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Objectius

El	reg	té	per	objectiu	principal	posar	l’aigua	a	disposició	
de	les	plantes,	quedant	emmagatzemada	als	micro-

porus	de	la	terra,	alhora	que	els	macro-porus	contenen	
aire	i	permeten	l’aireació de	les	arrels

La	pràctica	del	reg	ha	de	ser	duta	a	terme	de	manera	que	maximitzi	els	
beneficis	nets.

El	reg	ha	d’estar	subjecte	a	un	disseny	tècnic		que	eviti	les	pèrdues	de	sòl	per	
erosió,	per	percolació	i	disminueixi	la	proliferació	de	malalties,	...

Quina quantitat?             Quan?                         Com?



Els	pagesos	tradicionals	reguen	entre	el	necessari	i	en	
excés...	Mentre	que	els	pagesos	de	recent	incorporació	
reguen,	sovint,	per	sota	de	les	necessitats.



Gestió	del	reg	+	preparació	de	la	terra
són	els	dos	aspectes	més	importants	per	garantir	una	

bona	producció
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¿Tenim	aigua	suficient	pel	nostre	
projecte	hortícola?

Rotació	de	cultius,	tècniques	de	cultiu,	fertilitat	de	la	terra,	
producció	esperada,	mode	de	vida	(ingressos	de	l’agricultura)…

En	la	gestió	de	l’aigua,	és	essencial	encertar-la!	

Adaptar	la	nostra	idea	de	projecte	a	l’entorn	(recursos,	clima)



Cultius hortícoles

• Necessitat 5	i	8 M	L/Ha	i	any*	(fins a	10	M	o	més)
*	5 --------- 400	m3/mensual	de	promig en	12	mesos
8			--------- 650	m3/mensual	 “								“																						“

• Garantir	entre	800-1.500	m3/Ha	i	mes*	per	cultius
estiu (periode maig-setembre)
*	800	------- 2,2	L/m2 i	dia
1.500	---- 5				L/m2 i	dia
2.100	---- 7				L/m2 i	dia

Exemples del	consum total	d’aigua:
- Un	tomacó amb encoixinat i	regadiu:	350	L/planta
- Una	tomàquet per	amanir aire	lliure:	500L/planta



Necessitats	d’aigua	per	diferents	cultius

Hivernacle (anual): 8.000 a 10.000 m3/ha
Tomaquera: 7.000 m3/ha
Albergínia, pebrots…: 5.000 – 6.000
Fruiters: 7.000 m3/ha
Cítrics: 5.000
Ametller: 3.000 – 6.000
Alfals: 10.000
Blat de moro: 7.000
Olivera: 1.500-4.000

És relatiu… depèn del tipus de sòl que tinguem…
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La	porositat	del	nostre	sòl	depèn de	la	textura	i	
l’estructura	(M.O,	laboreig,	compactació...)

Porositat	total:	40-50%	
del	volum	de	sòl

Sol	arenós:	més	macroporus

Sòl	argilós:	més	microporus

La	capacitat	d’emmagatzemar	aigua	és	un	dels	principals	factors	que	
determinen	la	quantitat	d’aigua	de	reg	i	la	freqüència	d’aplicació



CAPACITAT	DE	RETENCIÓ	D’AIGUA

• Els	sòls	argilosos	tenen	un	descens	més	atenuat	de	la	humitat	que	els	
sòls	arenosos	(distribució	més	regular	de	la	mida	dels	porus)

jt =	jm

Potencial	matricial

• El	sòl	reté	més	aigua	quan	la	
textura	és	més	fina	(argilosa)

F	(TEXTURA)



CAPACITAT	DE	RETENCIÓ	D’AIGUA

• Sòls	compactats	hi	ha	una	major	proporció	de	porus	petits	
(compactació	redueix	macro-porus.... asfixia	d’arrel)

jt =	jm	

Potencial	matricial

• Sòls	amb	bona	estructura	
contenen	més	aigua	(més	
porositat)

F	(ESTRUCTURA)



....millorant l’estructura de la 
terra (Activitat biològica, M.O)



Dr Christine	Jones
Founder,	Australian Soil Carbon Accreditation Scheme.

Hem	de	generar	vida:	L�aigua	que	entra	a	la	nostra	finca	per	pluja,	ha	de	circular	
lentament,	estar-s’hi	llargues	temporades	i	sortir	neta	a	rieres,	rius…

Agrocultura
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CAPACITAT	DE	CAMP
és	l’estat	ideal	pels	cultius:	mínim	esforç	d’absorció

• micro-porus: contenen	aigua
• macro-porus (aigua	ha	drenat):	contenen	aire	

SÒL	SATURAT <10	cbar

SÒL	A	CAPACITAT	DE	CAMP

• Sol	arenós:	 10	cbar

• Sòl	franc:	 15	– 20	cbar

• Sòl	argilós:	 20	cbar (fins	50...)

PUNT	MARCIMENT	>	80	– 100	cbar

Desrpés d’un	reg	o	pluja	molt	abundant	(sòl	saturat	d’aigua)	es	triga	2-3	dies	a	arribar	a	C.C



CÀLCUL	DE	LES	NECESSITATS	DE	REG

• TENSIÒMETRE	
• (medeix la	succió o	força que	

exerceix el	sòl sobre	l’aigua)

• BALANÇ	HÍDRIC
– EVAPOTRANSPIRACIÓ

– PLUVIOMETRIA
• www.ruralcat.net/ruralcatApp/index.html	



Càlcul	de	la	quantitat	d’aigua
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1.	Càlcul	a	partir	del	balanç	hídric
En	funció	del	clima

• Quantificar	el	potencial	d’evapotranspiració	ETP	o	ETo.	Es	
pot	avaluar	en	f(	temperatures,	hores	d’insolació,	velocitat	
mitjana	del	vent,	humitat	relativa	de	l’aire,	etc).

• Ús	de	fórmules	matèmàtiques:	Blaney-Criddle,	Radiació,	
Penman,	Thornthwaite,	Turk,	Jenmsen-Haise

En	funció	del	tanc	evaporímetre	classe	A

Es	calcula	la	ETo

ETc =	Kc ·	Eto.	El	valor	de	Kc depen del	cultiu	i	de	l’estadi	de	
desenvolupament



Càlcul	de	la	quantitat	d’aigua
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2.	Càlcul	en	funció	del	sòl	
– Per	cobrir	les	necessitats	hídriques	®mantenir	el	sòl	en	condicions	de	CC	®

mesurant	contingut	d’aigua	del	sòl	o	el	seu	potencial	matricial	(js	)	® determinar	la	
quantitat	d’aigua	a	aportar

– Mètodes	i	aparells.

• Càlcul	de	pes	sec	del	sòl	® no	és	pràctic
• Sonda	de	neutrons	®massa	car
• Fotografia	aèria	per	infraroig	® possible	futur
• Sonda	TDR	i	F-DR® s’està	abaratint
• Tensiòmetres	(js)
• Blocs	porosos,	com	els	de	guix	i	els	Watermark (js)
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Càlcul	de	la	quantitat	d’aigua



Tensiòmetres

– Es	solen	posar	a	40-60	cm	
profunditat	¿De	què	dependrà?

– Consten	d’un	material	porós	unit	a	
un	tub	amb	aigua	destil·lada	® la	
depressió	es	registra	en	un	
manòmetre

– Col·locació	depèn	del	sistema	de	rec	
i	de	la	distribució	de	les	arrels

– Rang	de	mesura	® de	0	(saturació)	
fins	–0.8	bar,

– Permeten	ser	automatitzats
– Necessiten	supervisió
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Càlcul	de	la	quantitat	d’aigua



10	kPa		<		òptim		<		20-30	kPa	

Prevenir	malalties	i	fisiopaties
-Mildius	de	coll	i	asfíxia	d’arrel
- Cul	cagat	tomàquet,	pebrot…
- Quallat	del	catbassó
...

Mesura	de	la	tensió	
matricial	de	l’aigua	al	sòl

- Reg	degoteig	i	aspersió

- Profunditats	25	i	40	cm

- Suport	al	criteri	de	dosi
i	temps	de	reg

- Fàcil	instal·lació,	maneig	i	
manteniment

Tensiòmetres



Dades per	a	tenir xifres aproximades…	
(sobretot no	ho agafeu al	peu de	la	lletra)

SENSE	TENIR	EN	COMPTE	PLUVIOMETRIA,	CAPACITAT	DEL	SÒL	
PER	RETENIR	AIGUA...

• Març	– maig:	 3-4	l/m2	i	dia	

• Juny	– setembre	:	 5-7	l/m2	i	dia	(màximes	necessitats	
en	cultius	de	fruit)

• Octubre	– novembre:	 3-4	l/m2	i	dia	

• Desembre	– febrer:	 2	a	3	l/m2	i	dia

AJUSTAR	EL	REG

.	Turgència	de	fulla	al	matí	i	a	la	nit	(assimilació	del	calci).



BULB	HUMIT

• En	agricultura	lògica	és	essencial	fer	bulbs	humits	el	
més	grans	possibles.	Hauríem	de	treballar	amb	la	
màxima	superfície	possible	d’exploració	radicular



TERRA	ARENOSA		
major velocitat d’inflitració

ü Dosis	de	reg menor	

ü Més freqüència de	reg
(poca	retenció aigua)

Volem evitar	pèrdua aigua i	

nutrients per	percolació

TERRA	FRANCA	I	ARGILOSA		
infiltració més lenta	

ü Dosis	de	reg més alta (emissors
de	major cabal)

ü Menor	freqüència de	reg (bona	
capacitat de	retenció aigua)

ü Evitar	entollament /	escorrentia

Volem arribar	fins als 50-60cm	de	
profunditat (sobretot cultiu de	fruit)

INFLITRACIÓ	DE	L’AIGUA



INFLITRACIÓ	DE	L’AIGUA

Textura Permeabilitat (mm/hora) Classificació

Arena 50 Moderada

Llimosa	- arenosa 25 Moderada

Llimosa 13 Moderadament	baixa

Llimosa	argilosa 8 Moderadament	baixa

Argilosa	llimosa 2,5 Baixa

Argilosa 0,5 Molt	baixa

Font:	FAO



INFLITRACIÓ	DE	L’AIGUA

Textura Permeabilitat (mm/hora) Classificació

Arena 50 Moderada

Llimosa	- arenosa 25 Moderada

Llimosa 13 Moderadament	baixa

Llimosa	argilosa 8 Moderadament	baixa

Argilosa	llimosa 2,5 Baixa

Argilosa 0,5 Molt	baixa

El	cabal	de	la	nostra	instal·lació	(mm/hora):	

1. S’ha	d’adaptar	a	la	permeabilitat	de	la	terra	(evitar	escorrentia)

2. Ha	de	permetre	baixar	en	profunditat	fins	50cm

3. El	temps	de	reg	a	de	ser	moderat



BULB	HUMIT

Distribució volum d’arrels
en	profunditat

40%	primera	quarta part
30%	segona quarta part
20%	tercera	quarta part

10%	més profundes

Profunditat de	les	arrels (m)
Tomaquera 0,4	– 1,5

Pebrot 0,4	– 1

Alberginia 0,4	– 1

Meló 0,4	– 1	

Cogombre 0,4	– 1

Patata 0,4	– 0,6

Col 0,4	– 0,5

Coliflor 0,3	– 0,6

Ceba	 0,3	– 0,5

Pastanaga 0,3	– 0,5

Maduixa 0,3	– 0,5

Enciam 0,3	– 0,5

Rave 0,1	– 0,2	

Pèrdua de	
nutirents



DEFINIM	LA	FORMA	DEL	BULB	HUMIT:
- dosi de	reg
- emissors (cabal,	separació)

TERRA	ARENOSA

ü Emissors poc separats (fins
20	cm)	

per	contrarrestar	la	tendència

d’un bulb humit estret i	vertical		

TERRA	FRANCA	I	ARGILOSA

ü Emissors poden	estar	més
separats (de	major cabal)

per	contrarrestar	un	bulb humit

que	vol eixamplar-se	i	li	costa	

baixar en	profunditat

BULB	HUMIT	



Segons	el	tipus	de	reg	que	apliquem,	les	
plantes	asorbeixen aigua	amb	un	major	

o	menor	esforç:	

¡apliquem	diferents	estratègies	segons	
l’estadi	de	cultiu!

ESTRATÈGIES	
DE	REG



CULTIUS	DE	FRUIT	DURANT	L’ESTIU

Planter arrela	(i	no	s’asseca)

Estimular	cabellera	radicular	
profunda

ü Menys depenents quan hi	
ha	pics de	temperatura

ü Fases	més exigents del	
cultiu:	quallat i	fructificació

1.	REGS	DE	PLANTACIÓ

“fer patir la	planta”

Regs abundants (20-30	L/m2)	
espaiats 5	a	15	dies.	L’aigua
ha	de	baixar fins a	50cm



Les	plantes estan
expandint les	arrels
en	busca de	l’aigua…



Les	plantes estan
expandint les	arrels
en	busca de	l’aigua…



CULTIUS	DE	FRUIT	DURANT	L’ESTIU

Floració /	inici quallat – Collita

Assegurar humitat constant,	
fins a	50cm	

ü Alta	influència en	la	
producció (quallat i	calibre)

ü Estratègies diferents segons
continuitat de	la	collita

2.	REGS	DE	PRODUCCIÓ

Observar	el	vigor	de	

la	planta	i	el	quallat

dels fruits



CULTIUS	DE	FRUIT	DURANT	L’ESTIU

Una	referència:	

Tomaquera en	màxima demanda	
consumeix 2L	/	planta	i	dia

2.	REGS	DE	PRODUCCIÓ

Dosi diària de	reg de	5	a	7	L/m2

(tenint en	compte +20%	de	rentat sals)

TEXTURA	FRANCA	i	ARENOSA:	reg diari

TEXTURA	ARGILOSA:	reg cada	2	dies



Observar	el	quallat

dels ramillets/fruits….

- Hibrids

- Var.	tradicionals

Collita
constant

=	
reg

constant



Quan el calci no s’assimila
sanitat vegetal

El cul cagat del tomàquet i altres fisiopaties 
associades a una mala assimilació del calci

Tant el cul cagat o podridura apical en tomàquet, pebrot, albergínia i carbassó, com el 
picat de l’enciam i l’api o el rovell de la capsa de la carxofera són fisiopaties que tenen 
el seu origen en una mala absorció i translocació del calci. Aquest element estructural 
és imprescindible durant la formació de nous teixits, i cal garantir-ne l’assimilació en 
determinades fases del cultiu.

TEXT: BORJA CAMÍ MARNET, ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA D’ARREU SCCL1

Quan observem lesions en els teixits de les plan-
tes pensem que les necrosis o taques poden haver 
estat ocasionades per algun microorganisme o in-
secte paràsit. Però també poden ser conseqüència 
de certs desequilibris fisiològics de la planta. En 
aquest segon cas són les anomenades fisiopati-
es, per exemple la taca en el tomàquet coneguda 
com a cul cagat, que es deu a una mala absorció 
i translocació del calci. Com es pot evitar? Es 
tracta de mesures preventives que van des de la 
preparació del terreny fins poc abans de la recol-
lecció, destacant la importància del reg durant 
les fases d’implantació, creixement vegetatiu i 
fructificació.

Símptomes i danys
Aquestes taques de color marró clar que aparei-
xen al tomàquet, pebrot (verd i vermell) i alber-
gínia, d’1 a 3 centímetres de diàmetre i que de-
primeixen lleugerament la pell, es coneixen com 
a podridura o necrosi apical. També s’anomena 
cul cagat, pesseta, o blossom-end rot (BER)... en 
definitiva són danys en el fruit, però també són 
símptomes. En carbassó també és bastant fre-
qüent, quan la punta del fruit apareix necrosada 
i estreta (en algun podria ser degut a falta de pol-
linitzadors, observeu la presència d’abelles i al-
tres insectes al matí quan les flors estan obertes). 
 En cultius de fulla com l’enciam el símptoma 
es coneix com a picat o tipburn; primer apareix 
un color morat a les puntes de les fulles tendres 
que cabdellen i després es poden necrosar. El pi-
cat també pot aparèixer a les fulles noves de l’api i 
l’ull de la planta queda necrosat; en carxofa es lo-
calitza a les puntes de les bràctees i també s’ano-

mena rovell de la capsa. En si mateixes aquestes 
ferides queden localitzades i no proliferen, però 
quan les condicions d’humitat són favorables es-
devenen una via d’entrada de fongs que produei-
xen podridures.

En quin moment s’originen les lesions
Aquesta fisiopatia es produeix a les parts de 
creixement actiu de la planta, en el procés de 
divisió cel·lular durant la formació de nous tei-
xits, a causa d’una baixa disponibilitat de calci. 
Aquest element estructural és fonamental per 
constituir la paret de les noves cèl·lules, per 
tant, quan hi ha un dèficit es produeix un de-
bilitament de la paret cel·lular, una pèrdua de 
turgència i finalment la mort del grup de cèl-
lules afectades. 
 Posteriorment, durant el procés d’elongació 
cel·lular, les cèl·lules ben formades s’expandei-
xen mentre que el grup de cèl·lules mortes dona-
rà lloc a un teixit necrosat (és el símptoma que 
observem en fruits i fulles).
 En els fruits com el tomàquet o el pebrot és 
molt important saber que aquesta fisiopatia es 
produeix durant el quallat dels fruits, els quinze 
dies següents entre la floració i fins que el fruit 
ha aconseguit la grandària d’una oliva. El mateix 
passa en carbassó, però al ser una planta de crei-
xement ràpid és qüestió de pocs dies. Aquest és 
el moment en què cal prevenir, encara que no es 
vegin els símptomes, ja que després apareixeran 
amb el fruit durant la collita. En canvi, a l’enciam 
i l’api les lesions s’originen a prop de la collita, 
quan les fulles joves estan més protegides durant 
el cabdellat o el blanquejat. 

01 02

01. Podridura apical en 
pebrot. Anna Lekunberri.

02. Podridura apical en 
tomàquet. Joan Casals.
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amb el fruit durant la collita. En canvi, a l’enciam 
i l’api les lesions s’originen a prop de la collita, 
quan les fulles joves estan més protegides durant 
el cabdellat o el blanquejat. 
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01. Podridura apical en 
pebrot. Anna Lekunberri.

02. Podridura apical en 
tomàquet. Joan Casals.

1. www.arreu.bio



¿Quina solució tenim?

Entendre el calci al sòl i 
a la planta!!!

- Millorar l�absorció de calci 
- Afavorir el creixement radicular
- Evitar creixements vigorosos (control adobat)
- Evitar el consum de �luxe� del potassi
- Regular el reg (sobretot quan la Eto és alta)



Quan el calci no s’assimila
sanitat vegetal
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és imprescindible durant la formació de nous teixits, i cal garantir-ne l’assimilació en 
determinades fases del cultiu.

TEXT: BORJA CAMÍ MARNET, ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA D’ARREU SCCL1
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Aspectes influents i prevenció
Implantació i formació del sistema radicular
El calci s’absorbeix a les puntes de les arrels 
joves, arrossegat per l’aigua (vegeu requadre). 
Per tant, el primer pas és tenir un bon desen-
volupament radicular, profund i ample, gràcies 
a les pràctiques agronòmiques que afavoreixin 
l’exploració de la terra. Primer de tot, durant la 
preparació del terreny es prioritzen les eines de 
treball vertical (rotovator d’eix vertical, cultiva-
dor, discos estrellats...) per evitar la sola de tre-
ball, però si només es disposa de rotovator d’eix 
horitzontal després s’hauria de passar el cultiva-
dor per trencar la sola de treball. En el reg a solcs 
és necessari fer uns cavallons alts que permetin 
fer regs profunds -aportant una bona quantitat 
d’aigua- però sense que la humitat arribi al coll 
de la planta (risc de malalties de coll). En reg 
per degoteig l’objectiu és crear un bulb humit 
gran, el màxim de profund i ampli possible: els 
primers dos o tres regs seran abundants i espaiats 
en el temps, posteriorment es separa la cinta de 
reg del coll de la planta per assegurar que no hi 
haurà problemes de malalties de coll. 
 Durant aquesta fase d’implantació del cultiu 
es fan regs abundants i espaiats per estimular el 
creixement de les arrels a la recerca de l’aigua en 

profunditat, de fet això és una tècnica tradicio-
nal. ¡Són les arrels que van a la recerca de l’aigua, 
no a l’inrevés! Per exemple, en tomaquera es con-
sidera que les arrels primàries es formen fins que 
la planta arriba al tercer pom en flor i comença a 
quallar el primer pom, per tant és durant aquest 
període quan les hem de fer patir set. A nivell 
orientatiu, en aquest període es poden fer tres o 
quatre regs abundants espaiats set o quinze dies, 
però sempre depèn molt del terreny, les tècniques 
de cultiu i la climatologia.
 En resum, volem un sistema radicular potent, 
equilibrat amb la part aèria, capaç d’absorbir prou 
aigua per satisfer la demanda en els moments de 
màxima evapotranspiració.

Gestionar el reg en producció
Una correcta humitat a la terra és fonamental du-
rant el quallat i engrossiment dels fruits. Per tant, 
en aquest període canviem el patró de reg: els 
farem menys abundants però més freqüents per 
mantenir una humitat de la terra constant, asse-
gurant que l’aigua baixa fins a una profunditat de 
60 o 70cm (o més, depenent del terreny). Amb 
degoteig, es fan entre quatre o cinc regs setma-
nals fins a un reg diari (matí) o dos (matí i tarda), 
això depèn molt de les condicions de cada finca. 

Absorció i translocació del calci
La quantitat de calci a la terra i a l’aigua de reg és suficient, però de vegades les plantes no el poden 
absorbir o no s’assimila igual a totes les parts de la planta. Per què hi ha aquestes limitacions? 
L’absorció es realitza a través de les puntes de les arrels joves que encara no estan recobertes per una  
membrana suberificada que és impermeable a alguns elements com el calci (Banda de Caspary). Aquesta 
condició comporta una superfície d’absorció limitada que depèn de la grandària del sistema radicular  
i del fet que continuïn creixent petites arrels secundàries.
La baixa mobilitat del calci dins la planta també en dificulta l’assimilació al fruit: el calci es transporta  
juntament amb el flux d’aigua ascendent que transpira la planta, de forma passiva, i un cop es diposita  
-per exemple a les fulles- el calci és molt poc mòbil, a diferència d’altres elements que posteriorment  
es redistribueixen des de les fulles cap als fruits. 
La major part del calci que necessiten els fruits en formació s’absorbeix al capvespre i durant la nit,  
amb el fenomen conegut com a pressió radicular.

03. Símptome del picat de 
l’api. Míriam Pocorull.

04. Rovell del cap o picat 
en carxofa blanca de 

Tudela. B. C. 
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Fisiopaties associades a	la	
mala	assimilació del	calci



Melons,	carbasses,	
tomacó…		hem de	jugar	

amb el	reg durant la	fase	

d’implantació,		

fructificació,	maduració i	

collita



CULTIUS	DE	TARDOR	– HIVERN	- PRIMAVERA



ü En	transplants de	juliol	a	setembre	la	estratègia	de	reg	és	diferent,	
perquè	sónmesos	d’elevada	evapotranspiració i	cultius	que	es	
desenvolupen	a	gran	velocitat

ü Les	plantes	han	de	volar…!

ü Si	descuidem	el	reg,	aparentment	no	veiem	la	planta	pansida,	però	
es	retarda	el	creixement	i	la	collita	serà	menys	productiva,	a	més	de	
risc	amb	fisiopaties

ü Intercalar	escardes	entre	els	regs,	quan	la	terra	més	superficial	s’ha	
assecat

ü Ens	interessa	entrar	a	l’hivern	amb	les	plantes	ben	desenvolupades,	
abans	que	aturin	el	creixement	a	desembre	i	gener.

CULTIUS	DE	TARDOR	– HIVERN	- PRIMAVERA



Mantenir	un	reg	constant	per	tenir	la	terra	sempre	humida

Dades	aprox.	de	referència:
ü Juliol	a	octubre:	de	3	a	5	L/m2 i	dia.	Amb	aspersió	es	solen	fer	regs	
de	15	L/m2 cada	2	a	4	dies.	Amb	degoteig	es	pot	regar	cada	2	o	3	
dies	a	dosi	de	6	a	10	L/m2.	Amb	inundació	cada	7	a	12	dies.

üNovembre	a	febrer:	sobre	2	L/m2 i	dia.	Amb	aspersió	es	rega	cada	
7-10	dies	uns	15L/m2.	Amb	degoteig	regar	cada	5-7	dies	a	6-10	
L/m2.	Amb	inundació	cada	15-30	dies.

üMarç	a	maig:	tornar	a	pujar	lleugerament	la	freqüència	del	reg,	
sovint	és	un	moment	que	la	gent	es	despista	(bonança	de	pluges,	
temperatura	aparentment	baixa…)

CULTIUS	DE	TARDOR	– HIVERN	- PRIMAVERA
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Estadis de cultiu: moments importants per al desherbat, reg i protecció de 
míldiu 
 
 
 

 
 
 
 
 
Preparació del llit de sembra i fertilització de fons, pas a pas: 
 

1. Novembre – desembre: posar a punt la parcel!la, en cas que hi hagi restes 
d’adob en verd o adventícies. Primer treball vertical amb cultivador / grada / 
fresa per enterrar restes vegetals en els primers 10-15 cm de terra, aprofitant 
quan la terra està en saó. Si endarrerim aquesta primera feina, ens arrisquem a 
tenir pluja o qualsevol imprevist que farà endarrerir la sembra. Les restes 
vegetals, un cop incorporades, han de reposar 6-8 setmanes a l’hivern per 
descomposar-se.  

2. Gener – febrer (fertilització): entre 4 i 6 setmanes abans de la sembra aportar 
fem compostat a 20T/ha. En cas de treballar amb adob orgànic en pellet ho 
afinarem segons la riquesa del producte. 

3. Gener – febrer: preparació del llit de sembra 4 setmanes abans de la plantació. 
Si hem entrat a escampar l’adob amb un tractor gran que compacta, després 
s’ha de passar el subsolador a 40-50cm per trencar la sola de treball. En cas 
contrari, podeu passar el subsolador abans d’aportar l’adob. L’últim treball es 
amb la fresadora, per barrejar l’adob i alhora afinar el llit de sembra final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATATA

• En	el	periode	de	reg,	comptar	uns	30-40mm	setmanals,	repartits	en	1-
2	regs



SISTEMES	DE	REG

• Factors	a	tenir	en	compte	a	l’hora	d’escollir	el	
sistema	de	reg
– Topografia	del	terreny
– Estructura	del	sòl
– Capacitat	de	retenció	(textura	i	
matèria	orgànica)
– Disponibilitat	d’aigua	de	reg
– Disseny	de	cultius	(mecanització,	adventícies)
– Costos	d’instal·lació,	regs	i	manteniment
– Efectes	sobre	el	medi	ambient	(erosió)



EFICIÈNCIA	DE	REG
Dosis	més	habituals

• REG	A	MANTA	{	65	%
– Dosis	de	reg 30	a	50	L/m2

• REG	PER	ASPERSIÓ	{	80	%
– Dosis	de	reg 10	a	30	L/m2

• REG	PER	GOTEIG	{	90%
– Dosis	de	reg 2	a	10	L/m2



INCIDENCIA EN LA SALINITAT DEL SÒL

reg amb aigua de 
salinitat elevada

Sòls argilosos
Sòls sorrencs

Zona concentració salinitat

Zona concentració salinitat



Salinitat	de	l’aigua	de	reg

Es considera sal soluble aquelles més solubles que el guix (solubilitat a 25 graus
de 2.6 g/l): Cations: calci, magnesi, sodi, potasi. Anions: clorur, sulfat, bicarbonat, 
carbonat

Es mesura amb la conductivitat elèctrica: Sals totats (g/l) = 0.64 CE (dS/m)

Tolerancia a la salinitat (dS/m): conductivitat que un cultiu pot aguantar sense
disminuir el seu rendiment (font: Consejeria de Agricultura de la Junta de Andalucía)

civada 8 Mongeta, 
maduixa

1

Blat de moro 1.7 olivera 2.7

Cogombre i 
tomàquet

2.5 Fruiters en general 1.5-1.7

Patata 1.7 Vinya 1.5



Salinitat	de	l’aigua	de	reg

Font: Junta de Andalucía



Per assolir produccions altes.... 
s’ha de satisfer la demanda 
d’evapotranspiració dels cultius

Però si que podem jugar 
amb tècniques per 
reduir/optimitzar l’ús de 
l’aigua



Els encoixinats milloren la 
retenció d’aigua, amb un 
20% estalvi

Permeabilitat dels diferents encoixinats 
(grams aigua per m2 en 24h):

• PE: 15
• Biodegradable: 150-200

(aigua pluja entra pels forats plantació o 
per les vores)

------------------------------
• Paper: 800-900 

(aigua pluja traspassa)

Dades facilitades per la UdL – Lluís Martín

El principal estalvi d’aigua, es produeix durant 
les primeres setmanes (4 a 8 setmanes) fins 
que el cultiu no cobreix per complet la 
superfície



Els encoixinats amb 
coberta vegetal



Tancar la saó



Malles ombreig

En hivernacles és 
fonamental control 
de temperatura i 
humitat: gestió 
ventilació i l’ombreig



Limitant la competència 
amb les adventícies



L’aigua	és	bona	perquè	beneficia	als	deu	mil	éssers.	
Sense	rivalitzar	amb	ells.	S’ubica	en	llocs	humils	que	

tots	menyspreen.	Per	tant,	està	a	prop	del	Tao.
Lao-Tsé
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