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1. RESUM CLIMÀTIC I HIDROLÒGIC
Durant el mes d’abril la temperatura ha continuat pujant per a situar-se en uns nivells que es poden
considerar normals, amb valors homogenis i ascendents al llarg del mes, malgrat una petita baixada
al final de la primera desena, amb temperatures per damunt de 0 °C en totes les estacions.
A diferència de febrer i en línia amb el mes de març, la pluja ha sigut escassa i molt per davall de la
mitjana històrica, per la qual cosa el camp no s’ha pogut recuperar de la situació de sequera que es
viu des de fa un any. Aquest mes ha sigut moderadament ventós, lleugerament per damunt dels
valors dels mesos anteriors i dels registres històrics del mes.

1.1. Temperatures
La temperatura mitjana de les estacions meteorològiques provincials es va situar en 15,1 °C, valors
normals per a abril, quasi 0,5 °C superior a la mitjana històrica, i va arribar a valors màxims el dia
25 (19,6 °C Vila-real) i mínims el dia 10 (8,8 °C Segorbe).
En els gràfics següents es pot observar l’evolució al llarg del mes i la posició de les mitjanes del
conjunt d’estacions respecte als valors històrics.
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Per a les temperatures màximes i mínimes, els dos valors s’han situat pròxims als valors mitjans. La
mitjana de mínimes s’ha situat en 9,1 °C, 2,5 per damunt del corresponent al mes anterior, mentre
que les màximes s’han situat en 21,1 °C, 2,4 °C per damunt del mes anterior. El valor diari màxim
de les màximes ha sigut de 27,2 °C, que es va produir el dia 27 a l’estació de Segorbe, i el valor
mínim de les mínimes ha sigut d’1,5 °C a Segorbe el dia 1. L’estació amb una temperatura mitjana
màxima mensual més alta va ser la Vall d’Uixó (21,9 °C) i la que va registrar una temperatura
mitjana mínima mensual més baixa va ser Segorbe (6,8 °C).
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1.2. Precipitació
La precipitació mitjana del mes ha sigut de 24,9 mm, davant de 16,6 mm del mes anterior (+50 %) i
46,8 de mitjana històrica (-47 %), amb una oscil·lació entre els 14,8 de R. Cabanes i els 38,2 mm de
San Rafael, amb les precipitacions més importants el dia 7, amb 8,9 mm de mitjana; va destacar
Castelló amb 15,8 mm, seguit de Nules, 13,3 mm el dia 7.
En el mes hi ha hagut 9 registres que han superat els 10 mm/dia, amb el 32 % de registres sense
pluja i el 86 % amb menys d’1 mm/dia.

La distribució de la precipitació mensual i acumulada es pot visualitzar en els mapes d’AEMET
corresponents al Butlletí hídric nacional. La precipitació mensual se situa en 20-30 mm per a la
major part de la província, llevat de la zona nord-oest, amb valors superiors als 40 mm, mentre que
per a l’acumulada des de l’1 de setembre la província tindria tres zones diferenciades, la franja
litoral amb molt poques precipitacions (120-150 mm), el cantó nord-oest (els Ports) amb les
precipitacions més altes (250-400 mm) i la major part de la província, en una franja central de nord
a sud, amb precipitacions entre 150 i 200 mm. Suposa entre un 50-75 % de precipitació respecte a la
mitjana històrica per a la franja interior de la província i per davall del 50 % per a la franja
costanera.
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1.3. Vent
El mes d’abril ha sigut menys ventós que març i lleugerament superior als valors mitjans del mes; hi
destaquen especialment la primera desena i els últims dies del mes. La velocitat mitjana s’ha situat
en 4,7 km/h (4,4 de valor mitjà històric i 5,5 del mes anterior) i l’observatori més ventós (mitjana
màximes) ha sigut Onda amb 11,4 km/h i el menys ventós, Borriana amb 1,5 km/h; el dia més
ventós (mitjana) ha sigut el 29 amb 11,4 km/h. Pel que fa a ratxes, el valor més extrem s’ha situat a
Onda amb 44,17 km/h, el dia 4. En general, el pitjor dia va ser el 29, amb una mitjana provincial de
32,0 km/h.
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1.4. Indicadors de sequera
L’índex de precipitació estandarditzat (SPI) que elabora mensualment AEMET mostra uns valors de
normalitat, entre -0,5 i +0,5 per a una escala d’un mes per a la major part de la província, fins i tot
superior a la zona nord-oest. Es manté en aquests valors per a l’escala a tres mesos. Els valors
empitjoren en el càlcul a partir dels 6 mesos (-1,0 i -1,5) a la franja costanera i un poc superiors a la
resta de la província. Però són molt pitjors a partir dels 6 mesos, amb valors (-2 i -3) en l’escala a un
any per a la major part de la província, indicador de la llarga sequera que s’està patint a la província.

L’evolució de l’índex SPI per a un conjunt de períodes d’acumulació de la precipitació que varia
d’1 mes a 24 mesos, i referit a l’estació d’Almassora, es pot veure en la gràfica adjunta. El valor del
mes actual és -0,4, amb índex negatiu a causa d’una pluviometria inferior a la mitjana de març i
abril. Es mantenen com a valors més baixos els corresponents al període d’acumulació de 9-15
mesos, amb valors entre -2,0 i -2,4, que indiquen situació de sequera severa.

Pàgina 7

Pel que fa al balanç hídric del sòl, AEMET ofereix la situació d’humitat del sòl, referit al % d’aigua
disponible per a les plantes, a la capa superficial i en profunditat, aquest últim referit a profunditat
de les arrels. Les escasses pluges que han caigut en el mes han suposat un empitjorament en la
situació de final de mes. Respecte a la capa superficial (25 mm) estem per davall del 10-20 % a tota
la província. Per a capes més profundes, la situació és lleugerament millor, ja que se situen entre el
20 % i el 40 % a la major part de la província, llevat d’una franja estreta al litoral de la província
que se situa en el 10-20 %; això a causa de les reserves provocades per les pluges de febrer.

Pel que fa als escenaris de la sequera hidrològica, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
mostra una situació molt similar a la de final de febrer. Indica “alerta” per a la zona nord, sistema
“Sénia-Maestrat”, es queda en “prealerta” la zona de “Palància-Les Valls”, i la situació és de
normalitat per al sistema “Millars-Plana de Castelló”, amb indicadors molt similars respecte al mes
anterior. En el primer quadre es detalla la situació de final de mes, per zona i sistema, amb indicació
del tipus i la ubicació dels indicadors.
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En el quadre següent es pot observar l’evolució dels índexs en l’últim any.

Es comprova que aquests evolucionen negativament, des del mes de febrer en el sistema SéniaMaestrat, des d’abril en el sistema Millars-Plana i des de juny al Palància-Les Valls. El pitjor índex
correspon a les zones 1-riu Sénia, 3-interior Sénia Maestrat. La zona 4-Millars Alt i Mitjà, que
estava en el grup anterior, ha millorat i s’uneix a la zona 7-Alt Palància; així mateix, es mantenen
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els millors valors a les zones 2, 8 i 9 i de normalitat les zones 5 i 6 de recursos regulats per Arenós i
Sitjar i els dels recursos subterranis de la Plana de Castelló.

1.5. Reserves hídriques
Els valors d’aigua embassada a la província se situen en el 42,8 % a final d’abril, un 11,7 % per
davall de la mitjana del període 2007/2016, situació que s’ha mantingut respecte al mes anterior. La
situació dels dos principals embassaments de la província és moderada, millor Arenós (60 %) que
Sitjar (11 %), ja que el primer augmenta la capacitat un 4 % durant el mes i el segon disminueix
onze punts percentuals.

1.6. Necessitats d’aigua de reg
Amb les dades obtingudes de la web de l’IVIA hem calculat, a manera orientativa i per a comparar
diferències entre consums mensuals, les necessitats de reg en el cultiu de mandariner a tres
estacions de la província: Onda, Ribera de Cabanes i la Vall d’Uixó.
En el quadre següent es pot observar que a les tres estacions les necessitats mensuals de reg han
augmentat i s’han situat per damunt dels valors mitjans del mes a les tres estacions de referència, i a
la Vall d’Uixó han sigut superiors a les del mes anterior. Els valors acumulats es mantenen superiors
a la mitjana.
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En el gràfic següent es pot seguir l’evolució setmanal de les necessitats per a cítrics, per comarques,
en l’últim trimestre.

1.7. Previsions climàtiques
Segons informació de l’Agència Estatal de Meteorologia, les previsions de temperatures i
precipitacions per als pròxims tres mesos són:
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Per a la Comunitat Valenciana i per al període maig de 2017 - juliol de 2018 hi ha equiprobabilitat
per a cada un dels tres tercils si ens situem en els valors climatològics, tant en temperatures com
en precipitacions.

1.8. Incidències climàtiques
Els valors termomètrics del mes d’abril han sigut els normals, sense valors extrems que pogueren
afectar els cultius, per la qual cosa no s’han registrat referències a danys en cultius.
Pel que fa a precipitacions, no ha calgut ressenyar cap episodi especial de pluges ni de pedra;
simplement cal destacar que les precipitacions del mes es mantenen en valors molt baixos a la major
part de la província.
Quant al vent, abril ha sigut un mes relativament tranquil, tot i que els valors s’han situat per
damunt de la mitjana històrica. No hi ha hagut episodis especials dels quals es derivaren danys en
els cultius.
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2. SITUACIÓ DE CULTIUS I BESTIAR
Herbacis extensius
Cereals d’hivern/primavera
Després dels problemes de falta d’aigua de tardor/hivern per a fer la sembra, les pluges de febrer a
la part central de la província van permetre aquestes tasques i un èxit inicial de la nascència. Però
març i abril van ser mesos molt secs a la major part de la província i el cereal ha tingut problemes
per a evolucionar, excepte als Ports, amb pluges entre 60 i 100 mm, i la part alta de l’Alcalatén i
l’Alt Maestrat (Vistabella, Vilafranca i voltants), entre 50 i 60 mm.

Dos camps d’ordi sembrats en dos moments diferents a Cortes de Arenoso (La Garranchosa),
amb bon desenvolupament, tot i que el de la dreta amb retard vegetatiu.

A la resta de la província, on en alguns casos s’havia sembrat menys cereal del que es preveia, als
problemes de nascència s’han sumat problemes de fillolament i de desenvolupament. A la zona més
afectada, la franja central de la província, el creixement és tan reduït que és probable que no es
recol·lecte gra.

Camp de cereal, amb desenvolupament escàs, amb símptomes de sequera, a la Pelejaneta, la Vall d’Alba, principi de maig.
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Arròs
Han finalitzat les tasques preparatòries i el terreny està a punt per a la inundació i sembra directa. Es
manté la superfície de cultiu.

Parcel·la d’arrossar a Xilxes, a mitjan abril, preparada per a inundació i sembra.

Tubercles
Es mantenen les superfícies de cultiu respecte al passat any. El cultiu s’acosta a la fase final, manté
un bon desenvolupament, sense incidències ressenyables, a l’espera de l’inici de la recol·lecció a
partir de mitjan mes de maig.

Plantació de creïlla a Benicarló, principi de maig.
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Hortalisses
S’observen moltes cols de cultiu d’hivern i primavera, que mantenen la superfície de cultiu. En
canvi, queda poca escarola i s’ha reduït substancialment l’extensió d’encisams.
La carxofa està en la fase final, amb molt de producte per a indústria i comencen els productes de
primavera-estiu, com la carabasseta i la tomaca.
Carxofa
Es manté la producció elevada de capítols, similar a la del mes anterior, que ha anat evolucionant
amb el transcurs de les setmanes cap a l’aprofitament per a indústria. Respecte de la campanya
anterior es manté una diferència positiva d’un 15 % aproximadament des de l’inici de campanya.

Plantació de carxofa a Peníscola a final d’abril.

Col de cabdell
La producció ha baixat lleugerament al mes de març, però comparada amb l’abril de l’any anterior,
resulta bastant superior, per la qual cosa, l’acumulat d’aquesta campanya ha continuat augmentant i
a hores d’ara representa també sobre un 15 %.

Camps de col arrissada i de floricol verda a Peníscola a punt per a la recol·lecció.
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Floricol
Aquest mes ha descendit la producció com sol ser habitual, però a una escala més baixa de com ho
va fer a l’abril de l’any anterior, per la qual cosa la producció acumulada d’enguany s’ha recuperat
respecte de la de la campanya anterior i ja només és un 10 % inferior.
Escarola i encisam
La producció d’escarola aquest mes ha sigut molt xicoteta i ja ha finalitzat la campanya.
Pel que fa a l’encisam, ha sigut un mes de molta producció i bona qualitat, amb el canvi a varietats
de primavera, però inferior al mateix mes de l’any anterior, de manera que la diferència pel que fa a
producció acumulada entre campanyes s’ha reduït i se situa per davall del 10 % (a favor de la
campanya actual). Hi ha una tendència a una disminució de la superfície cultivada.
Tomaca, pimentó i carbasseta
Comencen les produccions de tomaca d’hivernacle, i continuen fent-se plantacions a l’aire lliure.
També s’ha començat a recol·lectar a final de mes la carabasseta.

Plantació de tomaca a l’aire lliure i en producció en hivernacle. La Montalba, la Vall d’Alba.

Un poc més retardat, el pimentó, amb plantacions joves, d’hivernacle i a l’aire lliure que
evolucionen correctament.
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Plantacions de pimentó amb microtúnel a Benicarló.

Meló d’Alger
Un dels principals cultius hortícoles de la província, en auge en els últims anys, tot i que enguany
amb una lleugera reducció de la superfície a causa de la desastrosa campanya passada.
S’han anat fent plantacions durant el mes, amb encoixinat negre i en molts casos tapades amb manta
tèrmica, que, a més, protegeix el cultiu del vent.
Plantació de meló d’Alger davall
de manta tèrmica, a Peníscola.

Altres cultius de menys representació durant aquest mes han sigut l’all porro, la ceba tendra, cols
llombardes, bròcoli i faves.
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Cítrics
La floració ha sigut molt abundant, potser a causa de la baixa collita de la campanya anterior i a la
recol·lecció avançada d’aquesta.

A l’esquerra, floració d’oronules a Castelló; a la dreta, clemenules a Vila-real.

Es mantenen els problemes d’ortanique, que es continua recol·lectant lentament i, a final de mes,
encara queda entre un 10 % i un15 % per recol·lectar. La campanya d’orri es va prolongar fins a
final de mes, si bé la major part de les parcel·les es van recol·lectar fins a mitjan abril i es van
quedar algunes amb calibres baixos pendents a l’arbre, que finalment es van recol·lectar a final de
mes.
La lane late també va tindre una recol·lecció lenta i va finalitzar la campanya en la segona meitat
del mes. S’inicia la recol·lecció de Powel, que acaba a final de mes, quan comencen els primers
talls de València late.
Olivar:
S’estan recol·lectant les últimes partides a la zona nord de la província.
Mes amb bastants dies de pluja, tot i que amb poc de volum total d’aigua, amb el temor que hi puga
haver atacs d’ull de gall si no se segueixen els tractaments preventius oportuns. S’està iniciant la
floració amb la formació dels ramets florals.

Floració d’olivera a Benicarló a principi de maig.
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Ametler
Continua amb el creixement de l’ametla, encara amb gra lletós, i que a final de mes ja començava a
endurir el pinyol. L’arbrat està vigorós i verd, tot i que els arbres tenen una càrrega irregular de
fruita, i malgrat la bona campanya anterior, s’espera una producció normal, pròxima a la mitjana.

Camp d’ametlers a Cabanes, bona vegetació i producció irregular.

Garrofer
S’acaba la campanya després d’una recol·lecció lenta i de volum mensual reduït. L’escassetat de
pluges ha provocat que el desenvolupament de baines siga xicotet; això, unit a l’escassetat de
reserves d’aigua en el sòl, fa témer que la campanya actual també siga curta de producció.
Pastures
La situació de les pastures, excepte als Ports i a l’interior del Maestrat (Vistabella, Culla, Xodos), ha
anat empitjorant al llarg de l’any per falta de pluges i ha arribat a una situació d’agostament.
A la franja interior nord esmentada, especialment als Ports, han caigut precipitacions superiors als
60 mm durant el mes d’abril que han permés la recuperació de les pastures, de manera que quasi es
pot parlar de normalitat en aquestes zones.
Per a la resta, l’índex de rendiment se situa entre el 40 % i el 80 %, més baix al Palància, a la Plana
de Vinaròs i al Baix Maestrat.
Ramaderia
L’escassetat de pastures descrita ha provocat que a les zones més problemàtiques s’haja de
subministrar al bestiar extensiu palla i pinso com a complement alimentari.
També comença la utilització de tancs per al subministrament d’aigua en el bestiar boví extensiu.
Apicultura
Gran part dels ruscos estan fent transhumància, se situen en zones on enguany ha plogut de manera
abundant i on s’està produint una bona floració.
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3. INFORMES DE DANYS I SEQUERA
3.1. Danys
No cal destacar cap episodi de danys durant el mes d’abril.

3.2. Sequera
L’escassetat de pluges des del començament de l’any agrícola comença a ser preocupant en el sector
agropecuari de la província. L’efecte no és homogeni a tota la província ja que a la zona nord-oest sí
que hi ha hagut episodis de pluges en el període que permeten una normalitat en els cultius de secà.
A la resta, especialment a la zona central de la província, els efectes es deixen notar d’una manera
intensa.
En el mapa següent es pot constatar l’escassetat de precipitacions esmentada en aquesta campanya
agrícola, tot i que a la zona nord-oest sí que s’han produït pluges que han assegurat les pastures i
han millorat la situació del cereal.

En l’apartat “1.4 Indicadors de sequera” tenim un mapa d’humitat del sòl en què, segons els valors,
veiem que, tant a la superfície com en capes profundes del sòl, la humitat era molt baixa, la qual
cosa està comprometent la viabilitat dels cultius herbacis i les pastures.
L’evolució de la situació de sequera es pot seguir per mitjà dels índexs de vegetació, que amb àmbit
desenal publica mensualment AGROSEGURO, i que, tot i estar referits a “Compensació per pèrdua
de pastures” de l’assegurança pecuària, podem fer extensius a la situació dels cultius herbacis de
secà.
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Els mesos d’octubre novembre i desembre de 2017, inici de campanya agrícola, van ser
extremadament secs i se’ls ha assignat l’estrat indemnitzador màxim. Es manté al gener de 2018,
millora notablement al febrer i al març, però torna a empitjorar a l’abril. La situació d’aquests
quatre mesos és moltíssim pitjor que la del mateix període de 2017, en què per a totes les
comarques es feia referència a una situació de “normalitat”, entre la mitjana i el límit del primer
estrat indemnitzador. Aquesta evolució es recull en els mapes comarcals següents:

Pel que fa a cultius i aprofitaments afectats, destacaríem:
Cereals i altres herbacis de secà:
La situació és roïna a la zona central de la província i, en general, a la resta en les cotes mitjanes i
baixes, i es mantenen en la normalitat les cotes més altes de l’interior. A les zones mes afectades de
la província, és poc probable que complete satisfactòriament el cicle o que en siga poc rendible la
collita per a gra. Aquesta situació s’aplicaria també a les lleguminoses i a les plantacions farratgeres
de secà, tant de gramínies com de lleguminoses.

Parcel·la de cereal de desenvolupament irregular i escàs que ha aprofitat el bestiar per a menjar a dent. La Vall d’Alba.
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Pastures:
De manera similar al que s’ha exposat en el cas dels cereals, han tingut uns índexs de rendiment del
50-80 % per a les comarques centrals i costaneres, i uns rendiments a l’abril pròxims a la normalitat
a les comarques dels Ports, l’Alt Maestrat i l’Alcalatén, per als municipis de més cota, amb més
precipitacions.
Ametler:
El mes d’abril l’ametler manté un bon desenvolupament i un bon color verd. Es veu una bona
mostra de collita, pròxima a la mitjana.
Olivar:
Es parteix d’una bona collita 2017/2018, per la qual cosa és d’esperar que hi haja una minva de
collita en l’actual a causa del caràcter anyívol de l’olivar. L’olivar ha patit molt en la campanya
passada, amb una bona collita i pluges escasses. En l’actualitat es veuen molts arbres amb símptoma
de sequera, pel que fa al vigor i la falta de fulles. Es prompte per a parlar del resultat de la floració
fins que no avance el mes de maig, però la campanya pot ser bastant curta.

Secció d’Estudis Agraris – Castelló. Maig de 2018
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