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1 INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
1.1 RESUM
El mes d’abril ha estat a la província de València en el límit entre normal i càlid pel que fa a
temperatures i sec pel que fa al règim pluviomètric, amb diferències inapreciables en les
temperatures mitjanes respecte a la mitjana dels últims anys, però un 52 % menys de precipitació
total.
Els vents van ser de ponent durant la primera quinzena del mes i van bufar més intensament que en
la segona quinzena, quan van girar a llevant i van refrescar les temperatures del litoral.
Les temperatures van començar càlides i van anar caient a partir del dia 3 fins a arribar al dia més
fred del mes, l’11. Després van començar a pujar fins a arribar al dia 27, que va ser el més càlid,
després del qual es va tornar a produir un altre descens tèrmic.
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Evolució temperatures mitjanes, màximes i mínimes. Font: Xarxa SIAR IVIA

Repartiment de les precipitacions. Font: Xarxa SIAR IVIA

Velocitat mitjana de vent. Font: Xarxa SIAR IVIA
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Si ens fixem en la distribució territorial de les precipitacions, observem que han sigut més
importants a l’interior de la província. A la banda oposada s’ha situat la Safor que, llevat de Gandia,
va rebre un volum inferior a la quarta part del que és habitual en aquesta zona.

1.2 COMPARATIVA AMB ANYS ANTERIORS
Segons dades de les estacions agroclimàtiques de la xarxa SIAR de l’IVIA, a l’abril tant les
temperatures màximes (21,2 °C), com les mitjanes (15,0 °C) i mínimes (8,9 °C) van ser molt
similars a la mitjana dels últims 15 anys.
Pel que fa a la precipitació total acumulada mitjana, els 19,6 l/m2 caiguts van suposar un 52 %
menys de la mitjana interanual, situada en els 41,0 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.
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L’evapotranspiració va ser lleugerament superior i la humitat relativa un poc més baixa, donats els
vents de ponent de principi de mes:
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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. S’hi pot comprovar la similitud entre les
temperatures mínimes, mitjanes i màximes respecte a les seues mitjanes; així com el dèficit de
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.
Destaquen els valors de les temperatures màximes. Si bé el mes ha sigut com a mitjana normal pel
que fa a temperatures, en aquest quadre es mostra la temperatura màxima de les màximes, que atés
el pic càlid del dia 27, van superar els 30 °C 12 de les 26 estacions estudiades. A Carcaixent i
Villanueva de Castellón es va arribar als 33 °C. Pel que fa a les mínimes, en cap de les estacions de
la xarxa es va arribar a temperatures negatives; la més baixa va ser la de Campo Arcís (0,1 °C) i la
més suau, la d’Algemesí (7,1 °C).
Pel que fa a les precipitacions, van destacar els 53,7 l/m² recollits a Requena així com els 43,3 l/m²
de Gandia, concentrats en aquesta zona ja que a la resta de la comarca les pluges no van ser de la
mateixa intensitat (17,2 l/m² a Vilallonga). Llutxent va ser l’estació en què menys va ploure (7,5
l/m²)
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En el quadre següent es mostra la diferència entre l’evapotranspiració i la precipitació total
agrupades per comarques. En línia amb el volum de precipitacions rebut, la Vall d’Albaida va ser la
comarca amb més diferència (100 l/m²) mentre que Utiel-Requena la que menys en va tindre (58,2
l/m²)
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1.4 PREDICCIÓ PER ALS PRÒXIMS MESOS
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), per als pròxims mesos de maig, juny i juliol
les probabilitats dels tercils corresponents a la temperatura és la climatològica (període de
referència 1981-2010):

Pel que fa 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

Donades les escasses pluges, la humitat a la capa superficial del sòl de quasi tota la província se
situa en la franja molt seca, excepte en la zona d’Utiel-Requena, en què el percentatge d’aigua
disponible és alguna cosa superior.

El percentatge d’aigua disponible en capes profundes al sud i l’interior de la província es va
mantindre per damunt del 20 % i el 40 %. No obstant això, a les comarques del litoral-nord com ara
el Camp de Morvedre, el Camp del Túria i l’Horta, es va situar entre el 10 % i el 20 %.
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1.6 ÍNDEX DE SEQUERA
En el mes d’abril s’agreuja la situació i s’estén cap a l’interior la taca que marca el límit d’un índex
de precipitació estandarditzat (SPI)1 entre -1,5 i -1, de manera que cobreix ja quasi tota la província.
Al nord-est s’estén també la taca corresponent a un SPI entre -2 i -1,5.

1.7 ÍNDEX DE VEGETACIÓ
A partir de la informació publicada per Agroseguro per a la línia de compensació per pèrdua de
pastures s’ha elaborat una taula en què es mostra per a cada comarca (nomenclatura MAPAMA)
l’índex de vegetació o NVDI2 de cada desena del mes de l’any en curs comparat amb la mitjana de
la sèrie històrica (un decenni), i s’estableixen diferents estrats si el valor resultant està per davall

1
2

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.
L’NDVI mesura la quantitat i vigor de la vegetació present a la superfície mitjançant tècniques de teledetecció. El
valor que presenta està relacionat amb el nivell d’activitat fotosintètica.
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d’aquesta mitjana. Així, en funció del valor de l’NVDI s’estableixen quatre colors, però només
s’adjudica valor als que pertanyen a cada estrat, tal com es recull en la figura següent:

A continuació, es mostra l’evolució d’aquesta comparativa des del començament de l’any agrícola
fins al mes d’abril. Hi destaca la Vall d’Albaida, situada en l’estrat 4.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Agroseguro
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2 SITUACIÓ DELS EMBASSAMENTS I RECURSOS CIRCULANTS
Igual que el mes passat, el volum embassat va augmentar respecte al mes previ. Així, segons dades
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) aquest volum a data de 30 d’abril va ser de
1.185,65 hm3, la qual cosa representa un 35,42 % de la seua capacitat i una pujada del 13,94 %
respecte a les dades de març.

Font: CHX

En la mateixa setmana en 2017, el volum embassat va ser de 1.328,65 hm3. Tots els sistemes de
València, Alacant i Castelló es troben en nivells més baixos que en les mateixes dates de l’any
anterior.

Percentatge d’aigua embassada respecte a la capacitat a l’abril de 2017. Font: CHX
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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 març.

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:
Pedra
El 8 d’abril es van produir tempestes que van deixar caure pedra en algunes zones del Camp de
Morvedre. La incidència en les produccions agrícoles va ser baixa, segons la intensitat i l’estat dels
cultius. La zona va abastar unes 70 hectàrees de Sagunt, Petrés i Albalat dels Tarongers i no va
afectar la taronja pendent de recol·lectar. Sí que va afectar els nispros, tot i que amb danys de poca
intensitat.

Nispro danyat per pedra.

Sequera
A la Vall d’Aiora es va notificar una pèrdua de rendiment en cereal del 15 % a causa de la sequera.
A la resta de cultius de secà (olivar, ametler i vinya) aquesta pèrdua va ser del 10 %. A la Vall
d’Albaida la pèrdua de rendiment en cereal es va estimar en un 10 %. A la Costera es van
incrementar les necessitats de reg en cítrics en un 15 %, i en fruiters i caqui, en un 10 %.
Pel que fa als cultius de regadiu, cal destacar les restriccions d’aigua pràcticament en tots els cultius
de la part nord de la Ribera Alta. Per exemple, en fruiters de pinyol amb reg localitzat es van fer
aportacions d’aigua de 8-10 h/setmana mentre que haurien sigut desitjables 12 h/setmana. En els
regs per gravetat es van allargar els torns 10-12 dies més del que era aconsellable. En general
s’estima que els cítrics i el caqui es van regar un 25 % per davall de les seues necessitats, i la fruita
de pinyol, un 20 %.
Fauna silvestre
Al Racó d’Ademús es va observar la invasió a les terres de regadiu de bandades de fins a 20
cabirols i 30 cérvols, amb el consegüent dany en les parcel·les.
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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, ségol, ordi i avena)
Al Racó d’Ademús es va observar un desenvolupament desigual i amb poc vigor per la falta de
pluges. El fillolament de les plantes es va veure més o menys desenvolupat segons la humitat del sòl
i la riquesa d’aquest.
A la Vall d’Albaida quan era temps de fer la sembra, les condicions d’humitat del sòl no eren les
convenients, fet que va fer que molts agricultors no sembraren; els pocs que van sembrar, en aquest
moment tenen unes parcel·les amb el cereal espigant-se o ja espigat. Els agricultors que van
sembrar a final de gener, encara tenen el cereal molt endarrerit.
Als Serrans es va observar una bona nascència en aquells recintes que es van sembrar amb humitat,
la qual cosa va provocar algunes falles en zones amb sembra en sec. Hi ha hagut una gran quantitat
de recintes en guaret aquesta campanya a causa de la sequera patida a final de l’any 2017. Les
pluges i nevades del mes de març-abril han beneficiat l’arrelament de les plàntules.

A l’esquerra: falles de plantació en cereals als Serrans.
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Avena en estat de fillol a Alborache.

A Utiel-Requena el cereal es trobava en la fase de fillol. Les expectatives de collita són normals, ja
que amb les pluges hivernals el cereal va tindre una bona nascència.
A la zona de la Vall d’Aiora, el cereal es trobava a l’inici d’encanyada en la majoria de parcel·les i
en algunes ja es podia observar inicis d’espigat.
Cereals d’estiu
Arròs: a les zones altes i baixes de la Ribera Baixa estaven acabant les tasques preparatòries del
terreny.
Dacsa: es van preparar i es van refinar els llits de sembra.

4.2

TUBERCLES

Xufa: ha començat la plantació.
Creïlla: ha començat la recol·lecció de creïlla primerenca a l’Horta Nord amb rendiments normals i
bona qualitat. Al Camp de Túria van continuar el cultiu d’aquesta amb normalitat, després de les
sembres al febrer.
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4.3

HORTALISSES

Al Racó d’Ademús, a les parcel·les que es van a plantar d’hortalisses es van fer les primeres
tasques.
A la Ribera Baixa, es van fer diverses tasques de manteniment dels cultius de primavera-estiu.
A l’Horta Sud ja estaven plantades les hortalisses d’estiu: tomaca, pimentó i albergínia.
A l’Horta Nord va baixar la incidència de Stemphylium en ceba. Des de mitjan mes es van estar
recol·lectant les primeres partides per a sec i es van observar parcel·les amb florida per falta de
demanda en una situació de contrastos tèrmics marcats. Encara s’han recol·lectat carxofes de bona
qualitat, tot i que amb algunes bràctees deshidratades pel vent. Van començar també a destapar-se
plantacions protegides de bajoques i garrofó, carabassa, meló d’Alger i pimentó.
Al Camp de Túria va continuar la recol·lecció de carxofes amb normalitat. Les cebes més precoces
a final de mes ja havien assolit la seua grandària comercial i es recol·lectaran al maig, mentre que
les cebes de mitja estació i de tipus bavosa van continuar formant el bulb. Algunes parcel·les es van
preparar per a la plantació de meló d’Alger.

Ceba tipus morada a Llíria.
A la Costera va continuar la recol·lecció d’all tendre. Paral·lelament es van fer plantacions d’all
porro.
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4.4

CÍTRICS

La Vall d’Albaida
Les plantacions de cítrics es van veure poc afectades per les gelades, però les baixes temperatures sí
que han afectat l’avanç de la floració que encara no s’ha produït en plenitud. En algunes varietats hi
ha hagut algun petit atac de pugons, sense massa importància.
La Costera
La floració i el quallat han sigut extraordinaris. Per tant, es pot esperar una campanya excepcional.
Tot va dependrà de la climatologia dels dos pròxims mesos, la porgada i possibles accidents
climàtics.

Floració abundant de cítrics a la Costera.
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El Camp de Morvedre
Els cítrics estaven en plena floració, més o menys avançada en funció de l’espècie i de la varietat.
Durant aquest mes es va regar el que és normal respecte a altres anys.

Dalt: floració en clementiner. Centre: floració en València late. Baix: floració en ortanique.
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Respecte a la recol·lecció va continuar la collita de la València late, varietat amb la qual es dóna per
finalitzada la campanya citrícola 2017/2018. Van continuar oferint-se bons preus per a aquesta
varietat, per la qual cosa el ritme de recol·lecció va ser bé.

Recol·lecció de valències.

Pel que fa a les plagues, es van iniciar els tractaments per a controlar el pugó i el cotonet de les
Valls en aquelles zones en què la plaga produeix danys.

Pugó en clementiner.
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El Camp de Túria
Va finalitzar la recol·lecció dels híbrids pendents i de totes les varietats de taronja, llevat d’algunes
parcel·les de València late. Durant el mes es va arribar a la plena floració dels cítrics, a final d’abril
en les varietats més precoces ja s’apreciaven els fruits quallats mentre que les varietats més tardanes
de taronges encara es trobaven en plena floració.

Floració de taronger (dalt) i València late (baix) a Llíria.
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La Foia de Bunyol
La sequera encara continuava, malgrat les últimes pluges. Es va regar igual que un any normal; no
es va regar més per raons econòmiques. L’estat vegetatiu era de pètals creixent, retardat.
L’Horta Nord
Es trobaven en l’estat fenolègic de pètals que cauen-fruits quallats, amb predomini del pugó Aphis
spiraecola i s’hi va observar poca incidència de Calocoris i presència de Pezothrips a la zona.
L’Horta Sud-Aldaia
Quedaven només per recol·lectar taronges del grup València i les varietats Chislett i Powell del grup
nàvel.
La Ribera Alta
Va continuar la recol·lecció de les varietats tardanes. La floració ha sigut molt abundant. En general,
l’arbrat es trobava en estat de flors marcides amb pètals caient o de fruit quallat. Es va poder
advertir alguna presència de pugó sobre les brotades.
A la zona nord de la comarca, en la majoria de les plantacions es va observar un excés de floració,
la qual cosa va provocar unes tasques de poda més intenses. En les plantacions de clementines,
excepte la varietat Marisol, es van aplicar tractaments d’àcid gibberèl·lic per al quallat, al 80 % de
la caiguda de pètals. En els casos en què es va observar atac de pugó, (Aphis spiraecola,
principalment), al tractament de quallat es va afegir un producte d’acció aficida.

Floració
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La Ribera Baixa
Va finalitzar la recol·lecció d’híbrids i nàvel Powell. La València late es trobava en un 60 % també
recol·lectada. Es va dur a terme la poda en clementiners en algunes parcel·les.
La Safor
Va finalitzar la collita de la taronja a la comarca i només es trobava aïlladament algun camp de
valències per collir. Es va observar que estava començant a quallar molta flor. El divendres 27 hi va
haver alguna arruixada dèbil, excepte a Palma de Gandia i Xeresa, on es van recollir 45 i 25 l/m²
respectivament en a penes mitja hora i acompanyat d’un poc de pedra, en principi sense
conseqüències.
La Canal de Navarrés
Pràcticament tota la producció s’ha recol·lectat. Es va estar podant i van començar els regs amb
bastant freqüència ja que les pluges han sigut escasses. Cítrics en plena floració que sembla
abundant.

4.5

FRUITERS

Fruiters de llavor
Al Racó d’Ademús les varietats més primerenques de pomeres van iniciar la floració.

Pomeres en plena floració cap a final de mes (poda manual en vas).
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A la mateixa zona, en pereres els fruits van començar a desenvolupar-se.

Fruiters de pinyol
A la Vall d’Albaida els diferents fruiters presentaven un bon estat vegetatiu i ja ha finalitzat
l’aclarida en les varietats més primerenques. A les zones més gelades i alguns fondos de la comarca
que es van veure afectats per les gelades de març s’observava una minva important de producció, en
la resta es presenta una producció normal. d’altra banda, es van dur a terme tractaments fitosanitaris
per a combatre els pugons i també l’àcar en pruneres.

Albercocs a Castelló de Rugat.

Esq.: bresquilla a la Pobla del Duc. Dta.: nectarina a Castelló de Rugat.
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Pruneres a la Pobla del Duc.

A la comarca del Camp de Túria s’està formant el fruit en bresquilleres i es van dur a terme tasques
d’aclarida manual.

Paraguaians a Pedralba.

A la Ribera Alta, en les varietats de bresquilla més primerenques es van observar danys per
desbrancament a causa de les fortes ratxes de vent registrades. S’ha iniciat la recol·lecció de les
varietats més primerenques de bresquilla (Belen, Plawhite 5, R-13) i nectarina (Carmina 117).
S’esperava iniciar la primera setmana de maig la recol·lecció d’albercoc de la varietat Mogador. Es
van dur a terme tractaments contra el pugó Myzus persicae.
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Bresquilles a la Ribera Alta.
Caqui
A la majoria de les zones productores el caqui es trobava en fase de floració.

Floració del caqui.
A la Vall d’Albaida, les zones fondes que van patir les gelades primaverals estaven fortament
afectades mentre que van començar a moure les plantes per les parts altes. Els brots han sigut de
fulla, per tant, la producció estarà molt afectada. En les brotades incipients es va veure algun pugó,
però sense afectar el desenvolupament de planta. D’altra banda, es va començar a fer algun
tractament per als fongs, però aquesta zona és poc sensible a la Mycospharella.
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Caquis afectats per gelades a Bellús.

Caquis afectats per gelades a Quatretonda.

Caquis afectats per gelades a la Pobla del Duc.
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Floració del caqui a Castelló de Rugat.

Al Camp de Túria les parcel·les amb caqui presentaven brotades on ja era possible observar les
flors.
A la zona nord de la Ribera Alta les plantacions més avançades van entrar també en floració.
De manera generalitzada, es va dur a terme el primer tractament contra el fong de la taca foliar,
Mycosphaerella nawae.

Floració del caqui.

A la zona sud de la Ribera Alta la floració es trobava en estat més o menys avançat en funció dels
tractaments realitzats per a avançar o retardar la collita.
Es va detectar la presència de mosca blanca. Les branques malmeses per les gelades del mes de
març tornen a brotar, però sense flor.
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Estat vegetatiu dels arbres.

Esq.: floració. Dta.: mosca blanca.

A la Canal de Navarrés les parcel·les que es van veure afectades pel fred ho van fer d’una manera
molt desigual i es van observar als mateixos camps alguns arbres afectats i altres sense cap
símptoma. Els danys observats són d’una consideració important, tot i que cal seguir-ne l’evolució.
Època de reg i adobament.
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Magraner
Al Camp de Morvedre es trobava en floració. Al Camp de Túria, un poc més endarrerit, els arbres
presentaven brotades de rams mixtos on s’apreciaven les flors encara tancades (calze unflat).

Floració de magraner.

Floració de magraner.

Kiwi
En breu s’iniciarà el procés de floració a la Ribera Alta; de moment les expectatives són molt bones.
Les temperatures de l’hivern han sigut molt favorables per a aquest cultiu.
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Alvocat
Al Camp de Morvedre es trobava en fase de floració i a l’Horta Nord ja en quallat i aclarida
fisiològica (porgada)

Floració d’alvocat.

4.6

VINYA

Als Serrans va finalitzar la poda a totes les parcel·les i tot seguit es va dur a terme alguna tasca si
les característiques del sòl ho permetien. Han aparegut les primeres gemmes a les zones baixes de la
comarca i continua hibernant a les zones altes.

Vinya als Serrans.
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A final de mes al Camp de Túria les brotades de vinya contenien unes cinc fulles i s’apreciaven les
inflorescències (estadi G15).

Vinya a Villar del Arzobispo.

A la zona de Requena, es començaven a veure les inflorescències mentre que a Utiel encara estaven
brotant les gemmes.
A la Vall d’Albaida la vinya no es va veure afectada per les gelades, tot i que es va observar un
creixement un poc retardat per al temps que estem. L’estat fenològic predominant era el
d’inflorescències separades però amb els botons florals encara aglomerats (G15) com en la foto que
es mostra a continuació:
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Vinya a Quatretonda. Detall de les inflorescències.

Vinya a Ontinyent.

Vinya en espatlera a Quatretonda.

A la Vall d’Aiora la vinya estava en la fase de creixement de pàmpols i fulles. Es van efectuar
operacions de poda en verd en moltes parcel·les, igual que conreu i actuacions contra males herbes.
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4.7

OLIVERA

Al Camp de Túria en funció de la zona i de la varietat, l’estat fenològic de l’olivera va anar des
d’inici d’unflament de gemmes de flor (51A) fins a raïms florals ja desenvolupats (55C).
A Utiel el cultiu està encara en estat de gemma d’hivern mentre que a Requena ha començat
l’allargament de la inflorescència.
A la Vall d’Aiora es trobava en floració. Es van dur a terme tasques de manteniment i alguns
tractaments insecticides.
A la Ribera Alta estava en fase de corol·la blanca i es van fer els tractaments corresponents de
primavera: fungicida + urea + dimetoat.
A la Vall d’Albaida predominava l’estat de corol·la i calze de la mateixa grandària i es van dur a
terme tractaments fitosanitaris en l’ull de llebre.

Floració d’oliveres en Ràfol de Salem.
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Floració d’oliveres.

A la Canal de Navarrés s’estava acabant la poda en l’olivar. Les oliveres estaven en plena floració, a
l’espera de veure com es dóna el quallat en les diferents varietats.
Als Serrans finalitzada la recol·lecció es deixa que l’arbre vegete lliurement. Si la parcel·la ho
permet es treballa.

Oliveres als Serrans.
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4.8

AMETLER

Al Racó d’Ademús els arbres es trobaven coberts de fulles i les ametles eren molt visibles.
A Requena es trobava entre els estadis de caiguda de pètals i començament d’unflament de l’ovari.
A Utiel, un poc més avançat, en el de fruit jove. A Venta del Moro es va veure afectat per la evspa
de l’ametler (Eurytoma amigdali), amb baixada de rendiments de fins al 50 %. Des de l’Oficina
Comarcal es va informar els agricultors de la importància de dur a terme tractaments a principi de
mes, quan va començar el vol de l’insecte i abans que penetre en el fruit, per a evitar danys en la
collita següent. Les tasques culturals normals a la zona han sigut 4-5 passades de cultivador.
Adobament amb fem i adobament orgànic.
A la Canal de Navarrés els fruits estaven començant a agafar grandària. Sembla que hi ha bona
producció i es continuen plantant camps d’ametlers.
A la Vall d’Albaida els ametlers tipus marcona sí que es van veure afectats en alguna mesura per les
gelades. En les varietats actuals no va ser així i es veu una producció més o menys normal.

Ametlers a Agullent.
A la Vall d’Aiora es trobava en floració. Es van dur a terme tractaments contra vespa de l’ametler en
parcel·les afectades.
En algunes parcel·les dels Serrans es van realitzar labors de llaurat del sòl. S’observen plantacions
noves d’ametler (amb planta o llavor). Ha finalitzat la floració tant a les zones baixes com a les
altes. Els arbres es troben en la seua plenitud de fullatge i el quallat de fruits ha sigut alt.
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Aspecte dels arbres i detall del fruit.
Al Camp de Túria les varietats més primerenques tipus largueta a final del mes presentaven fruits
que havien assolit pràcticament la seua grandària definitiva (estadi 78) mentre que les varietats més
tardanes es trobaven encara formant el fruit. (estadi 75)

Aspecte del fruit a Llíria.
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4.9

GARROFER

A la Foia de Bunyol va continuar el creixement de les baines formades.

Creixement de les baines a la Foia de Bunyol.

4.10 RAMADERIA
Als Serrans la muntanya es trobava mes humit a causa de les últimes pluges i nevades, amb el
consegüent efecte en les pastures, per a la ramaderia extensiva, i les floracions silvestres, per a
l’apicultura.
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Aspecte de la muntanya als Serrans.

La situació de la ramaderia al Racó d’Ademús durant el mes d’abril ha sigut favorable,
principalment pel que fa a la climatologia, amb temperatures més suaus i absències de gelades, que
propicia la pastura per als animals i més benefici per al ramader.
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