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1 INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
1.1 RESUM
Gener va ser un mes molt càlid i humit en la província de València. La causa de les elevades
temperatures van ser els pics càlids dels dies 3 i 4 i sobretot del dia 22, que les temperatures van
arribar a 27º C a Vilallonga. Malgrat això, també va destacar pel fred el dia 9, amb temperatures per
davall dels 0 ºC en diferents municipis de la província. Segons les dades de l’AEMET, es va arribar
als -6,2 ºC a la Puebla de San Miguel. Els vents van bufar de component oest principalment, el dia
11 amb intensitat especial, fins i tot es van registrar danys als cultius de Chiva. Respecte a les
precipitacions, les més importants es van produir a causa del temporal de llevant del dia 28 i van
afectar fonamentalment la meitat sud de la província.

Pics càlids i freds i anomalia de temperatures màximes el dia 22. Font: Xarxa SIAR IVIA
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Ratxa de vent el dia 11. Font: Xarxa SIAR IVIA

Repartiment desigual de les precipitacions en el temporal del dia 28. Font: Xarxa SIAR IVIA

En la imatge de la dreta veiem que el gruix de les precipitacions va caure a la Canal de Navarrés,
la Costera, la Vall d’Albaida i al sud de la Ribera Alta.
En la imatge de l’esquerra s’aprecia clarament la línia divisòria entre el sud de la província, amb
una anomalia positiva de precipitació enfront del nord, amb una anomalia principalment negativa.
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1.2 COMPARATIVA AMB ANYS ANTERIORS
Segons les dades de les estacions agroclimàtiques de la xarxa SIAR de l’IVIA, en gener les
temperatures mitjanes (10,9 ºC) van ser 1,3 ºC superiors a la mitjana dels últims 15 anys, i les
màximes (17,0 ºC) i mínimes (5,4 ºC) van estar les dos 1,2 ºC per sobre d’aquesta.
Quant a la precipitació total acumulada mitjana, els 50,2 l/m2 caiguts van suposar un 28 % més de
la mitjana interanual, que se situa en els 39,3 l/m2. Amb aquest anys s’inverteix la tendència de
dèficit de precipitacions des que va començar l’any hidrològic al setembre.
En els gràfiques següents s’observa la comparació de la mitjana de totes les estacions de les
temperatures màximes, mitjanes i mínimes i de les precipitacions d’aquest mes el 2017 respecte a la
mitjana dels últims 15 anys i a l’històric d’aquest període. Es mostren també els valors d’hores-fred
i d’evapotranspiració, amb valors superiors a la mitjana a causa de les altes temperatures i dels
vents de ponent.
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1.3

INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS PER ESTACIONS

Tot seguit es mostren les dades dels principals indicadors agrometeorològics recollides per les
estacions SIAR de l’IVIA distribuïdes a quasi tota la província. Els valors més alts estan marcats en
roig i els més baixos en blau.
La temperatura màxima més càlida es va registrar a Vilallonga (27 ºC). Cal destacar que, malgrat
tractar-se del mes de gener, es van superar els 25 ºC en 19 estacions de les 26 estudiades. Respecte a
les mínimes, 11 de les 26 van quedar per sota dels 0 ºC, i la temperatura més baixa va ser la de
Campo Arcís, amb -3,7 ºC, i fora de la xarxa SIAR els -6,2 ºC de la la Puebla de San Miguel.
Quant a les precipitacions, de nou ha plogut més al sud que al nord de la província, cal destacar els
107 l/m² de Villanueva de Castellón davant dels 17,3 l/m² de Chulilla.
Cal destacar també les fortes ratxes de vent, de fins a 66,7 km/h, a Llutxent.
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A continuació es mostren els principals indicadors agrometeorològics agrupats per comarques:

En el balanç ET0-PP, les comarques del sud van registrar els valors negatius. El més baix, la
Costera amb -50,2 mm.
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1.4 PREDICCIÓ PER ALS PRÒXIMS MESOS
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per als pròxims mesos de febrer, març i abril
la probabilitat que la temperatura es trobe en el tercil superior és del 50 % (període de referència
1981-2010):

Quant a les precipitacions, hi ha una major probabilitat (50 %) que es troben en el tercil inferior
(període de referència 1981-2010).
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1.5

HUMITAT DEL SÒL

Després de les pluges de final de mes quasi tota la província es trobava en la franja molt humida.

El percentatge d’aigua disponible en capes profundes al sud de la província es va situar per damunt
del 40 %. No obstant això, al nord va continuar per davall d’aquest i fins i tot a la zona dels Serrans
no va arribar al 20 %. Caldran episodis nous de precipitació per a mantindre la saó de la terra.
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1.6 ÍNDEX DE SEQUERA
La situació ha millorat lleugerament respecte al mes anterior, de manera que a la meitat nord l’índex
de precipitació estandarditzat (SPI)1 es trobava entre -2 i -1,5 i a la sud entre -1,5 i -1.

1

L’SPI mesura el nombre de desviacions estàndard respecte a la mitjana que es desvia la precipitació caiguda en un
període determinat, una vegada que la distribució de la precipitació s’ha transformat en una distribució normal
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2 SITUACIÓ DELS EMBASSAMENTS I RECURSOS CIRCULANTS
Igual que el mes anterior el volum embassat va augmentar respecte a gener i en una quantitat un
poc superior. Així, d’acord amb les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX),
aquest volum, a data 29 de gener, va ser de 867,71 hm3, la qual cosa representa un 25,92 % de la
capacitat i una pujada del 2,6 % respecte a les dades de desembre.

Font: CHX

En la mateixa setmana en 2017, i després de les intenses pluges de gener, el volum embassat va ser
de 1.158,14 hm3. Cal destacar la diferència de 8 punts percentuals en el sistema Xúquer, el més
important dels que abasteixen la província. També els sistemes d’Alacant i de Castelló es troben en
nivells més baixos que en les mateixes dates de l’any anterior.

Percentatge d’aigua embassada respecte a la capacitat en gener-2017. Font: CHX
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El volum desglossat per embassaments va ser el següent:

Font: CHX

D’acord amb l’Informe de Seguiment d’Indicadors de Sequera elaborat per la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, i tal com es va indicar el mes passat, tres dels quatre sistemes les aigües
dels quals proveeixen la província de València han empitjorat l’escenari respecte a desembre. El
subsistema Xúquer es manté en prealerta, no obstant això, aquest mes ha baixat l’índex d’estat per
davall de 0,30, si aquest límit és manté durant dos mesos seguits es passarà a l’escenari d’alerta.

Font: CHX
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3 DANYS PUNTUALS I SEQUERA EN CULTIUS I RAMADERIA
A partir de la informació subministrada per les oficines comarcals de la província, s’exposen a
continuació els danys patits en cultius i/o en ramaderia a causa d’incidències climatològiques:
Vent
A l’Hoya de Buñol els vents forts del dia 11 van ocasionar danys estimats en un 40 % en les
varietats de mandariner pendents de recol·lectar i d’un 20 % en les de taronger.
Sequera
Al Camp de Túria, malgrat l’escenari de prealerta per sequera segons la CHX i l’augment de les
necessitats de reg a causa de les elevades evapotranspiracions en comparació de les precipitacions,
les necessitats dels cultius de regadiu es van cobrir sense restriccions de manera que l’increment en
el consum de l’aigua de reg en cítrics es va estimar en un 30 %.
Com que no hi va haver restriccions, no es considera afecció per sequera en els cítrics. Tampoc en
els fruiters, ja que estan en parada vegetativa. No obstant això, en les collites pendents de l’oliva sí
que s’han obtingut fruits de menor grandària del que s’esperava i produccions al voltant d’un 20 %
inferiors a les esperades,cal tindre en compte que aquesta campanya no és anyívola.
A l’Hoya de Buñol, l’increment del consum d’aigua en els cultius de regadiu es va estimar en un 50
% respecte a un any normal.
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4 EVOLUCIÓ DELS CULTIUS I DE LA RAMADERIA
Aquest epígraf s’elabora a partir de la informació subministrada per les oficines comarcals i
col·laboradores de la secció d’estudis.

4.1

CEREALS

Cereals d’hivern (blat, sègol, ordi i avena)
Al Rincón de Ademuz la falta de pluges plantejava dubtes sobre la conveniència de sembrar o no.
Als Serrans, algunes parcel·les sembrades a la tardor han germinat gràcies a les pluges lleugeres.
A Requena les sembres de cereal que s’han fet estan notant la falta de reserves d’aigua per a
assegurar la brotada.
A la Vall de Ayora, a les parcel·les que finalment es van sembrar, ja ha germinat. Les últimes pluges
esdevingudes a la vall, seran molt bones per al cultiu. No obstant això, es considera un cultiu afectat
per la sequera dels mesos anteriors.
A la Costera, els agricultors es van apressar a sembrar davant les pluges previsibles de final de mes.

Sembra d’ordi a Moixent.
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A la Vall d’Albaida les pluges van ser molt beneficioses per al cereal sembrat, principalment l’ordi,
que es trobava en fase de nascència. Cal assenyalar, no obstant això, que la pluja va arribar tard per
a la majoria dels agricultors de la zona que la estaven esperant per a sembrar, per la qual cosa
moltes parcel·les s’han deixat en guaret o se sembraran més endavant de gira-sol. Cal subratllar la
tendència a disminuir la superfície dedicada als cereals i a plantar oliveres i ametlers a la zona.

Esq.: Nascència de cereals a la Font de la Figuera. Dta.: Treballs preparatoris a Fontanars dels Alforins.

Cereals d’estiu
Arròs: A la Ribera Baixa va començar el fangueig en zones baixes. A l’Horta Sud totes les zones
baixes estan inundades i a les zones altes va començar el fangueig i la preparació del cultiu.
Dacsa: - Al Rincón de Ademuz s’ha acabat de collir, amb uns rendiments normals. Els conreadors
de dacsa es van interessar per la possibilitat/necessitat de cremar el restoll amb la finalitat de
combatre la plaga del banyarriquer, sense incomplir les normes de condicionalitat de la PAC, però
durant aquest mes estava prohibit dur a terme cremes per la Resolució DG de prevenció d’incendis
forestals.
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4.2

TUBERCLES

Xufa: Va continuar la recol·lecció.
Creïlla: A partir de la meitat del mes va començar la nascència de la creïlla primerenca a l’Horta
Nord.

4.3

HORTALISSES

Entre les hortalisses, durant el mes de gener, va destacar al Camp de Túria la continuació de les
collites de carxofes, amb produccions per davall del que és normal i fruits de qualitat mitjana-baixa.
Les cols es van recol·lectar i les cebes de cicle precoç o de mitjana estació van continuar el cultiu de
manera normal.
També va continuar els cicle de les hortalisses d’hivern a la resta de comarques. Cal destacar, pel
seu interés, la recol·lecció de l’all tendre a la comarca de la Costera, que es du a terme als camps
inundats en què l’aigua corre de séquia en séquia:

Recol·lecció de l’all tendre en camps inundats a Xàtiva.
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Cultiu de faves (esq.) i d’espinacs (dta.) a l’horta de Xàtiva.

Cultiu de julivert (esq.), cols de Brussel·les (centre) i api (dta.) a l’horta de Xàtiva.
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4.6

CÍTRICS

El Camp de Morvedre
L’escassa pluja durant la major part del mes va ser la causa que es produïra una quantitat de regs tan
alta. No obstant això, l’increment en el consum d’aigua pel que fa a la mitjana de gener de les
últimes 6 campanyes no va ser significatiu.
El dia 4 de gener es va declarar un incendi a la Marjal dels Moros, al terme de Sagunt limítrof amb
Puçol, que va afectar una zona de la Xarxa Natura 2000 (ZEPA i LIC). Aquest incendi pràcticament
no va afectar parcel·les conreades (dues tires de cítrics). El fort vent de ponent d’aquell dia i l’estat
hidrològic de la marjal van afavorir que el foc evolucionara ràpidament.

Cítrics cremats per l’incendi de la Marjal dels Moros.

Pel que fa a la regeneració de la vegetació de la Marjal, d’acord amb les opinions manifestades per
tècnics de Medi Ambient, s’espera que siga bona, sempre que tinga suficient disponibilitat d’aigua.
D’altra banda, a les zones més càlides es va observar l’inici de la brotada dels cítrics, molt visible
en els tarongers, on estaven ben definides les primeres fulles i els primordis florals. Aquesta brotada
avançada es produeix en una època amb risc de gelades. Així, si la temperatura baixa dels 0 ºC la
floració es veurà afectada i també la collita de la pròxima campanya.
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Brotada en lane late. Font: OCA el Camp de Morvedre

Va finalitzar la recol·lecció de la nova i va començar la collita de les varietats tardanes de cítrics
amb la lane late. El bon temps va permetre que es fera a bon ritme.
La cotització de les taronges va continuar a bon preu, fins i tot les destinades a indústria.

Ortanique. Font: OCA el Camp de Morvedre
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El Camp de Túria
La campanya es va desenvolupar amb normalitat, cal destacar que enguany les produccions es
troben per davall de la mitjana amb una reducció al voltant del 20 % davant de la mitjana de les
campanyes anteriors. Al principi del mes de gener va finalitzar la recol·lecció de varietats com la
clemenules i va continuar la de la clemenvilla, a les zones més primerenques també es va iniciar la
recol·lecció de varietats com la nadorcott. Quant a les taronges, va seguir la collita de la navel, i, a
final de mes, va començar la de lane late a les zones més primerenques.
Els comerços van iniciar el mes amb dubtes per la possibilitat de danys per gelades, per la qual cosa
es van avançar les recol·leccions en el cas d’algunes mandarines. Els preus pagats o compromesos
van ser lleugerament superiors als pagats en la campanya de l’any passat.
A partir de la meitat del mes, els agricultors amb els arbres ja recol·lectats van començar els treballs
de poda.
La Hoya de Buñol
Va continuar la campanya amb les varietats d’estació mitjana.

Esq.: Navel a Godelleta. Dta.: Nadorcott.
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L’Horta Sud - Catarroja
La puja dels últims dies ha beneficiat a tots els cítrics, i ha permés estalviar el reg. Els camps sense
fruita no es regaran fins a dins de 2-3 setmanes i els camps que en tenen es regaran una vegada per
setmana. S’ha detectat que s’estan obrint algunes ortanique i algunes navel late per la pluja, però la
incidència és molt baixa.
Quant a la recol·lecció, va finalitzar la de totes les clementines. En híbrids, les pluges de principi i
final de mes van parar el ritme de recol·lecció de la ortanique, que es finalitzarà, a la comarca, en
dues setmanes. Després es continuarà amb la recol·lecció de les varietats més tardanes com la
nadorcott. En taronges, la recol·lecció de les varietats tipus late (lane late, navelate) estava a punt
d’iniciar-se, en espera que acabaren els episodis de pluja.
La Ribera Alta
Al nord de la comarca la campanya estava pràcticament acabada; hi ha molt poques plantacions
amb la fruita pendent de recol·lectar (navel lane late, nadorcott i ortanique). Al sud va continuar la
recol·lecció de les varietats d’estació mitjana. Les precipitacions moderades de l’últim cap de
setmana de gener van alleujar la situació de sequera i van contribuir a recarregar els aqüífers.
La Ribera Baixa
Va finalitzar la recol·lecció de navelines i va començar la de navel i lane late. Va finalitzar també la
recol·lecció de clemenules. Respecte als híbrids, va acabar la recol·lecció de nova i va començar la
d’ortanique i nadorcott.
La Safor
S’estava avançant la collita de les diferents varietats com nadorcott, lane late i algun hort
d’ortanique. Les pluges de final de mes van ser molt beneficioses.
En algunes parcel·les es va notar la pèrdua de fulles en algunes branques, probablement a causa del
vent i del dèficit hídric.
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Pèrdua de fulles.

Híbrid meravella o D-19 en un any productiu.
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Nadorcott a punt de recol·lecció a principi de gener.

La Canal de Navarrés
Quedava poca taronja per recol·lectar, algunes varietats tardanes. També quedava per recol·lectar la
majoria d’ortanique, encara que hi ha poca superfície a la comarca. Algunes zones s’han vist
afectades pel fred de desembre.

La Vall d’Albaida
La recol·lecció dels cítrics estava quasi finalitzada, a excepció d’alguna parcel·la de varietats
tardanes, com la navel lane late o la nadorcott. Els preus es van mantindre en la mateixa línia que al
principi de la campanya, i més alts que l’any passat.
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4.7

FRUITERS

Fruiters de llavor
Al Rincón de Ademuz es van detectar parcel·les de perera amb foc bacterià. S’estava a l’espera de
poder fer cremes i de destruir els arbres afectats.
En les pomeres es van dur a terme treballs de poda.

Esq.: Plantació de pomeres adultes en vas, en repòs hivernal. Dta.: Palmeta de pomeres joves.

Fruiters de pinyol
A la Ribera Alta, al llarg d’aquest mes, es van fer de manera general tractaments d’hivern (oli +
coure + piriproxifé) i en nectarines tractaments contra el trip (acrinatrina + metil clorpirifòs).
Les altes temperatures registrades (25-27 ºC) durant els dies 20, 21, 22 i 23 d’aquest mes han
afavorit un avançament en la floració (10-12 dies) de varietats primerenques i extraprimerenques de
bresquilla (Flor Red, Plawhite5, Sherman…) i de nectarina (Luciflora 87, Carmina 117, Huelva 1,
Juncal…), fins i tot s’ha iniciat la brotada.
En l’albercoc, les varietats més primerenques com Mogador i Mirlo taronja es trobaven en fase de
gemma unflada i començava a despuntar la corol·la.
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Primers brots i floració en bresquilles.

Al Camp de Túria, en algunes parcel·les de bresquilleres, van començar a unflar les gemmes.
A l’Hoya de Buñol l’estadi fenològic de la bresquilla se situava entre el moment en que s’aprecia el
calze i el moment en que els estams són visibles.
A la Vall d’Albaida va continuar la poda de fruiters de pinyol i de caqui. Es van dur a terme
tractaments d’hivern en els fruiters i en alguna parcel·la en floració de bresquilles i amb atac de trip,
també s’hi van efectuar tractaments. A causa de les temperatures altes del mes, algunes varietats de
bresquilles van començar a florir, malgrat tot, en la major part dels fruiters predominen els estadis
vegetatius de gemma d’hivern a gemma unflada.
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Albercoc a Bèlgida.

Esq.: Bresquilla en floració a Beniatjar. Dta.: Bresquilla en gemma d’hivern a Otos.

Caqui
Després de la recol·lecció dels fruits al desembre els arbres es troben en parada vegetativa. Amb les
gemmes en letargia. Una part important dels arbres ja s’han podat i s’han retirat els fruits afectats
pel fred.
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A la Canal de Navarrés han quedat alguns camps sense recol·lectar, generalment per estar afectats
per la pedra i també per tindre calibres xicotets. No s’observen plantacions noves.

Caqui en Otos.

Alvocat
Al Camp de Morvedre s’observa que es continuen fent plantacions noves d’alvocat,
fonamentalment de la varietat Lamb Hass. Per contra, disminueix l’interés per la plantació d’altres
cultius de fruiters no cítrics, com el caqui o el magraner.

Plantació nova d’alvocat a Sagunt.
29 de 33

SOTSSECRETARIA

4.8

VINYA

La vinya es trobava en estadi fenològic de gemma d’hivern. Van continuar els treballs de poda a la
majoria de les parcel·les.
Als Serrans es podaren algunes parcel·les i després es van dur a terme alguns treballs, sempre que
les característiques del sòl ho permetien. A la Vall d’Albaida es calcula que al voltant del 70-80 % ja
està podat.

Dalt: vinya en vas podada. Baix: vinya en espatlera.
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Esq.: Fileres de lleguminoses entre carrers per a adobament en verd. Poda en vas a la Costera.

4.9

OLIVERA

Va finalitzar la recol·lecció i l’estadi fenològic del cultiu és el de gemma compacta d’hivern.
Als Serrans, després d’acabar la recol·lecció, l’arbre es deixava vegetar lliurement. Si la parcel·la
ho permetia es treballava.
Al Camp de Túria durant el mes es va acabar la recol·lecció de l’oliva, amb produccions
lleugerament per davall de la mitjana d’un any sense alternança de producció, i s’ha arribat a
produccions un 20 % inferiors a les de 2015, amb bons rendiments de premsatge.
A Ayora es van iniciar els treballs de poda a la majoria de parcel·les d’olivera. Les pluges rebudes
aleshores van ser molt beneficioses.
A la Canal de Navarrés ja s’ha recol·lectat pràcticament la totalitat de l’oliva. En general, la
campanya ha sigut bona, amb una producció i un rendiment acceptables. Les pluges seran molt
beneficioses per a la pròxima campanya, especialment per a les oliveres de secà.
A la Vall d’Albaida les oliveres van seguir en parada hivernal i en alguna parcel·la es va començar
la poda.
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4.10 AMETLER
A la Ribera Alta les varietats més primerenques com la Marcona estaven iniciant el procés de
floració.
De la mateixa manera, a l’Hoya de Buñol l’estadi fenològic se situava entre el moment de gemma
unflada i el moment en què es comencen a veure els estams.

Floració.

Al Rincón de Ademuz i als Serrans, en algunes parcel·les es van avançar els treballs de poda i
aprofitant les pluges es van fer treballs. Als Serrans s’observen plantacions noves d’ametler (amb
planta o llavor).
A la Vall d’Ayora es van iniciar els treballs de poda a la majoria de parcel·les. Les temperatures
altes han provocat que les gemmes s’avancen.
A la zona més interior de la Vall d’Albaida i també a la Font de la Figuera els ametlers estaven en
estat vegetatiu de gemmes unflades, mentre que més cap al litoral ja havien iniciat la floració.
També s’ha iniciat la floració en algunes zones de la Canal de Navarrés.
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Esq.: Inici de la floració a Agullent. Dta.: Gemma d’hivern a la Font de la Figuera.

4.11 GARROFERS
L’arbre es trobava en l’estadi fenològic de gemmes visibles.

4.12 RAMADERIA
Al Rincón de Ademuz, la situació pecuària va variar poc respecte de mesos anteriors. Continua la
situació de dèficit de precipitacions que comporta absència de pastures i l’increment de les despeses
en alimentació animal.
Als Serrans, la muntanya està molt seca, amb el que això comporta per a les pastures i per a la
ramaderia extensiva, o, en el cas de les floracions silvestres, per a l’apicultura.
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