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1. RESUM
Maig va ser un mes amb temperatures normals, amb una mitjana provincial de 18,2 ºC, durant el
qual es es va produir un fort dèficit hídric, amb una mitjana de precipitacions de 12 mm, i això
suposa un 50 % respecte del que és normal. No obstant això, es van produir ruixats dispersos a
l’interior relacionats amb el calfament diürn, mentre que al terç costaner quasi no es van registrar
precipitacions. Amb la seqüència consecutiva de mesos amb escassa pluviometria, l’any agrícola se
situa en els 187,6 mm des de l’1 de setembre, la qual cosa suposa un 50 % de l’acumulat de mitjana
dels últims 10 anys a la província (356 mm). A pesar d’aquest dèficit pluviomètric, les suaus
temperatures van minimitzar l’evapotranspiració, i això juntament amb les reserves hídriques
romanents en les capes més profundes va redundar en el fet que, en general, es presente un estat
vegetatiu òptim en la majoria dels llenyosos de secà, com l’olivera i l’ametler. No va passar el
mateix amb els cultius herbacis de secà, que van patir tant el retard en la sembra de tardor com la
falta de fillolament per l’escassa disponibilitat d’aigua en les capes superficials.
La reserva hídrica de les conques del Xúquer i el Segura va continuar augmentat durant el període a
causa de les pluges acumulades a l’interior de la Península, i es van situar a final de mes en el 35,2
% la del Xúquer i en el 31,1 % la del Segura. Al seu torn, les existències en el conjunt
d’embassaments Entrepeñas-Buendía, el dia 1 de maig, eren de 679 hectòmetres cúbics, i se
superava així la mitjana dels últims cinc anys.
Els cultius herbacis d’hivern van patir la falta de precipitacions i és previsible que presenten
rendiments limitats en la majoria de les comarques. Durant el mes es va produir la floració i el
creixement del gra, amb les limitacions esmentades. Pel que fa als cultius hortícoles, es van anar
tancant les campanyes pendents de l’hivern, especialment, en les hortalisses de fulla i flor, mentre
es va procedir a tallar les d’estiu tant en hivernacle com a l’aire lliure (pimentó, tomaca i
albergínia). Les temperatures suaus van marcar un ritme de tall normal i es va presentar, en general,
bona qualitat i producció. Van prosseguir les arrancades de la creïlla de collita a la Vega Baixa i al
Camp d’Elx.
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En el cas dels cítrics, van continuar les podes, els tractaments herbicides i els regs, així com els
tractaments fitosanitaris contra el poll roig, els trips i el pugó. Va anar finalitzant tant a la Vega
Baixa com a la Marina Baixa i la Marina Alta la recol·lecció de València Late. A la Vega Baixa va
finalitzar la recol·lecció de llima fina durant la primera quinzena i es va intensificar la de Verna,
com va passar a la Marina Baixa després de finalitzar la campanya de nispro.
Pel que fa a fruiters, va finalitzar la recol·lecció de cireres primerenques a les zones productores i es
va iniciar les de mitja estació. Es van produir episodis puntuals de pedra que van danyar algunes
plantacions a l’Alt Vinalopó, així com ruixats a l’interior que van causar clevillats en zones
puntuals. Va començar la recol·lecció dels albercocs primerencs al Vinalopó Mitjà i va acabar la
campanya de nispros a la Marina Baixa, amb resultats òptims en qualitat i quantitat. Al seu torn, va
començar la recol·lecció de bacores a les comarques del sud.
En totes les comarques productores es va continuar desenvolupant el fruit en l’ametler, i es va
observar en la majoria un bon desenvolupament vegetatiu, excepte en el secà de la costa, on
s’apreciava més clarament el dèficit hídric.
En la vinya de taula, a mitjan mes van començar les tasques d’espampolament i esfullada a les
zones més càlides i en les varietats més primerenques del Vinalopó Mitjà. En el cas de la vinya de
vinificació, es va procedir a donar tractaments preventius d’oïdi i míldiu.
Durant el mes va continuar la floració de l’olivera a les comarques productores, amb un poc de
retard a les comarques del Vinalopó i es va observar, en general, un bon estat vegetatiu.

2. INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
2.1. TEMPERATURES
El mes de maig va ser normal a Alacant, amb una temperatura mitjana de 18,2 ºC, lleugerament
inferior a la mitjana interanual dels últims 11 anys i bastant més freda que la de maig de l’any
anterior.
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Durant el mes les temperatures van oscil·lar al voltant de valors normals, i no es van observar grans
pics de màximes, com ha passat els últims anys.
Temp. mitjana
Estació

de mitjanes
(ºC)

Temp. mitjana

Temp. mitjana

de màximes (ºC) de mínimes (ºC)

Agost

17,6

23,5

11,27

Almoradí

19,3

24,7

14,26

Altea

18,3

23,1

13,65

Callosa d’en Sarrià

18,7

24,9

13,65

Callosa d’en Sarrià (malla)

19,5

27,2

13,96

Camp de Mirra

15,5

22,2

9,09

Catral

19,8

27,1

12,62

Crevillent

20,2

26,6

14,51

Dénia Gata

17,8

24

10,4

Elx EEA

19,5

24,8

14,43

Montforte

17,7

23,6

11,66

Ondara

18,6

25,5

10,86

Orihuela - La Murada

19,2

25,9

12,87

Pilar de la Horadada

19,2

24,8

13,72

Pinós

15,8

22,4

10,07

Planes

16,8

24,5

9,22

Vila Joiosa

18,4

22,9

13,81

16

23,2

8,92

Villena
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2.2. PRECIPITACIONS
A pesar que es van registrar algunes tempestes primaverals al llarg del mes, maig va ser molt sec al
terç costaner de la província, i la mitjana de precipitacions hi va ser de 12 mm, un 50 % de la
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mitjana interanual, que se situa en els 24 mm. Les precipitacions es van produir principalment a
l’interior a partir del migdia, relacionades amb el calfament diürn, de manera que es debiliten quan
s’acosten a la zona de costa, on les precipitacions, especialment al sud, van ser irrellevants.

Tot i això, va haver-hi tempestes amb pedra fins a 3 cm, a la província d’Alacant el dia 9 en
localitats com Cox, Callosa de Segura i Almoradí. També a l’interior, en algunes zones de Villena
en direcció a Fontanars dels Alforins.
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Es pot observar l’origen de l’activitat convectiva de les tempestes als observatoris de l’Alt Vinalopó
i el Vinalopó Mitjà, que van acumular quasi 40 mm, mentre que al terç sud costaner quasi no es van
superar els 5 mm.
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Estació

Precipitació

Eto

(mm)

(mm)

Agost

6,1

142,8

Almoradí

0,0

145,8

Altea

1,2

132,9

Callosa d’en Sarrià

1,2

125,0

Callosa d’en Sarrià (malla)

0,6

95,3

33,7

132,8

Catral

8,0

145,5

Crevillent

7,6

143,4

Dénia Gata

8,2

133,4

Elx EEA

4,1

147,5

Montforte

5,3

142,4

Ondara

5,6

135,1

Orihuela - La Murada

13,4

149,4

Pilar de la Horadada

8,9

140,7

Pinós

39,8

134,4

Planes

41,8

121,2

7,1

135,8

26,2

144,3

Camp de Mirra

Vila Joiosa
Villena

PRECIPITACIÓ ANY AGRÍCOLA
L’acumulat entre setembre i abril a la província (187,59 mm) suposa, de mitjana, un 52 % de
precipitació respecte de la mitjana de l’acumulat en el període interanual (355 mm), i es converteix
fins ara en l’any més sec des del 2013/2014.
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2.3. VENT
Estació

Velocitat

Ratxa màxima

mitjana

(km/h)

(km/h)
Agost

5,6

36,6

Almoradí

5,0

30,2

Altea

4,6

25,8

Callosa d’en Sarrià

1,9

22,9

Callosa d’en Sarrià (malla)

1,1

10,1

Camp de Mirra

6,2

43,7

Catral

3,8

27,9

Crevillent

3,9

27,2

Dénia Gata

3,9

24,6

Elx EEA

5,3

29,1

Montforte

5,7

28,6

Ondara

3,4

25,2

Orihuela - La Murada

5,2

32,3

Pilar de la Horadada

2,8

25,7

Pinós

6,5

33,9

Planes

3,3

33,1

Vila Joiosa

4,3

28,0

Villena

8,5

40,5
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2.4. HUMITAT DEL SÒL
El valor màxim de la reserva en el sòl (Rmax) com a aigua total disponible per a les plantes (ADT)
que calcula l’AEMET correspon a la capacitat de camp menys el punt de marciment (CC-PM) i
s’estima en cada lloc segons la textura i el tipus de sòl, el pendent del terreny i la profunditat de les
arrels dels cultius segons dades del Corine Land Cover.
El dia 3 de juny el % d’aigua disponible en la capa superficial es trobava entre el 40 % i el 60 % a
les zones d’interior de la província a causa de les precipitacions caigudes al maig. No obstant això,
la reserva d’aigua era menor del 40 % en la major part de la província en les capes inferiors, i es va
agreujar en alguns punts del sud, on arribava a ser inferior al 20 %.

2.5. ÍNDEX DE SEQUERA
L’SPI de març segons l’aigua acumulada des del començament de l’any agrícola (1 de setembre) va
mostrar valors inferiors a 0,5 vegades la desviació estàndard respecte de la normalitat a l’interior de
la província i a 1 desviació estàndard a les zones costaneres, on el dèficit acumulat era superior.

11 de 34

3.

SITUACIÓ

DELS

EMBASSAMENTS

I

RECURSOS

CIRCULANTS
Xúquer
Capacitat: 3.347 hm3
Embassat l’1 de maig: 1.179 hm3
% s/total: 35,23 %

Segura
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Capacitat: 1.140 hm3
Embassat el 3 de juny: 354 hm3
% s/total: 31,1%

Dades obtingudes del Butlletí Hidrològic del MAPAMA núm. 23/2018

L’evolució del valor dels índexs d’estat de sequera en els subsistemes de la conca del Xúquer va ser
la següent:1

TRANSVASAMENT TAJO-SEGURA
El volum d’existències efectives en el conjunt d’embassaments Entrepeñas-Buendía, el dia 29 de
maig, era de 679 hectòmetres cúbics, lleugerament superior a la mitjana dels últims cinc anys. El 5
d’abril es va publicar l’Ordre APM/345/2018, per la qual es va autoritzar un transvasament des dels
embassaments d’Entrepeñas-Buendía, a través de l’aqüeducte Tajo-Segura, a raó de 20 hm³/mes,
per als mesos d’abril, maig i juny de 2018.

1

Informe de seguiment d’indicadors de sequera en l’àmbit territorial de la CHJ. 31 maig 2018
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4. DANYS I EFECTES EN ELS CULTIUS PRODUÏTS PER LES
PLUGES I ALTRES FENÒMENS
A) SEQUERA
Cereals d’hivern: A les principals zones
productores de secà, a l’interior de la
província, va continuar el desenvolupament
vegetatiu amb retard i s’ha anat formant el
gra. A pesar que el règim de pluges va ser
normal en aquestes zones durant aquest mes,
el retard en la sembra i el dèficit acumulat al
llarg de la tardor i l’hivern redundarà en
rendiments reduïts.
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Avena. Nascència irregular. Alt Vinalopó

Ordi amb poc de fillol. Alt Vinalopó

Foto: OCA Alt Vinalopó

Foto: OCA Alt Vinalopó

Al Comtat i l’Alcoià les sembres presentaven, en general, un escàs fillol i altures entre 40 i 50 cm, i
el desenvolupament del gra era escàs fins i tot a les parcel·les amb més creixement.
Ordi. Escàs desenvolupament vegetatiu. Muro d’Alcoi

Ordi amb poc de fillolament. Agres

Foto: OCA el Comtat i l’Alcoià

Foto: OCA el Comtat i l’Alcoià
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Avena. Desenvolupament vegetatiu

Avena amb poc de fillolament

Foto: OCA el Comtat i l’Alcoià

Foto: OCA el Comtat i l’Alcoià

A l’Alt Vinalopó les precipitacions van millorar l’estat de les sembres de secà, mentre que al
Vinalopó Mitjà el creixement i la maduració del cereal era molt irregular, de manera que se suposa
que no es recol·lectarà una part important de les sembres d’ordi i avena per l’escassa altura de la
canya i el cost tan elevat de la recol·lecció. Es preveu que una part de les sembres s’aprofiten a dent
pel bestiar.
Ordi. Novelda. Desenvolupament vegetatiu

Ordi. Poc de fillolament

Foto: OCA Vinalopó Mitjà

Foto: OCA Vinalopó Mitjà
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Avena. Novelda. Desenvolupament vegetatiu

Avena. Poc de fillolament

Foto: OCA Vinalopó Mitjà

Foto: OCA Vinalopó Mitjà

Situació de les pastures (NDVI): L’índex de vegetació de cada comarca calculat per a
OCTUBRE 17 NOVEMBRE 17DESEMBRE 17

GENER 18

FEBRER18

MARÇ18

ABRIL18

MAIG 18

CENTRAL
MARQUESAT
MERIDIONAL
MUNTANYA
VINALOPÓ

l’assegurança de compensació per la pèrdua de pastures d’agrossegurança 2 reflecteix el dèficit de

disponibilitat de pastures en totes les comarques, encara que la situació és especialment greu a la
muntanya.

B) PEDRA
El dia 8 de maig es van produir tempestes a Villena, a la zona dels Alforins, que van originar danys
severs al cirerer i la vinya.

2

ASSEGURANÇA DE COMPENSACIÓ PER PÈRDUA DE PASTURES (LÍNIA 410): Aquesta assegurança es fonamenta en el mesurament de
l’índex de vegetació (NDVI) per mitjà de la teledetecció. El NDVI mesura la quantitat i el vigor de la vegetació present en la superfície; el valor
està relacionat amb el nivell de l’activitat fotosintètica. No mesura altres “indicadors de sequera” (pluviometria, humitat del sòl...) encara que
estiga relacionat amb aquests. Com que és una assegurança d’índexs compensa a partir d’un cert llindar definit en l’assegurança. La base de
l’assegurança és la comparació del NDVI de cada desena de l’any en curs, amb la mitjana obtinguda, per a aquesta mateixa desena, de la sèrie
històrica, que comprén des de 2000 fins a 2014. Per davall de la mitjana s’han establit 4 estrats, pels quals l’assegurança compensa de menor
grau a major (1, 2, 3 i 4)
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Villena. Zona d’Alforins. Danys per pedra del dia 8 de maig en cirerer
Foto: OCA Alt Vinalopó

En el cas de la Vega Baixa, es va produir el dia 9 una pedregada que va afectar els termes
d’Albatera, Rafal, Orihuela, Cox, Callosa del Segura, Almoradí i Algorfa. Els cultius afectats van
ser principalment els cítrics, encara que es van produir danys puntuals en figueres, en hortalisses de
fulla (bleda, espinacs) i en plantacions de meló i carabassa.
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C) PLUGES
Les pluges de l’última setmana van afectar la cirera més madura al Comtat, va produir clevillat i es
va estimar que en algunes zones de les pedanies de Margarida i Catamarruc (municipi de Planes)
van poder afectar el 90 % de la fruita.
Cirera clevillada per humitat. Planes
Foto: OCA el Comtat i l’Alcoià

L’efecte va ser semblant en la cirera més sensible i més gran (Early Lory, Brooks) a l’Alt Vinalopó,
on algunes partides s’han vist afectades per les pluges dels dies 7 i 8 i del 18 al 20.

5. ESTAT DELS CULTIUS
a) CEREALS GRA
Cereals d’hivern
Com s’ha comentat en l’apartat de danys per sequera, va continuar la situació irregular del secà de
les comarques de l’interior, on l’absència de precipitacions durant la tardor va retardar la sembra
d’avena, ordi i blat.
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Avena. Villena

Ordi. Villena

Blat. Villena

Font: OC Alt Vinalopó

Font: OC Alt Vinalopó

Font: OC Alt Vinalopó

Ordi 2 carreres. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

Cereals d’estiu
Arròs: A la Marina Alta va finalitzar la sembra a mitjan mes i es va mantindre als camps inundats.
Arròs. Pego

Arròs. Pego

Font: OC la Marina Alta

Font: OC la Marina Alta
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Dacsa: Durant el mes es van efectuar les sembres de dacsa a la Vega Baixa i el Camp d’Elx.

b) TUBERCLES
Creïlla: A la Vega Baixa i al Camp d’Elx va continuar la recol·lecció de creïlla de collita encara que
es va haver de parar després de les escasses precipitacions de l’última setmana. Encara que els
tubercles són poc grans, la qualitat és adequada. Va continuar amb normalitat el desenvolupament
de les plantacions a l’Alt Vinalopó.
Creïlla mitja estació. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

Moniato: van continuar els trasplantaments al llarg del mes a la Vega Baixa, a les zones habituals
de cultiu de Guardamar i Orihuela.

c) INDUSTRIALS
Durant el mes van anar finalitzant les sembres de gira-sol a les comarques de l’interior, tant a
l’Alcoià i el Comtat com a l’Alt Vinalopó.

d) HORTALISSES
Bledes: A les plantacions de la Vega Baixa es va mantindre la qualitat de la fulla i en van augmentar
les dimensions, encara que la disponibilitat de producte va ser limitada.
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Api verd: A l’Alt Vinalopó es van fer trasplantaments amb normalitat al llarg del mes dels cicles
d’estiu.
Api. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

Albergínia hivernacle: al Camp d’Elx va finalitzar amb el mes la campanya d’albergínia ratllada,
amb un producte de qualitat molt irregular.
Bròcoli: a la Vega Baixa la campanya va anar acabant fins a final del mes.
Carabasseta: es va iniciar la recol·lecció de les plantacions a l’aire lliure al Camp d’Elx, en
general, amb un bon calibre, mentre que van continuar a la Vega Baixa, on els calibres van ser un
poc inferiors.
Floricol: es van recol·lectar les últimes partides fins a acabar la campanya, amb les afeccions de
qualitat lligades al final de cicle.
Col de cabdell: a la Vega Baixa la producció de tall de fulla llisa va anar augmentant i el ritme de
recol·lecció es va incrementar en algunes parcel·les perquè es van començar a rebentar algunes
peces amb les últimes precipitacions. Les cols es van recol·lectar amb uns pesos mitjans de 2 kg. En
canvi, la disponibilitat de tall arrissat va ser baixa perquè estava acabant la campanya, i la qualitat
era òptima. El ritme de recol·lecció va ser baix i les peces es van recol·lectar amb un pes mitjà d’1,5
kg. A l’Alt Vinalopó van continuar els trasplantaments i la majoria de plantacions es van fer amb
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malla mosquitera per a evitar els problemes de la mosca de la col, que són les més sensibles a
aquesta plaga.
Espinacs: a la Vega Baixa la qualitat de les plantacions avançades d’hivern va anar disminuint fins
que va acabar la campanya a final de mes.
Encisam: a la Vega Baixa el Little Gem va anar descendint la disponibilitat de tall per l’estat
avançat de la campanya, que va acabar a final de mes. En el romà, la producció de varietats de
cicles de primavera va anar augmentant, amb una qualitat òptima, i es van recol·lectar les peces
entre 1 quilo i 1,2 quilos i una pitjor qualitat per l’augment de temperatures de final de mes.
Cogombre hivernacle: als hivernacles del Camp d’Elx i la Vega Baixa es va donar una bona
disponibilitat de tall i una qualitat òptima de producte al llarg de tot el mes.
Pimentó: continuava la recol·lecció dels pimentons Califòrnia en hivernacle a la Vega Baixa, amb
menys disponibilitat de roig a final de mes per falta de quallat. Sí que hi havia disponibilitat de groc
i verd. En aquesta comarca es va iniciar a final de mes la recol·lecció del Califòrnia verd a l’aire
lliure. Va continuar igualment la recol·lecció de lamuyo verd al Camp d’Elx, i va mantindre una
qualitat i un calibre òptims, encara que la disponibilitat de tall va ser baixa per defecte de quallat a
causa de l’alta producció de principi de campanya. A la Vega Baixa la situació era semblant, encara
que els fruits eren de calibres un poc més baixos. En aquesta comarca va augmentar la recol·lecció
de lamuyos verolosos perquè hi havia més demanda, així com de lamuyo roig, amb bona qualitat. A
la Vega Baixa ha continuat la recol·lecció de pimentó italià, mentre que es va iniciar la segona
quinzena al Camp d’Elx amb bona qualitat i calibre.
Tomaca acostellada en hivernacle: va prosseguir la recol·lecció al Camp d’Elx i la resta de zones
productores del centre i sud, i es van accelerar els talls amb l’augment de temperatures i, per tant, de
maduració, a mesura que finalitzava el mes.
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Carlota: van continuar les sembres de carlota i el desenvolupament dels cicles més primerencs.
Carlota. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

f) CÍTRICS
MARINA ALTA: es van continuar fent tractaments contra el poll roig de Califòrnia i trips en
tarongers i es van mantindre les tasques de podes en clementiners i tarongers de segona campanya.
Es van iniciar els tractaments preventius contra alternària en Fortune i clemenvilla.
Espè

Varietat

3

Observacions

recol·lecció

cie

NR

Estat aprox.3 de

València Late

1

15

30

C

C

C

Ritme de recol·lecció en progressió des de principi de mes fins a ralentir-se
l’última setmana. Qualitat i estat de maduresa de la fruita òptims.

Estats de recol·lecció a principi de mes, a mitjan mes i final de mes: I: Inici; F: Fi; C: Continua
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VEGA BAIXA I CAMP D’ELX
Espècie

Varietat

Estat aprox. de

Observacions

recol·lecció
1

15

30

C

C

NR

València Late

C

LI

Fi

F

Verna

C

Ha continuat la recol·lecció amb un ritme lleugerament superior i es destina a
cambres de conservació quasi tota la fruita que es cull. Alguns magatzems
mantenen l’escassa activitat de confecció de calibres xicotets que
s’expedeixen als mercats amb destí al consum de suc.
La recol·lecció ha acabat la primera quinzena.

C

C

Ha continuat la recol·lecció al llarg del mes, de manera que al final s’havia
recol·lectat el 30 % de la collita. El ritme de recol·lecció es manté i els
rebutjos per fregades o excés de calibre són elevats.

MARINA BAIXA
Va prosseguir la recol·lecció de València Late. En general s’observava un baix quallat en
tarongers. Igualment va continuar la collita de llima Verna a un ritme més elevat, una
vegada finalitzada la campanya del nispro.
Llimera. La Marina Baixa
Font: OC la Marina Baixa
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g) FRUITERS
Alvocat: A la Marina Baixa, una vegada finalitzada la recol·lecció de totes les varietats,
s’observava un baix quallat.
Alvocat. Callosa d’en Sarrià

Albercoc: aquest cultiu, localitzat sobretot al Vinalopó Mitjà, es va collir durant el mes, encara que
aquesta campanya tenia un retard d’uns 15 dies respecte del que sol ser normal. Les varietats
extraprimerenques es van començar a recol·lectar l’última setmana de maig (Wonder cot-Merla
blanca, etc.), seguint amb les varietats primerenques (Merla taronja) i es preveia que, a mitjan mes
de juny, començaren a recol·lectar-se les varietats de mitja estació (Magic cot, Merla roja, mitger,
etc.).
Albercoc extraprimerenc

Albercoc mitja estació

Font: OC Vinalopó Mitjà

Font: OC Vinalopó Mitjà
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Garrofera: a la Marina Baixa les baines van continuar creixent i es va observar, en general, una
baixa producció.
Garrofera. Marina Baixa
Font: OC la Marina Baixa

Bacora: Al Baix Vinalopó s’havia recol·lectat al final de mes el 20 % de la producció total. Els
fruits es mantenien en condicions òptimes de qualitat i el calibre 25 suposa el 40 % de la
recol·lecció. A la Vega Baixa s’havia recol·lectat el 25 % de la collita a un ritme lent per les baixes
temperatures, i eren el 50 % dels fruits del calibre 25 i la resta del calibre 30 i 36.
Caqui: A la Marina Baixa el cultiu presentava un bon estat vegetatiu, amb un retard de 15 a
20 dies respecte de la campanya anterior.

Caqui. Sella: OC La Marina Baixa
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Cirerer: A l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà es van collir amb un poc de retard les varietats
primerenques com Burlat, Early bigi i Early lory i, a final de mes, va començar la recol·lecció de les
de mitja estació com ara Prime giant i unes altres del tipus Starking. La grandària de la fruita
recol·lectada va ser menor a mesura que transcorria el mes, i va predominar el calibre 26 en el 80 %
de la cirera que es recol·lectava l’última setmana. Les precipitacions del dia 8 a la zona dels
Alforins van ser en forma de pedra, i van provocar danys forts en les plantacions de l’àrea. Així
mateix, les precipitacions del 19 al 20 van causar el clevillat de la cirera més madura.
A la Marina Alta i les zones més primerenques del Comtat va anar finalitzant la recol·lecció de les
varietats primerenques i, en acabar el mes, s’havia recol·lectat el 25 % de la producció total de la
tipus Starking. Les precipitacions de final de mes van causar danys a una part de la fruita pendent
de recol·lectar.
Cirera primerenca. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

Pomera i Perera: a l’Alt Vinalopó prosseguia el desenvolupament dels fruits. Es podia esperar una
collita normal, després d’haver-se acumulat prou hores fred i haver-hi una floració abundant.
Bresquillera: en els paraguaians l’Alt Vinalopó, amb varietats tardanes, el fruit estava acabat de
quallar, mentre que al Vinalopó Mitjà, les bresquilleres es trobaven en engreixament del fruit. Les
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varietats extraprimerenques (Early i Red diamond) de les zones més càlides de la comarca (AgostNovelda), ja s’havien recol·lectat íntegrament. El mes següent es començaran a recol·lectar les
varietats de mitja estació.
Paraguaians

Bresquilla extraprimerenca. Novelda

Font: OC Vinalopó Mitjà

Font: OC Vinalopó Mitjà

Nispro: a final de maig va acabar la recol·lecció a la Marina Baixa amb uns 15 dies de retard, per
les baixes temperatures. En general, va ser una campanya òptima pel que fa a la qualitat i el calibre.
Nispro amb malla. Callosa d’en Sarrià

Nispro. Callosa d’en Sarrià

Font: OC la Marina Baixa

Font: OC la Marina Baixa
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Perera: a l’Alt Vinalopó el desenvolupament del cultiu era òptim, amb fruits en engreixament.
Perera. Villena
Font: OC Alt Vinalopó

h) AMETLER
En la majoria de comarques productores l’estat vegetatiu dels arbres era excel·lent, i els fruits es
trobaven en desenvolupament, de manera que a les zones on no es van produir gelades al març la
collita era normal, encara que un poc irregular a la Marina Baixa.

Ametler

Ametler regadiu

Font: OC Alt Vinalopó

Font: OC Vinalopó Mitjà

Al Vinalopó Mitjà, durant maig es van continuar fent tractaments contra pugons, moniliosi i arrufat.
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A la Marina Baixa el quallat va ser molt irregular, especialment en Marcona. No obstant això,
s’observava una brotada vigorosa i un calibre alt en general i, en principi, no s’aprecien símptomes
d’estrés hídric, probablement per les reserves de l’any anterior, ja que les pluges de primavera
havien sigut escasses.
Ametler

Ametler

Font: OC la Marina Baixa

Font: OC la Marina Baixa

A la Marina Alta es començaven a veure símptomes d’estrés hídric a les parcel·les més exposades al
sud i amb terrenys més pobres.

i) VINYA DE TAULA
Al Vinalopó Mitjà l’estat fenològic en el qual es trobaven la majoria de les varietats cultivades a la
comarca era el de floració o en flor. A mitjan mes van començar les tasques d’espampolament i
esfullada a les zones més càlides i les varietats més primerenques com ara Ideal i Red globe; a
principi de juny començaran amb la varietat Aledo.
Raïm de taula. Floració. Font: OC Vinalopó Mitjà

Raïm de taula. Espampolament. Font: OC Vinalopó Mitjà

31 de 34

j) VINYA DE VINIFICACIÓ
Al Vinalopó Mitjà l’estat fenològic oscil·lava entre el F fins al H (botons florals separats) a final de
mes, amb xanglots ben formats, i s’observa un bon desenvolupament vegetatiu, amb sarments que
ja a principi de mes feien 40 cm i tenien 4 fulles. Es van practicar tractaments preventius contra
l’oïdi i el míldiu, especialment en varietats sensibles blanques i en ull de llebre, així com tasques
per a millorar la ventilació. Es van observar danys greus per la pedra a la zona dels Alforins, i es
van apreciar defoliacions intenses als ceps i danys en inflorescències. Es van produir també danys
per conills en algunes zones del Vinalopó Mitjà i a la Marina Alta, bé per danys directes a la planta
o al sistema de reg.
Vinya emparrada regadiu. Villena. Foto: OC Alt Vinalopó

Vinya en regadiu. Foto: OC. Mitjà Vinalopó

Als vivers de vinya de l’Alt Vinalopó, amb la preparació prèvia del terreny, es van plantar els
empelts de vinya en plàstic sobre cavalló. Es van aplicar birbades químiques i mecàniques,
abonament via foliar i tractaments preventius contra fongs (oïdi i míldiu).
Vivers de vinya. Villena. Font: OC Alt Vinalopó

Vivers de vinya. Villena. Font: OC Alt Vinalopó

32 de 34

k) OLIVERA
Durant el mes de maig es va produir la plena floració en totes les comarques i varietats, i es va
observar un estat vegetatiu òptim en la major part d’aquestes.
A la Marina Baixa la floració va ser irregular tant en quantitat com en estat, encara que era bo en
general i no s’hi van manifestar símptomes de sequera.
Olivera. Font: OC Marina Baixa

Olivera. Font: OC Marina Baixa

A l’Alt Vinalopó la floració anava retardada, encara que es manifestava un ampli ventall d’estats
fenològics segons la zona i la varietat, des de corol·la més gran que el calze (57-D1) fins a plena
floració (67-F2). Al Vinalopó Mitjà la majoria de les varietats estaven en plena floració.
Olivera. Beneixama. Font: OC Alt Vinalopó

Olivera regadiu. Font: OC Mitjà Vinalopó
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Olivera. Cocentaina. Font: OC l’Alcoià i el Comtat

Olivera. Cocentaina. Font: OC l’Alcoià i el Comtat
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