat corregits gràcies a la millora genètica i es
compta amb les anomenades varietats doble
zero, també conegudes amb el nom de canola.

A partir dels anys 1990 a la UE s’ha obert una
nova sortida per al cultiu de la colza: la transfor-
mació del seu oli en dièster, biocarburant per al
motors de gasoli.

La colza és, indubtablement, el més promete-
dor dels cultius oleaginosos importants per apli-
car-li les tècniques de la moderna biotecnologia,
ja que s’adapta bé al cultiu d’embrions i és l’únic
oli la composició del qual es pot transformar
rutinàriament (Murphy, 1994). 

De fet ja han sortit al mercat diverses varietats
transgèniques, en les quals s’han millorat les carac-
terístiques més diverses: resistència als herbici-
des, resistència als insectes, augment del contin-
gut de certs àcids grassos, etc. (Dale i Scheffler,
1994).
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Figura 16.1. Colza a punt de ser collida



16.2. La producció

16.2.1. Importància del cultiu

La producció i el comerç en l’àmbit mundial

La producció mundial de colza és de 30 milions
de tones (any 1996) i es concentra en quatre paï-
sos: la Xina, l’Índia, la UE i el Canadà, que en
produeixen més del 85% del total (taula 16.1).

Fins l’any 1980 la producció de colza experi-
mentà un creixement regular, però a partir d’a-
quest any es desenvolupà molt més de pressa,
sobretot a la Xina i a la UE (figura 16.2), de
manera que en vint anys s’ha multiplicat per
cinc. Sembla ser que la crisi del model de desen-
volupament de Brasil, basat en la soja, i la pèrdua
de quota de mercat de les oleaginoses dels EUA
la van afavorir (Faivre-Dupaigre, 1992).

El comerç internacional de productes deri-
vats de la colza representa el 40% de la llavor
produïda. A partir del 1988 ha disminuït el
comerç de llavors a favor del de l’oli i de la fari-
na, evolució que ha estat afavorida per la millo-
ra de la qualitat de la llavor (aparició de les varie-
tats doble zero).

El principal país comprador és el Japó (com-
pra sobretot llavor). La UE és el segon importa-
dor de llavor i, des de fa uns anys, també en
compren els EUA. Sovint, la Xina també ha de
comprar oli. 

Els països exportadors són Canadà (40% de
la llavor que es ven en el mercat mundial) i la
UE, que exporta més de la meitat del volum d’oli
de colza que es comercialitza arreu del món. La
Xina i l’Índia, principals països consumidors de
l’oli de colza, n’exporten la farina o turtó.
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PAÍS SUPERFÍCIE RENDIMENT PRODUCCIÓ

(ha x 106) (kg/ha) (t x 103)   Percentatge

Xina 6.900 1.304 9.000 29,6

Unió Europea 2.604 2.742 7.140 23,5

Índia 6.300 952 6.000 19,7

Canadà 3.479 1.448 5.037 16,6

França 875 3.319 2.904 9,6

Alemanya 855 2.280 1.949 6,4

Espanya 77 1.445 111 0,4

Tot el món 21.787 1.395 30.385 100,0

TAULA 16.1. Principals països productors de colza 
l’any 1996 (FAO, 1997)

Figura 16.2. Evolució de la producció mundial de colza i en els principals països
productors (FAO,2001)
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La colza a la Unió Europea

A la UE la producció de colza es localitza en els
països del nord d’Europa: Alemanya, França i el
Regne Unit n’aporten més del 85% del total.

El consum del producte per triturar s’avé
força amb la producció (figura 16.3), però hi ha
intercanvis entre països a l’interior de la UE:
França i, en petita proporció, Dinamarca n’ex-
porten per abastir la indústria transformadora
centrada a Alemanya, Bèlgica i Holanda.

L’expansió de la producció de colza a la UE
ha quedat limitada per la PAC, que ha fixat una
producció màxima d’oli comestible per subven-
cionar. Hi ha molt d’interès per desenvolupar la
producció destinada a la indústria: carburants,
lubrificants i cosmètics.

La colza a Espanya

La producció de colza a Espanya és insignificant,
com en tots els països del sud de la UE. En el
nostre cas, potser és més limitada del que per-
metrien les condicions del medi a causa del
malaurat incident de l’”oli de colza“ i també a les
quotes establertes en la PAC.

A Catalunya la producció de colza tampoc
no és gaire important: 2.200 ha i 3.650 tones,
l’any 1995 (MAPA, 1997).

16.2.2. Característiques del producte 

La composició química de la llavor

Tot i que la composició química de la llavor pot
variar força segons les condicions de conreu i
segons la varietat cultivada, a continuació s’indi-
quen els valors més corrents pel que fa al seu
contingut en principis immediats (establerts
sobre substància seca):

– Oli: 40-45%
– Proteïna bruta: 24-28%
– Hidrats de carboni: 17-21%
– Fibra bruta: 7,5-8,5%
– Minerals: 4-4,6%.

La llavor de colza dóna un rendiment de 38-
44% d’oli i la resta és una farina o turtó que
conté 36-40% de proteïna d’alta qualitat, utilit-
zada per a l’alimentació animal.

L’oli de colza

L’oli de colza tradicional es diferencia dels altres
olis perquè conté una proporció important d’à-
cids grassos de cadena llarga (20 i 22 carbons),
particularment d’àcid erúcic. Aquest compost no
és indicat per a l’alimentació humana.

Per això, un objectiu de la millora genètica
fou abaixar el contingut d’àcid erúcic per millo-
rar-ne el valor nutritiu. Les primeres línies de
colza amb oli pràcticament lliure d’àcid erúcic es
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Figura 16.3. Equilibri entre la producció i el consum 
de colza a la UE (FAIVRE-DUPAIGRE, 1992) 
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ÀCID GRAS VARIETATS VARIETATS
ANTIGUES MODERNES

Àcid palmític (C 16-0) 3,5 4,3 
Àcid palmitoleic (C 16-1) 0,4 0,2
Àcid esteàric (C 18-0) 1,2 1,5
Àcid oleic (C 18-1) 14,2 60,9
Àcid linoleic (C 18-2) 13,8 21,3
Àcid linolènic (C 18-3) 9,1 10,0
Àcid araquídic (C 20-0) 0,8 0,5
Àcid gadoleic (C 20-1) 10,9 1,0
Àcid erúcic (C 22-1) 46,9 0,2

TAULA 16.2. Composició en àcids grassos (%) de l’oli
de colza de les varietats antigues i les modernes 

(BOYELDIEU, 1991)
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van obtenir al Canadà el 1961 (de Brassica napus)
i el 1964 (de B. rapa), i la primera varietat comer-
cial d’aquest tipus sortí al mercat l’any 1968
(Stefansson i Downey, 1995); al cap de poc apa-
regué la primera varietat a França (Boyeldieu,
1991). Amb poc temps, tant al Canadà com a la
UE, totes les varietats antigues foren substituïdes
per les noves (vegeu la taula 16.2).

Altres objectius de la millora genètica rela-
cionats amb la composició de l’oli de colza han
estat les següents (Uppström, 1995 i Downey i
Röbbelen, 1989):

- Incrementar el contingut d’àcid erúcic per
obtenir varietats adaptades a la indústria.

- Reduir el contingut d’àcid linolènic (des del
8-10% fins al 3%), per afavorir-ne la conser-
vació, i incrementar el contingut d’àcid lino-
leic per millorar la qualitat alimentosa.

- Incrementar el contingut d’àcids grassos de
cadena curta (palmític, esteàric, lauric, etc.).

Vegeu l’apartat 16.3.5.

La farina de colza

La proteïna de la colza és rica en lisina i també
en aminoàcids sofrats (metionina i cistina), els
quals limiten la qualitat biològica del gra dels
cereals i altres oleaginoses. 

La importància del tegument de la llavor
(18,5%), amb contingut alt de fibra bruta, limita
la qualitat de la farina que queda després de treu-
re’n l’oli. Les llavors amb tegument groc, de
determinades varietats, presenten un contingut
en fibra més baix.

Una limitació encara més important de la qua-
litat de la farina es deu a la presència de glucosina-
lats, un grup de components químics que es troba
en les llavors de les plantes del gènere Brassica. Són
compostos de sofre molt complexos en què es
combinen una molècula de glucosa i un radical
variable. La seva importància es deu a què es degra-
den en presència d’un enzim en una sèrie de com-
postos, alguns dels quals són nefastos per als ani-
mals que consumeixen colza, perquè els provoca
inapetència, retard del creixement, hemorràgies
del fetge, etc. (Boyeldieu, 1991 i Uppström, 1995). 

La millora genètica ha permès, com en el cas
de l’àcid erúcic, baixar el contingut de glucosi-
nalats a nivells menys perjudicials (fins a menys
de 30 micromols/g de farina, taula 16.3). 

Les varietats de colza amb nivells baixos d’àcid
erúcic i de glucosinalats a Europa s’anomenen
varietats doble zero. Al Canadà, en canvi, les
comercialitzen amb el nom de canola, per donar
una imatge diferent d’un producte nou. El Canola
Council of Canada estableix periòdicament les carac-
terístiques analítiques que han de complir els pro-
ductes procedents de les varietats que s’incloguin
en aquesta denominació (De la Taille, 1997).

16.2.3. Utilització

La colza es cultiva per utilitzar-ne l’oli i també
per la farina proteica que se’n deriva.

L’oli per a l’alimentació humana

En els països asiàtics l’oli de colza ha estat tradi-
cionalment un dels principals olis comestibles.

Al nord d’Europa i al Canadà l’oli de colza
s’ha utilitzat, sobretot, per a la fabricació de mar-
garines. L’aparició de les varietats zero li ha per-
mès ocupar una plaça predominant en el mercat
d’olis líquids comestibles d’aquests països.

L’oli de canola es caracteritza pel baix nivell
d’àcids grassos saturats (menys del 4% d’àcid
palmític), els nivells relativament alts d’àcid
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COMPONENT ACG     BCG (n)  BCG (d) CLOFOLLA

Greixos 2-4 2-4 2-4 12-14

Proteïna bruta 38-40 38-40 43-46 16-18

Fibra bruta 12-14 12-14 7-9 24-26

Glucosinalats (*) 90-120 25-40 30-50 -

TAULA 16.3. Composició química (% MS) de la farina
de colza de diferents procedències (BOYELDIEU, 1991)

ACG: Farina procedent de llavor amb alt contingut de glucosinalats.   
BCG (n): Farina procedent de llavor amb baix contingut de glucosina-

lats, normal. 
BCG (d): Farina procedent de llavor amb baix contingut de glucosina-

lats, decorticada. 
(*) contingut expressat en micromols/g



oleic (55-60%) i la presència de dos àcids gras-
sos essencials (linoleic i linolènic) amb propor-
cions harmonioses (McDonald, 1995).

Diversos estudis han confirmat que l’oli de
canola és tan efectiu per reduir el nivell de coles-
terol de la sang com els olis de gira-sol, soja i
càrtam. D’altra banda, s’incorpora a les llets
infantils per millorar-ne la qualitat nutritiva
(Fénard, 1994).

L’interès de l’oli de colza continua augmen-
tant a mesura que la recerca n’estableix les carac-
terístiques nutricionals (McDonald, 1995). De
fet, als EUA s’ha desenvolupat el consum de l’oli
de colza entre les persones més preocupades per
les dietes sanes.

Aplicacions industrials de l’oli de colza

A més de poder ser emprat en moltes aplicacions
industrials com tots els altres olis, el de colza té
aplicacions específiques. Actualment la colza és la
font més important per produir àcid erúcic (varie-
tats erúciques), l’àcid gras de cadena llarga més
important per a diversos usos industrials.

Les aplicacions possibles de l’àcid erúcic són
moltes, però actualment s’utilitza com a lubrifi-
cant (perquè s’enganxa a les superfícies me-
tàl·liques millor que els altres olis) i, sobretot, en
la indústria dels plàstics, amb el fraccionament
previ de l’àcid erúcic.

Utilització de l’oli de colza com a biodiesel

Recentment s’ha obtingut una forma modificada
d’ester metílic procedent dels olis vegetals que
s’adapta bé als motors de gasoli modificats. L’oli
de colza de les varietats amb alt nivell d’àcid oleic
i nivells reduïts de linolònic hi és particularment
adaptat, per a països freds (Körbitz, 1995). 

El biodiesel o dièster té molts avantatges me-
dioambientals i la seva producció presenta un
bon balanç energètic: l’energia total produïda és
de mitjana més del doble de la consumida en la
producció (Reau i col., 1994)

Les perspectives de desenvolupament del diès-
ter a la UE són molt interessants (Messéan, 1997).

16.3. La planta

16.3.1. Classificació botànica

La colza és una crucífera del gènere Brassica, en
què els creuaments entre les diverses espècies
són freqüents (figura 16.4).

Per a la producció d’oli s’utilitzen diverses
espècies:

1. Brassica napus L. oleifera. És l’espècie cultivada
a Europa, en bona part del Canadà i també a
la Xina. És l’espècie més productiva i la més
estudiada.

2. B. rapa L. oleifera (fins fa poc B. campestris L.).
Cultivada al Canadà i a l’Índia. Es tracta d’una
espècie més antiga i més variable. Els culti-
vars més resistents al fred pertanyen a aques-
ta espècie, així com els més precoços.

3. B. juncea Coss. És la mostassa bruna (pel color
de les llavors) i es cultiva com a oleaginosa a
l’Índia i també a la Xina. Té bones perspectives
de desenvolupar-se en altres països (Canadà,
Austràlia, etc.) perquè és més resistent a la calor
i a la secada que les altres espècies i la seva lla-
vor té característiques qualitatives interessants.
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Figura 16.4.Triangle de U (1935). Les espècies diploides
ocupen els extrems, i en el centre dels costats hi ha 

les espècies derivades per encreuament 
(KIMBER i MCGREGOR, 1995)



16.3.2. Morfologia

És una planta herbàcia anual (les varietats de primave-
ra) o bianual (les varietats d’hivern), d’arrel pivotant.

Les fulles són glauques i glabres. Les basals,
amb peduncle, són lobulades; les superiors, sès-
sils, abracen parcialment la tija (figura 16.5).

La tija és erecta, ramificada i pot arribar a 150 cm
o més. Les branques s’originen a l’axil·la de les
fulles superiors de la tija i acaben en una inflo-
rescència.

La inflorescència és terminal, en raïm. Les flors, típi-
ques de les crucíferes, són de color groc i to divers.

El fruit és en síliqua, molt dehiscent (sobre tot
en les varietats més antigues). La llavor (figura 16.6)
és molt menuda (el pes de 1.000 grans és d’entre 2
i 6 g), esfèrica, de color rogenc a negre i rica en oli.

16.3.3. Adaptació i cicle biològic

És un cultiu propi de la zona temperada humida,
si bé la selecció genètica ha permès estendre’l
arreu del món. Prefereix temperatures modera-
des durant el creixement (inferiors a 25 ºC) i si
bé resisteix el fred, pot ser que aquest l’afecti
(-8 ºC les varietats de primavera i -12 ºC les d’hi-
vern), i també la calor al final de la floració.

És molt exigent en aigua durant el període
vegetatiu. La manca d’humitat durant la floració
i la maduració dels fruits és molt perjudicial.

Li cal un sòl profund, ben treballat i amb bon
drenatge.

Després de la naixença, la colza desenvolupa
nombroses fulles (fins a 20) abans de l’hivern, les
quals formen una roseta (figura 16.5).

A l’estadi de roseta els entrenusos només es
desenvolupen lleugerament. Durant aquest esta-
di la planta acumula reserves a l’arrel. Les varie-
tats d’hivern, que  precisen fred (vernalització) i
el resisteixen millor, tenen una fase de roseta
molt llarga.

Al final de l’hivern comença el creixement de
la tija, que és molt ràpid.

La floració és escalonada i es desenvolupa en
sentit acròpeta, és a dir, des de la base de la inflo-
rescència. Pot durar entre 30 i 35 dies. Comença
a la tija principal, abans que hagi arribat a l’alçà-
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Figura 16.6. Secció d’una llavor de Brassica
(BOYELDIEU, 1991)
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Figura 16.5. Aspectes de la morfologia de la planta 
de colza en diversos estadis de desenvolupament 
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ria total, de tal manera que la planta continua
creixent i ramificant-se a mesura que floreix. Està
controlada pel fotoperíode i per això, d’un any a
l’altre, en un mateix lloc, es produeix a les matei-
xes dates (pot variar uns 10 dies).

Tot i que B. napus és principalment autopoli-
nitzada, la presència d’abelles n’incrementa el
rendiment.

La formació del fruit és força ràpida: a les
6-7 setmanes després de la fecundació el fruit ja
és madur.

16.3.4. Desenvolupament de la llavor

La duració del període de maduració depèn de la
temperatura.

Acumulació d’oli

L’oli s’acumula a la llavor seguint una corba sig-
moidal (Mendham i Salisbury, 1995). La màxima
acumulació s’aconsegueix a la maduresa fisiolò-
gica. La síntesis de l’oli té lloc a la mateixa llavor
i es determina genèticament a l’embrió. L’oli s’a-
cumula sobretot en els cotilèdons (80%).

Els factors que afecten el contingut d’oli són:
– la temperatura (les més elevades el redueixen);
– el reg, que sol afavorir-lo;
– la secada, que el fa disminuir, així com l’ajagut;
– l’adobament nitrogenat, que també el perjudica si

és alt.
La composició de l’oli en àcids grassos varia

molt al principi del desenvolupament de la lla-
vor, però després resta estable.

El nivell d’àcids grassos poliinsaturats (àcid
linoleic i àcid linolènic) està molt influenciat pel
medi, mentre té lloc l’acumulació d’oli. Així:

– Les temperatures altes redueixen el nivell d’à-
cids grassos poliinsaturats i augmenten la
proporció de l’àcid olèic.

– Les llavors afectades per les gelades contenen
un nivell d’àcids grassos saturats més alt, pro-
bablement perquè no hagin acabat de madurar.

Contingut proteic i de glucosinalats

L’acumulació de nitrogen és ràpida en els primers
estadis de desenvolupament de la llavor, a mesu-
ra que es desenvolupa l’embrió i es manté fins al
final de l’ompliment del gra. Es concentra,
sobretot, en els cotilèdons.

El contingut proteic de la llavor de colza és
afavorit per les condicions càlides i seques, men-
tre que el contingut d’oli n’és perjudicat. També
es relaciona positivament amb el nivell de nitro-
gen que hi ha en el sòl.

Tot i que, d’una manera general, el contingut
proteic de la llavor varia inversament al contin-
gut d’oli, s’ha aconseguit millorar el nivell de
proteïna i mantenir el d’oli.

Els glucosinalats se sintetitzen en les prime-
res fases de la maduració, principalment en els
teixits de la síliqua, i després es transfereixen a la
llavor. El nivell de glucosinalats depèn de la
varietat, però pot variar molt segons les condi-
cions del medi i les pràctiques agronòmiques.
Així,  l’afavoreixen: 

– l’estrès hídric;
– les altes temperatures durant la maduració;
– les malalties;
– l’aplicació de sofre al cultiu.
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Figura 16.7. La floració de la colza és escalonada
i les abelles n’afavoreixen la fecundació



16.3.5. Les varietats

Actualment, a més de les varietats doble zero, que
són les úniques que se subvencionen a la UE, hi
ha varietats erúciques (50% d’àcid erúcic), que
es destinen a la producció d’oli per a la indústria. 

Recentment s’han fet progressos espectacu-
lars en el coneixement de la síntesi dels àcids
grassos en les plantes oleaginoses, i s’han identi-
ficat diversos gens responsables de la composi-
ció final de l’oli de colza. Per això pot ser possi-
ble, per enginyeria genètica, adaptar les caracte-
rístiques finals de l’oli de colza a les necessitats
de la indústria, aïllant els enzims que intervenen
en la síntesi dels àcids grassos i els gens corres-
ponents (Kader, 1994).

Aquesta situació permet plantejar-se la possi-
bilitat d’obtenir a partir d’un mateix cultiu diver-
ses varietats dissenyades per donar productes
adequats per a aplicacions concretes que omplin
nínxols del mercat específics: de productes quí-
mics, farmacèutics o alimentosos. En aquest con-
text, la colza és el cultiu més privilegiat. Tal com
s’indica en la figura 16.8, els requadres més clars
fan referència als dos tipus de varietats ja exis-
tents indicats més amunt: per donar oli amb el
60% dàcid oleic, per a la indústria agroalimentà-
ria, o bé oli 50% d’àcid erúcic, per produir cos-
mètics, polímers, tintes i productes farmacèutics. 

El 1992, s’anuncià el desenvolupament de dos

nous tipus de varietats (requadres ombrejats):
amb oli d’un 40% d’àcid làuric (per a detergents)
i d’un 40% d’àcid esteàric (alimentació).

Finalment, en diversos laboratoris i empreses
del Regne Unit, d’Alemanya, dels EUA, de
Canadà i de França ja s’està treballant en uns
altres quatre tipus de varietats de colza (requa-
dres més foscos), destinades a mercats indus-
trials de valor mitjà o elevat. Són varietats amb
continguts alts dels àcids petroselènic, erúcic
(90% +) i rinoleic, i una varietat jojaba wax. 
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Figura 16.8. Varietats de disseny de la colza (MURPHY, 1994)

Figura 16.9. La colza és una planta que s’adapta molt bé
a les tècniques de l’enginyeria genètica



16.4. El cultiu

16.4.1. Cicle de cultiu

Es tracta d’un cultiu d’hivern. La sembra es fa,
habitualment, a principis d’octubre i es cull
durant el més de juny.

16.4.2. La sembra 

La colza necessita un sòl ben preparat; és un cul-
tiu més exigent que els cereals quant a la prepa-
ració del sòl. 

La densitat de sembra òptima és d’entre 50 i
100 plantes/m2, la separació entre línies d’uns 30
a 45 cm (cada 2-4 línies de cereal) i la dosi de
sembra de 3 a 5 kg/ha.

Cal preveure un tractament de la llavor con-
tra el peu negre (Phoma lingam) i contra els insec-
tes Phyllotreta sp. i Psylliodes chrysocephala.

16.4.3. L’adobament de la colza

La colza és un cultiu exigent en adob, d’acord
amb les necessitats indicades en la taula 16.4.

Necessita més nitrogen que el blat. La
manca d’aquest component pot afectar el con-
tingut en proteïna de la llavor i la composició en
àcids grassos de l’oli. L’adobament nitrogenat
augmenta el contingut de proteïna i disminuix el
contingut d’oli del gra.

El maneig del nitrogen en el cultiu de la colza
és una qüestió que preocupa els mediambientalis-
tes (Reau i col., 1993; Reau i col., 1994), perquè
la planta en necessita molt per desenvolupar-se
bé però les exportacions són més baixes i, com a
conseqüència, la parcel·la de colza cultivada
correctament s’enriqueix en nitrogen (queda en
les restes de la collita, però és de forma orgàni-
ca). Per contra, la capacitat que té el cultiu per
absorbir el nitrogen a la tardor és un avantatge
d’aquest conreu, perquè n’evita la lixiviació.
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TAULA 16.4. Necessitats d’elements fertilitzants 
del cultiu de la colza en kg/100 de gra produït 

(adaptada de CETIOM, 1992)

Element     Exportacions Restitucions  Necessitats totals

N 3,15 3,85 7,00

P2O5 1,35 1,15 2,50

K2O 1,00 9,00 10,00

SO3 2,05 4,10 6,15

MgO 0,40 2,10 2,50

Figura 16.10.  El cultiu de la colza permet utilitzar la mateixa maquinària 
que s’empra en el conreu dels cereals



16.4.4. Altres aspectes destacats del conreu

L’aplicació correcta dels herbicides és un dels
principals problemes culturals de la colza.

D’altra banda, els herbicides poden represen-
tar, també, un problema mediambiental (Pierre i
col., 1977). Les varietats transgèniques resistents
als herbicides, que ja són al mercat, poden aju-
dar-lo a resoldre (Hébinger, 1995).

És molt interessant tenir en compte que en
aquest cultiu s’empra la mateixa maquinària que
per als cereals.

16.4.5. La collita

La collita és una operació de cultiu delicada per-
què la maduració dels fruits és escalonada, les
síliqües són dehiscents (figura 16.11) i les plan-
tes s’entortolliguen entre elles. 

Si es cull directament, com es fa habitual-
ment, es recomana que sigui quan el gra té entre
un 15 i un 19% d’humitat, per evitar que es des-
grani. Això implica que la llavor s’haurà de fer
assecar, ja que no es pot conservar bé amb un
nivell d’humitat per sobre del 8% (figura 16.12).

En alguns llocs, com ara al Canadà (De la
Taille, 1997), el cultiu es dalla abans de madurar
(per escurçar-ne el cicle), quan les granes tenen
entre el 25 i el 35% d’humitat i es deixa arren-
glerat abans de batre’l amb la recol·lectora.
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Figura 16.11. Les síliqües de la colza són dehiscents
quan maduren  

Figura 16.12. Corba d’equilibri entre la humitat del gra
de colza i la humitat de l’aire i nivell de desenvolupament

de les floridures (BOYELDIEU, 1991)
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