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1 INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
1.1 RESUM
En la província de València, utilitzant la metodologia d’AEMET i amb les dades de la xarxa SIAR
de l’IVIA, març es qualifica com un mes càlid, quant a temperatura (12,9ºC de mitjana) i sec, quant
a precipitacions (21,3 l/m2).
En relació a les temperatures, a Montcada es va registrar el dia 28 la màxima del mes (30,8 ºC);
mentre que la mínima registrada es va donar el dia 22 a Vilanova de Castelló (-2,2 ºC).
Temperatures mitjanes per sobre dels 14 ºC es van registrar a: Carlet, Gandia i Tavernes de la
Valldigna; mentre que les anotacions de les temperatures mitjanes que no van aconseguir els 12,5 ºC
van ser les de: Xulilla, Llíria, Campo Arcís i Requena; a aquest últim grup, amb les dades de
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), se li afig Ademús amb 8,3 ºC.
En el cas de les precipitacions, Requena, amb 65,3 mm, es va anotar la precipitació total màxima.
Així mateix, Requena va acumular el major nombre d’hores fred del mes, amb un total de 301,5 h.
Els balanços globals de temperatures i precipitacions, generalment, amaguen diferències dins del
període de temps analitzat, així com entre uns llocs i uns altres. Març no és una excepció a aquesta
generalització. L’interior de la província ha sigut més fred i humit, mentre que el litoral ha sigut més
càlid i sec.
La diferència de temperatures mitjanes entre l’interior i el litoral, és coherent amb la circulació de
masses d’aire procedents de ponent, vent que va predominar al març. Aquestes masses d’aire quan
recórren el territori de la província i fins a arribar al litoral, pateixen diversos processos
d’escalfament, per la qual cosa al litoral presenten les temperatures més càlides. Quant al balanç
global de la precipitació, en situació de pas de fronts de ponent, les masses d’aire arriben molt
resseques al litoral, però encara deixen precipitacions significatives a l’interior de València.
El vent de ponent va predominar fins a la meitat de mes, a partir d’aleshores, i fins al dia 22, el vent
va girar a nord-oest i va començar l’entrada d’aire molt fred de component nord.
Cal esmentar altres particularitats del mes pel que fa al vent de ponent: la intensitat i la freqüència.
El recorregut del vent en km registrat per l’anemòmetre de l’aeroport de València al març és de
8.698 km (mitjana del període 1981-2010), però aquest mes de març el recorregut ha sigut de
14.766 km, un 70 % més del que és normal, així, el mes de març, ha sigut el més ventós de la sèrie
històrica (dades AEMET). La intensitat també fa aquest mes de març un mes extraordinari, ha
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prevalgut, en la majoria de les hores del dia, el vent de component oest, sud-oest i nord-oest, amb
escasses brises i vent en calma.

Font: AEMET.

Els últims dies del mes el vent va girar novament a ponent i es van produir les temperatures més

altes de març.
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Evolució temperatures mitjanes, mínimes i màximes. Font: Xarxa SIAR IVIA

Repartiment de les precipitacions . Font: Xarxa SIAR IVIA

Velocitat mitjana del vent. Font: Xarxa SIAR IVIA
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En la imatge superior s’observa la diferència en el balanç global de temperatura entre l’interior de la
província i la franja del litoral.
En les imatges inferiors es veu la diferència en el balanç global de les precipitacions en les mateixes
franges: interior i litoral.
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1.2 COMPARATIVA AMB ANYS ANTERIORS
Segons dades de les estacions agroclimàtiques de la xarxa SIAR de l’IVIA, al març les temperatures
màximes (18,9 °C), mitjanes (12,9 °C) i mínimes (7,3 °C) van ser respectivament 0,5 °C, 0 °C i 0,9
°C inferiors a la mitjana dels últims 15 anys.
Respecte a les hores-fred del mes de març, s’arribà a les 67,6 h, xifra que suposa un 42 % menys de
la mitjana dels 15 anys últims (115,7 h). Així, aquest març, és el segon mes amb menys hores fred
de la sèrie, i és l’any 2006 (61 h), l’any que presenta el valor més baix.
Quant a la precipitació total acumulada mitjana, els 21,3 l/m2 caiguts van suposar un 59,5 %
menys de la mitjana interanual, que se situa en els 33,3 l/m2.
En les 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 2018 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. A més dels valors de la humitat relativa, la lectura de 55,2 % és menor en un 13 %
respecte a la mitjana.
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En els quadres següents veiem una comparativa de l’evolució al llarg de l’any de les temperatures i
precipitacions d’enguany respecte a la mitjana de 15 anys. Es pot comprovar la desviació lleu que
es dóna entre les temperatures mínimes, mitjanes i màximes respecte a les mitjanes corresponents; i
també, el nombre més baix d’hores fred del mes i el valor inferior en les precipitacions.
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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 Montcada IVIA (30,8 ºC). Respecte a les
mínimes, el valor més baix es dóna a Vilanova de Castelló (-2,2 ºC). Fora de la xarxa SIAR, segons
les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Fontanars dels Alforins va registrar la
mínima de -3 °C i València registrà la màxima de 30,0 °C.
Quant a les precipitacions, cal destacar els 65,3 l/m² de Requena Cerrito com al valor més alt
registrat, i els 8,6 l/m² de Llutxent EEA, com al valor més baix.
Cal destacar també les fortes ratxes de vent de fins a 66,7 km/h a Llutxent EEA. Es pot afegir en
aquest punt que l’estació de Llutxent EEA, juntament amb les de Carcaixent EEA, Carlet i Requena
Cerrito, van ser les úniques estacions on el vent predominant tenia direcció Nord, ja que en la resta
va predominar el vent de ponent.
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En el quadre i la gràfica següents es mostren els principals indicadors agrometeorològics agrupats
per comarques: D’aquest quadre cal destacar els valors positius i elevats dels balanços ET0-PP que
presenten totes les comarques de la província. El rang de valors es troba des dels 14,7 mm que
presenta la Plana d’Utiel-Requena i els 92 mm de la Vall d’Albaida. Cal destacar el fet que al valor
mínim del balanç (14,7 mm) el segueix el valor obtingut als Serrans que és de 64,7 mm i que suposa
una diferència de valors important entre els dos més baixos. En la resta de comarques els valors que
resulten són molt elevats.
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1.4 PREDICCIÓ PER ALS PRÒXIMS MESOS
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per als pròxims mesos d’abril, maig i juny la
probabilitat que la temperatura es trobe en el tercil superior és del 45 % (període de referència
1981-2010):

Quant a les precipitacions, hi ha la mateixa probabilitat (33 %) que es troben en el tercil inferior,
central o superior (període de referència 1981-2010).
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1.5

HUMITAT DEL SÒL

Al final de mes, la zona del litoral de la província es trobava en la franja del 0-10 %, mentre que a
les zones interiors la humitat era un poc més alta i es trobava dins del marge del 10-20 %.
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El percentatge d’aigua disponible en capes profundes al sud de la província es va mantindre per
damunt del 40 %. No obstant això, al nord va continuar per davall d’aquest i es va situar entre el 20
i 40 %. Caldran episodis nous de precipitació per a mantindre la saó de la terra.

1.6 ÍNDEX DE SEQUERA
El mes de març segueix la tendència de febrer, continua la lleugera millora en la major part de la
província, respecte al mes de gener de 2018. De manera que s’observa l’efecte de l’augment de les
precipitacions caigudes a zones de la franja interior, i l’índex de precipitació estandarditzat (SPI) 1 es
troba -1,0 y -0,5 y; al litoral, majoritàriament entre -1,5 y -1, ja que al nord se situava entre -2 y
-1,5.

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 de febrer el volum embassat va augmentar respecte al mes previ. Així, d’acord
amb les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), aquest volum, a data 26 de
març, va ser de 1.040,56 hm3, la qual cosa representa un 31,08 % de la capacitat i una pujada del
15,84 % respecte a les dades de febrer.

Font: CHX

En la mateixa setmana en 2017, el volum embassat va ser de 1.314,74 hm3. Tots els sistemes de
València, d’Alacant i de Castelló es troben en nivells més baixos que en les mateixes dates de l’any
anterior. Cal esmentar que les diferències del mes de març entre els dos anys són menors que les
que es van donar entre els mesos de febrer però, així i tot, els embassaments es troben a nivells més
baixos que l’any anterior.

Percentatge d’aigua embassada respecte a la capacitat en març-2017. Font: CHX

19 de 37

El volum desglossat per embassaments va ser el següent:

Font: CHX

Segons l’Informe de Seguiment d’Indicadors de Sequera elaborat per la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, es mantenen els escenaris de prealerta i alerta del mes de febrer.

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:
Gelades
A la Vall d’Albaida, les baixes temperatures dels dies 21 i 22 han produït danys generalitzats en tots
els fruiters, a causa dels estadis fenològics en què es troben: la floració i els fruits recentment
quallats, ja que són molt sensibles a les gelades. El dany real causat es podrà determinar millor quan
s’observe l’evolució dels cultius. No passa així en el cultiu del caqui, en el qual s’observa amb més
facilitat el dany ocasionat i es nota l’efecte negatiu del fred en importants extensions de cultiu.
En el cultiu del caqui, les baixes temperatures, de gelades febles, els dies 21 i 22 a la Ribera AltaAlzira van tindre el mateix efecte; ja que es van produir danys en algunes parcel·les, amb diferent
afecció en uns terrenys i en uns altres, en funció de la cota en què es troben. En general, s’observa
un dany més elevat a les zones més baixes, en les gemmes més properes al sòl dels arbres adults a
les parcel·les tractades i a les plançonades.
A la Ribera Alta - Carlet, les baixes temperatures registrades han ocasionat danys; més acusats a les
plantacions de caqui amb la brotada més avançada. Es preveu que el fred afecte també a les gemmes
que estan a punt de brotar, que en molts casos derivaran en fusta i, per tant, la producció se’n
ressentirà. Els danys en el cultiu del caqui es podran confirmar millor més avant. Mentre que en els
cítrics no s’observen danys, en la resta de fruiters de la zona: bresquillera, nectariner, albercoquer,
paraguaià i prunera s’han vist afectats pel fred; les plantacions d’albercoquer i prunera són les que
presenten més danys per trobar-se en estadis molt sensibles al fred: 71H fruit quallat - 73I fruit en
creixement. En algunes plantacions de magraner, la brotada també s’ha vist afectada, però els danys
es consideren poc significatius.
A la Ribera Baixa, a les zones més fredes, s’observa algun dany puntual en fruiters per les baixes
temperatures de la nit del dia 21. També van patir el fred els fruiters de la Foia de Bunyol, que va
afectar a zones no molt extenses.
S’observa, també, dany en els fruiters de la Costera, on els vents freds afectaren amb més o menys
intensitat segons les zones. En el caqui, el dany causat es podrà veure millor més avant, ja que les
gemmes poden evolucionar a fusta o a flor.
A Utiel, a causa dels diferents estadis en la floració de l’ametler, des de flors encara tancades fins a
flors obertes, la gelada no ha influït excessivament en la collita.
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Sequera
A la zona de Requena, en general, les precipitacions registrades al llarg dels dos últims mesos han
afavorit tots els cultius i han suposat un increment de les reserves hídriques, que facilita la viabilitat
dels cultius de secà principals d’enguany.
Al Camp de Túria, els efectes de la sequera no s’aprecien en la floració i tampoc en les primeres
brotades, ja que aquestes són normals a causa de les pluges de finals de febrer i principis de març.
No obstant això, aquest mes s’han reduït lleugerament les dotacions d’aigua en els cítrics, màxims
consumidors en aquesta època, una vegada s’han anat recol·lectant els fruits.
Es continuen notant els efectes negatius de la sequera a la Foia de Bunyol, on no es fan més regs
complementaris per motius econòmics.

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)
La conjuntura dels cultius varia molt d’unes zones a unes altres, segons les circumstàncies del
terreny van permetre o no fer la sembra a temps.
Al Racó d’Ademús i als Serrans, el mes passat es van observar diferències entre la nascència dels
cultius de les parcel·les que es van sembrar en saó i la dels terrenys on els cereals es van sembrar en
sec. Aquest mes de març, ocorre el mateix amb el desenvolupament vegetatiu del cereal,
s’adverteixen irregularitats en l’estadi vegetatiu. Hi ha més zones amb un desenvolupament
desigual (clapes), en els terrenys en què es va sembrar el cereal sense humitat. Es van deixar
terrenys en guaret com a conseqüència de la sequera patida al final de l’any 2017. D’altra banda, les
pluges del mes hauran sigut beneficioses per als cultius.
Es preparen els terrenys per a la sembra de la dacsa al Racó d’Ademús.
De manera similar, es desenvolupa el cereal sembrat a la tardor a la Vall d’Albaida, que presenta un
bon estadi vegetatiu i progressa amb normalitat; les pluges de finals de gener li van anar molt bé. En
canvi, les parcel·les sembrades després de les pluges de febrer, no evolucionen igual de bé, i es
desenvolupen amb més dificultat.
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Diferència en la nascència de cereals als Serrans.

Un exemple de la diferència que s’observa en els estadis de desenvolupament del cereal d’una zona
a una altra són les zones de Utiel-Requena, on el cereal comença la nascència, i la zona de la Vall
d’Aiora, on es troba en fase de desenvolupament de brots laterals. Les pluges d’aquest mes seran
beneficioses per al cultiu.
Cereals d’estiu
Arròs: A les zones altes de la Ribera Baixa segueixen les labors preparatòries.

4.2 TUBERCLES
Xufa: Finalitzada la recol·lecció al març. A final de mes es comencen a preparar els terrenys sense
cultius que ocuparà la xufa la campanya següent. Els terrenys encara ocupats per altres cultius, es
treballaran més avant.

4.3 HORTALISSES
A la majoria de les zones hortícoles, es finalitza la recol·lecció de les diferents hortalisses d’hivern,
i comencen les labors preparatòries per a les sembres de primavera.
A la Ribera Baixa, es duien a terme labors preparatòries para les sembres de primavera. En algunes
zones, les més primerenques, comencen les sembres i els trasplantaments.
S’estan acabant de recol·lectar els cultius predominants a l’Horta Sud: carxofa, ceba, col, floricol, i
encisam. S’inicia la plantació de les hortalisses d’estiu: tomaques, pimentons i albergínies. Així
mateix, es comencen a sembrar les hortalisses d’estiu a la Canal de Navarrés.
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Al Camp de Túria, les carxofes se segueixen collint amb normalitat i es continua amb el cultiu de la
ceba. S’han recol·lectat les cols i s’inicien els preparatius per a cultius davall de tunelet.

Ceba a degoteig a Llíria.

4.4 CÍTRICS
La Vall d’Albaida
Les baixes temperatures estan retardant les brotades dels arbres, amb aquest retard s’evita que el
fred afecte els cultius, i a la zona s’observen molt poques plantacions danyades.
La Foia de Bunyol
Els arbres es troben dins del que són els estadis fenològics esperats per a l’època de l’any. (56D:
creixen els pètals - 89: fruit sobremadur, senescència)
El Camp de Morvedre
La recol·lecció de les varietats tardanes: lane late, powell, ortanique, tango, etc., es feia a bon ritme.
La cotització de les taronges va continuar a bon preu, fins i tot les destinades a indústria.
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El Camp de Túria
Els cítrics, durant la segon quinzena del mes, han començat a brotar i les flors s’han començat a ferse visibles (botó verd).
Al llarg del mes de març, s’han recol·lectat gran part de les parcel·les de lane late i s’ha iniciat la
recol·lecció de la València, una varietat que va començar amb preus bons. Pel que fa a les
mandarines, durant el mes s’ha recol·lectat la varietat nadarcott i s’ha iniciat la recol·lecció de les
ortanique i de les orri, que a final de més ja estaven collides.
Els preus pagats al camp són lleugerament superiors als de l’any passat. Cal destacar els preus alts a
què van arribar les varietats “de club”, com la nadarcott i l’orri.

Camp de valències. Llíria

L’Horta Sud - Aldaia
Les mandarines estan quasi íntegrament recol·lectades, queden alguns camps de varietats tardanes,
com poden ser: gold nugget, orri i tango, per collir. Pel que fa a les taronges, s’inicia la recol·lecció
de les varietats powell i chislett.
La majoria de cítrics es troben en la fase de desenvolupament de brots i desenvolupament de flors.
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La Ribera Alta

Nova plantació de València midknight. La Casella. Alzira.

Continua la recol·lecció de les varietats d’estació mitjana-tardana.
Comença la floració i en la majoria de les varietats es presenta molt abundant, això és deu, en part, a
la minva de producció de la campanya anterior.
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Navelina amb floració abundant.

La Ribera Baixa
La comarca es troba en plena recol·lecció de navel powell i ortanique. S’inicia la recol·lecció de la
varietat València late, mentre que la de la varietat Afourer pràcticament es troba finalitzada.
Els mandariners presenten l’estadi fenològic d’obertura de flors.
La Safor
Pràcticament s’ha acabat de recol·lectar tota la taronja, tret de la varietat València. Les parcel·les
d’aquesta varietat que tenen fruits de molt bona qualitat es paguen a bon preu.
A la comarca, la majoria dels cítrics es troben en ple desenvolupament de les flors, tret de la varietat
ortanique que es troba en un estadi fenològic més primerenc, en el qual comencen a créixer els brots
i es fan visibles les tiges. S’observen varietats en fase de gemmes que s’unflen encara tancades i les
escates visibles, lleugerament verdes, com és el cas de l’oronules. Unes altres es troben en un estadi
fenològic en què les gemmes rebenten, separant-se les escates i fent-se visibles els primordis florals,
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com és el cas de la València late i la navelina (aquesta última entre les dues fases). També
s’observen arbres en què les flors es fan visibles, però encara estan tancades (botó verd) i es
distribueixen aïllades o en penjolls en inflorescències amb o sense fulles, com ocorre a les satsumes
okitsu.
Aquest mes ha sigut més ventós, amb bastants dies de pluja a la comarca, però la pluja ha sigut
escassa i insuficient.
La Canal de Navarrés
Queden pocs camps per recol·lectar d’algunes varietats tardanes. Es veuen camps en plena floració.

4.5 FRUITERS
Fruiters de llavor
Al Racó d’Ademús es duen a terme treballs de poda en les pomeres. Els arbres es troben en parada
vegetativa, en estadi de gemma parada d’hivern encara que aquestes comencen a ser aparents.
En la mateixa zona, s’arranquen plantacions de pereres amb foc bacterià i es procedeix a la
destrucció del material contaminat.
Fruiters de pinyol
Segons les zones i varietats, el desenvolupament dels fruiters es troba més o menys avançat.
A la comarca del Camp de Túria, la bresquillera ha florit durant el mes, en les varietats més
primerenques ja s’apreciaven els fruits quallats a final de mes, mentre que les varietats més tardanes
encara tenien les flors obertes.
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Bresquillera en floració. Lla Llosa del Bisbe.

Els fruiters a la Foia de Bunyol es troben en diferents fases de desenvolupament; hi ha arbres que es
troben en l’etapa de fruit en creixement i, uns altres, ja en la de maduració del fruit.

Albercoquers a Godelleta.
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Nectariners a Torís.

Prunera en flor. Llombai.

A la Ribera Alta - Carlet, les plantacions d’albercoquer i prunera es troben en els estadis fenològics:
71H fruit quallat - 73I fruit en creixement; fases de desenvolupament molt sensibles al fred.
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Caqui
En la majoria de les comarques productores, els caquis es troben en fase de desenvolupament de les
fulles. Les primeres fulles es troben desplegades i l’eix del brot en desenvolupament és visible.
Plantacions en plena brotada a la Canal de Navarrés, alguns camps s’han vist afectats pel fred però
d’una manera molt desigual, es pot observar als camps que hi ha alguns arbres afectats i uns altres
sense cap símptoma.
Diferent desenvolupament en la brotada dels arbres de la Ribera Alta, segons s’haja tractat el cultiu
per a avançar o retardar la producció. Es veuen les primeres fulles expandides.
En algunes zones, les brotades que presenta el cultiu han patit els efectes de les baixes temperatures.
Es comencen a regar els camps amb reg localitzat del Camp de Túria.

Camps de caqui afectats pel fred. Ribera Alta.
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Magraner
Segueix el desenvolupament vegetatiu del cultiu. A la comarca de la Foia de Bunyol el cultiu es
troba brotant amb normalitat.
Kiwi
Comença a brotar a la Ribera Alta.

4.6 VINYA
Es continuen duent a terme les labors de poda del cultiu. En alguna zona productora, la vinya
comença a eixir de la letargia hivernal.
Finalitzada la poda als Serrans, es fan labors al terreny en algunes parcel·les en què l’estat del sòl
ho permet. La vinya continua en estadi fenològic de gemma d’hivern.
Se segueix amb les labors de poda i conreu a la Vall d’Aiora; en algunes parcel·les s’observa l’inici
de l’obertura de gemmes, amb els àpexs foliars verds, amb prou feines visibles. El desenvolupament
és similar al del Camp de Túria, on el cultiu passa de l’estadi de gemma de cotó al de punta verda, i
es duen a terme, també, labors superficials de conreu. Les pluges d’aquest mes afavoriran el bon
desenvolupament del cultiu.

Vinya a el Villar.

A la zona de Requena, totes les varietats han començat l’activitat vegetativa, i est roben en la fase
de plor. La varietat bobal i cencibel, es troben en un estadi més tardà.
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Estan finalitzant les labors de poda en alguna parcel·la de la Vall d’Albaida i a la zona d’Utiel. El
cultiu encara es troba molt parat, es veu amb dificultat algun cep brotat a la Vall d’Albaida.
El fred dels últims dies a la Foia de Bunyol, alenteix lleugerament el desenvolupament del cultiu. A
les parcel·les de secà, es veu algun camp en la fase de l’obertura de gemmes; mentre que en els
terrenys de regadiu ja s’observen vinyes en l’estadi de fulles expandides.

Vinyes amb fulles expandides a la Foia de Bunyol.

4.7 OLIVERA
En la majoria de les comarques productores han finalitzat la poda dels arbres, i es comença a laborar
el sòl.

Oliveres als Serrans.
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A les zones d’Utiel, Requena i els Serrans, ha finalitzat la recol·lecció, si l’estat del sòl ho permet es
fa una labor al terreny. El cultiu continua en parada vegetativa.
Les oliveres de la Vall d’Albaida i del Camp de Túria, a principis de març van iniciar l’unflat de les
gemmes i a final del mes es pot apreciar la separació del primer verticili de la fulla.
A Aiora, finalitzen els últims treballs de poda. Els arbres es troben en fase d’unflat de gemmes de
flor. Les pluges d’aquest mes seran beneficioses per al cultiu.
A la Canal de Navarrés estan acabant els treballs de poda i s’adoba el cultiu. Es troba en fase d’inici
de l’unflat de les gemmes de flor. S’observen alguns camps afectats per ull de gall, ja que l’hivern
ha sigut bastant humit.

4.8 AMETLER
Depenent de la zona i de les varietats de què es tracte, varia el estadi fenològic del cultiu.

Plançons d’ametler a Montserrat.

A la zona d’Utiel-Requena, es troba en plena floració, i aquesta es produeix de manera molt
escalonada a causa de la dispersió de varietats i temperatures. Així doncs, unes flors s’observen
molt obertes i ja es comencen a veure els estams, i unes altres, en canvi, estan començant a obrir-se.
A la zona d’Utiel sí que afectarà a la producció final la plaga de la vespa de l'ametler (Eurytoma
amigdali).
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A la Foia de Bunyol i a la Canal de Navarrés s’observen unes parcel·les en estadi d’ovaris en
creixement i despreniment de sèpals, i unes altres en què els fruits estan engrossint-se i agafant
grandària. (El 50 % de la grandària final a la Foia de Bunyol)

Creixement del fruit a la Foia de Bunyol.

A la zona de la Ribera Alta - Carlet, el quallat dels fruits és important.
A la Vall d’Albaida,es veuen diferents estadis fenològics a les plantacions; hi ha algunes que encara
mantenen la flor, i n’hi ha d’altres on s’aprecia ja una ametla xicoteta. L’estadi predominant és el de
caiguda de pètals.
A la Vall d’Aiora, la majoria de les parcel·les d’ametler es troben a l’inici de la floració; mentre que
al Racó d’Ademús es troben en l’estadi de flor oberta (plena floració).
Segueix la poda en algunes parcel·les de la comarca dels Serrans, i en unes altres s’aprofita la saó
del sòl deixada per les pluges i es duen a terme labors de condicionament del terreny. Apareixen
plantacions noves d’ametler (de planta o de llavor). A la zona baixa de la comarca, i en les varietats
tardanes de les zones altes, després d’acabada la floració s’inicia el desenvolupament de les fulles.
Al Camp de Túria, l’ametler va florir durant el mes de març, amb una floració lleugerament
irregular i precoç respecte d’altres campanyes. S’observen parcel·les entre els estadis fenològics de
fruit quallat i fruit tendre.
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4.9. GARROFERA

Baines formades a la Foia de Bunyol.

A la Foia de Bunyol s’observen les baines formades, el cultiu se segueix desenvolupant amb
normalitat, i es troben en fase de desenvolupament de la flor. Segueix sense incidències destacables
a la Ribera Alta.

4.10

RAMADERIA

Als Serrans, on la muntanya es trobava molt seca els mesos precedents, a causa de les últimes
pluges i nevades de febrer i març se segueix mantenint la humitat beneficiosa de les pastures per a
la ramaderia extensiva, i les floracions silvestres beneficioses per a l’apicultura.
De la mateixa manera, al Racó d’Ademús, al llarg de març han continuat les temperatures baixes
amb algunes precipitacions ocasionals, si continuar així durant el mes d’abril, s’afavoriran encara
més les floracions, i, amb això, l’apicultura i la brotada de les pastures aquesta primavera, que és
molt avantatjosa per al bestiar oví/caprí. A la comarca, la fauna silvestre envaeix les terres de
regadiu, s’han arribat a veure ramats de fins a 20 cabirols i 30 cérvols, amb el consegüent dany en
els cultius.
Amb les pluges del mes, la situació de les pastures a la comarca de la Foia de Bunyol millora
lleugerament respecte a la del mes anterior. Així i tot, i perquè les pastures es van veure afectades
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per la sequera passada, els ramaders segueixen tenint una despesa més elevada en alimentació. La
taxa de reposició del bestiar oví continua sent més baixa de la que es dóna normalment.
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