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1. RESUM CLIMÀTIC I HIDROLÒGIC
Durant el mes de maig la temperatura ha continuat pujant i s’ha situat en uns nivells que es poden
considerar normals, amb valors homogenis i ascendents al llarg del mes, sense pics de calor.
Pel que fa a les precipitacions, el mes de maig ha resultat plujós, en línia amb els valors mitjans,
amb molts dies de pluja acompanyats de tempestes, amb precipitacions puntuals intenses
acompanyades de pedra xicoteta, amb especial intensitat en els últims dies del mes. Cal destacar les
precipitacions abundants de la zona nord interior (els Ports, l’Alt Maestrat i l’Alcalatén). Aquest
mes ha sigut moderadament ventós, lleugerament per damunt dels valors mitjans i per davall dels
valors dels mesos anteriors.

1.1. Temperatures
La temperatura mitjana de les estacions meteorològiques provincials es va situar en 17,7°C, valors
normals per al mes, en la mitjana històrica, progressius al llarg del mes, i va arribar a valors màxims
el dia 27 (21,1°C a R. de Cabanes) i mínima el dia 1 (11,9°C a Sogorb).
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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Pel que fa a les temperatures màximes i mínimes, les mínimes s’han situat en la mitjana i les
màximes han estat dos graus per davall dels valors mitjans. La mitjana de mínimes s’ha situat en
12,0°C, 3,0°C per damunt del que correspon al mes anterior, mentre que les màximes s’han situat
en 23,5°C, 2,3°C per damunt del mes anterior. El valor diari màxim de les màximes ha sigut de
26,9°C (0,3°C inferior a abril), que es va produir el dia 27 a l’estació de Nules, i el valor mínim de
les mínimes ha sigut d’1,3°C a Segorbe el dia 2. L’estació amb una temperatura mitjana màxima
mensual més alta va ser la Vall d’Uixó (24,2°C) i la que va registrar una temperatura mitjana
mínima mensual més baixa va ser Segorbe (9,9°C).
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1.2. Precipitació
La precipitació mitjana del mes ha sigut de 36,3 mm, davant dels 24,9 mm del mes anterior (+33%)
i 51,8 de mitjana històrica (-36%), amb una oscil·lació entre els 24,3 de Segorbe i els 52,2 mm de
Vila-real, amb les precipitacions més importants el dia 28, amb 16,7 mm de mitjana; va destacar la
Vall d’Uixó amb 33,0 mm, seguit de Vila-real, 27,2 mm el mateix dia.
En el mes hi ha hagut 13 registres que han superat els 10 mm/dia, dels quals 4 han superat els 20
mm, dels quals el 24% dels registres corresponen a dies sense pluja i el 86%, amb menys d’1
mm/dia.

De la cartografia del mes de maig elaborada per AEMET comprovem que per a la zona costanera i
Palància la pluviometria ha sigut normal; per a la resta ha sigut humida, especialment en una franja
que conté els municipis de la Pobla de Benifassà, Morella (est), Xert, Catí, Ares, Vilafranca,
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Vistabella, Benassal, Culla i Xodos, el règim pluviomètric dels quals ha sigut molt humit, amb
rècord al terme de Vilafranca amb 156 mm (+104%).
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
litoral i la meitat sud, en 30-50 mm per a l’interior sud i per a l’interior nord les precipitacions han
sigut superiors a 50 mm. Per a l’acumulada des de l’1 de setembre l’esquema seria similar al que
s’ha descrit amb anterioritat, amb 150-200 mm per a la franja litoral i interior sud, superior a
300mm per al nord-oest, els Ports i interior de l’Alt Maestrat. Suposa un 50-75% de precipitació
respecte a la mitjana històrica per a la franja interior de la província, un poc més del 75% al nordoest, i un 25-50% per a la franja costanera.

1.3. Vent
El mes ha sigut menys ventós que els anteriors, en els valors mitjans històrics. La velocitat mitjana
s’ha situat en 4,33 km/h (4,26 de valor mitjà històric i 4,7 del mes anterior) i l’observatori més
ventós (mitjana mensual) ha sigut S. Rafael amb 5,8 km/h i el menys ventós, Borriana amb 2,4
km/h; el dia més ventós (mitjana) ha sigut el 3 amb 15,9 km/h. Pel que fa a ratxes, el valor més
extrem s’ha situat a Onda amb 43,67km/h, el dia 3. En general, el pitjor dia va ser el 13, amb una
mitjana provincial de 25,8 km/h.
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1.4. Indicadors de sequera

L’índex de precipitació estandarditzat (SPI) que elabora mensualment AEMET reflecteix uns valors
de normalitat, entre -0,5 i +0,5 per a una escala d’un i tres mesos per a la totalitat de la província.
Els valors empitjoren en el càlcul a partir dels 6 mesos (de -0,5 a 1,0) en la franja costanera, tot i
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que la meitat interior es manté dins de la normalitat. Per a l’any agrícola (des de l’1 de setembre) els
valors empitjoren i predominen els valors entre -1,5 i -2. A llarg termini, els valors empitjoren, amb
gradacions nord-sud, i els pitjors valors se situen a la zona nord, on arriben a -3, 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 0,0, que indica
normalitat, a causa de les pluges del mes de maig, i es recuperen valors negatius de mesos anteriors.
Es mantenen com a valors més baixos els que corresponen al període d’acumulació de 12-16 mesos,
amb valors entre -2,0 i -2,3, que indiquen situació de sequera severa.

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 pluges que han caigut en
el mes han suposat una millora de la humitat del sòl, per a la
capa superficial, des d’un 40% a la zona sud i centre, fins a la
saturació al nord-oest provincial. Per a capes més profundes la
situació reflecteix nivells d’humitat inferiors, amb un 20-40%
per a la major part de la província, superats a la zona de
l’Alcalatén i dels Ports-Alt Maestrat, que poden assolir valors
d’humitat lleugerament superiors al 60%.
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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.
El pitjor índex correspon a les zones 1-riu Sénia, 3-interior Sénia Maestrat, seguida de zona 7 Alt
Palància. La zona 4-Alt i Mitjà Millars millora respecte al mes anterior, amb millors índexs es
troben les zones 2, 8 i 9 i els millors, situats en la normalitat, es troben a les zones 5 i 6 de recursos
regulats per Arenós i Sitjar i els dels recursos subterranis de la Plana de Castelló.
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.

En el quadre següent es pot observar l’evolució dels índexs en l’últim any.
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Es comprova que aquests evolucionen negativament des de fa un any (des dels primers mesos de
l’any passat) en tots els sistemes.

1.5. Reserves hídriques

Els valors d’aigua embassada a la província se situen en el 42,9% a final d’abril, un 11,2% per
davall de la mitjana del període 2007/2016, situació que s’ha mantingut respecte al mes anterior.
Situació moderada és la dels dos principals embassaments de la província, millor Arenós (50%) que
Sitjar (39%); aquest últim augmenta la capacitat un 28% durant el mes i disminueix 10 punts
percentuals el primer (el descens de 14 hm3 d’Arenós correspon a l’augment de capacitat de Sitjar).
La pluges de final de mes han ajudat a augmentar lleugerament la capacitat d’embassament per a ús
agrícola de la província, per la qual cosa es manté l’optimisme del sector per a la campanya actual.
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1.6. Necessitats d’aigua de reg
Amb les dades obtingudes de la web de l’IVIA s’han 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, la Ribera de Cabanes i la Vall d’Uixó.
En el quadre següent es pot observar que per a les estacions d’Onda i la Vall d’Uixó les necessitats
s’han reduït considerablement respecte al mes anterior i s’han mantingut a la Ribera de Cabanes.
Per a les tres, les necessitats se situen per davall de lla mitjana històrica del mes de maig. Els valors
acumulats es mantenen lleugerament superiors a la mitjana a Onda i Cabanes, i són inferiors a la
Vall d’Uixó.

En el gràfic següent es pot seguir l’evolució setmanal de les necessitats per a cítrics, per comarques,
en l’últim trimestre.
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1.7. Previsions climàtiques
Segons informació de l’Agència Estatal de Meteorologia, les previsions de temperatures i
precipitacions per als pròxims tres mesos són:

Per a la província de Castelló i per al període juny-agost de 2018 hi ha una probabilitat més alta que
la temperatura es trobe en el tercil superior, mentre que hi ha una probabilitat més alta que la
precipitació es trobe en el tercil inferior

1.8. Incidències climàtiques
Els valors termomètrics del mes de maig han sigut els normals, sense valors extrems que puguen
afectar els cultius; no es té coneixement de danys en cultius o bestiar per temperatures anormals.
Pel que fa a les precipitacions, caldria destacar els episodis de pluges lligats a tempestes durant tot
el mes de maig. Les precipitacions han sigut abundants, especialment al terç nord-oest de la
província.
Hi ha constància d’episodis de pedra, però en la major part dels casos amb poca grandària i
acompanyats de bastant aigua, qüestió per la qual els danys han sigut puntuals i/o de poca
consideració. Cal destacar pedregades puntuals en les tempestes produïdes a final de mes en
localitats com Alcalà de Xivert i Onda, que han afectat els cítrics, però amb una extensió reduïda.
També hi ha constància d’una petita afecció a parcel·les de raïm de vinificació a la Vall d’Alba.
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Pel que fa al vent, maig ha sigut un mes sense ratxes fortes, 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
agraris.

2. SITUACIÓ DE CULTIUS I BESTIAR
Herbacis extensius
Cereals d’hivern/primavera
Durant el mes de maig s’ha esmortit la tendència de sequera de mesos anteriors. Els cereals més
retardats han rebut bé l’aigua, però no gens a la zona central de la província, on l’aigua ha arribat
tard i una part de les plantacions s’ha perdut o no s’ha pogut recuperar.

Sembres de cereals a la zona central de la província. La Vall d’Alba a mitjan maig.

A la zona nord-oest, l’Alcalatén, interior de l’Alt Maestrat i els Ports, amb més precipitacions des
de l’inici d’any, el cereal i les lleguminoses evolucionen favorablement.
Arròs
Finalitzades les tasques preparatòries, durant el mes s’han dut a terme amb normalitat les tasques de
sembra.

Parcel·la d’arrossar a Xilxes, primera setmana de juny, amb arròs ja emergit.
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Tubercles
Es va iniciar la temporada de recol·lecció de creïlla, un poc retardada respecte de l’any anterior a
causa de les temperatures fresques, que, d’altra banda, han tingut influència positiva en la qualitat.
Les pluges de final de mes han produït interrupcions en la recol·lecció.

Plantació de creïlla, a Benicarló, mitjan maig.

Hortalisses
Continua la producció de col d’hivern i primavera, que manté la superfície de cultiu. Finalitzada la
campanya d’escarola, es manté la reducció de l’extensió dedicada al cultiu de l’encisam. La carxofa
ha arribat a la fase final, prioritàriament amb destinació a indústria.
Es continuen recol·lectant els productes de primavera-estiu, com ara carabasseta i tomaca, i
evolucionen les plantacions de meló d’Alger, que porten un cert retard a causa de les temperatures
fresques de la primavera.
A la Plana Baixa evoluciona el cultiu de meló a la zona de marjal, inundada a l’hivern, també amb
tomaca, pimentó i cogombre. Com en la resta de cultius de la província, també s’aprecia un retard
en el cicle productiu.
Carxofa
Al maig es redueix la producció de capítols (-30% respecte a abril), la destinació majoritària dels
quals és la indústria, el consum en fresc dels quals representa tan sols el 16% del total. Acaba la
campanya a final de mes amb un volum total acumulat superior a la campanya anterior.
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En la campanya actual la superfície dedicada a la carxofa híbrida és molt xicoteta, i la presència
d’aquesta perd pes a les zones productores.

Plantació de carxofa a Benicarló amb producció a mitjan maig.

Col de cabdell
Bona producció de col de cabdell al mes de maig, tot i que un poc inferior a abril. Respecte a la
campanya anterior s’ha incrementat la producció al voltant d’un 20%.
Floricol
S’ha recuperat el volum de producte respecte del mes anterior; així i tot continua amb una
producció acumulada de campanya inferior a la precedent (aproximadament un 15% inferior).
Encisam
Després d’un mes d’abril amb una producció abundant, aquest mes s’ha reduït considerablement,
però s’han mantingut volums similars a maig de 2017. La producció acumulada des d’inici de
campanya és lleugerament superior a la campanya anterior (al voltant d’un 13%).
Tomaca, pimentó i carbasseta
Continua la producció de tomaca d’hivernacle i es continuen fent plantacions a l’aire lliure.
L’arrancada de campanya ha sigut molt tímida amb volums de producció xicotets.
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Plantacions de tomaca i cogombre a la marjal de la Llosa, final de maig.

També contínua la recol·lecció de carbasseta i un poc més retardat el pimentó, amb plantacions
joves, d’hivernacle i aire lliure que evolucionen correctament.
Meló d’Alger
El cultiu es troba en desenvolupament i es poden veure ja les primeres flors; s’esperen les primeres
produccions a final de juny.
S’aprecia un augment de superfície dedicada a aquest cultiu, que és un dels principals cultius
hortícoles de la província, en auge en els últims anys.

Planta de meló d’Alger amb primeres flors a mitjan maig a Benicarló

També 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.
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Meló
Fetes les plantacions a final d’abril i principi de maig, aquestes evolucionen favorablement.

Plantació de melons a la Llosa a principi de juny.

Fesols
Continuen evolucionant els primers cicles de plantacions d’hivernacle i aire lliure.

Plantacions de fesols, esquerra, hivernacle la Vall d’Alba, dreta, Benicarló, mitjan maig.

Altres cultius S’està collint porro, llombarda i bròcoli, amb reduccions creixents respecte de l’any
anterior, així com petites produccions de faves, així com de pésols i de ceba tendra.
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Cítrics
S’inicia el mes amb totes les varietats recol·lectades llevat de València late i un petit percentatge
d’ortanique que, ja amb una pèrdua important de suc, es va acabar de recol·lectar a mitjan mes.
En València late, la recol·lecció va continuar durant el mes. La maduresa de la fruita va fer que
començaren a ser patents els símptomes de clareta.
La floració va ser bona i a mitjan mes encara es veia alguna flor en clemenules. El quallat també va
ser important i s’espera que la caiguda de fruits, que es va iniciar cap a final de mes, siga abundant
perquè la fruita puga arribar a un calibre acceptable des del punt de vista comercial.

Camp d’Afourer cobert amb malla per a evitar pol·linització creuada
i detall de floració/quallat, mitjan maig, Betxí.

Olivar:
Les pluges del mes van ser molt favorables, en un moment en què l’olivera es troba en floració, ja
que són imprescindibles per al desenvolupament de la campanya actual i incrementar les reserves
per a la posterior.
Ametler
També han beneficiat el cultiu les precipitacions que han caigut, amb les ametles ja formades,
pinyol endurint-se i guanyant pes sec de gra. Campanya de producció mitjana, però amb el fruit
molt desenvolupat.
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Plantació d’ametlers a Castillo de Villamalefa (OC l’Alcalatén), esquerra.
Detall d’ametles a la Vall d’Alba, les dues en l’última desena de maig, foto dreta.

Pastures
Les precipitacions del mes, especialment les dels últims dies del mes, han millorat la situació dels
cultius de secà i especialment de les pastures.
A la major part de la província s’han recollit precipitacions per damunt dels 45 mm, amb els valors
inferiors a la franja costanera i per damunt dels 100 mm a l’interior nord-oest de la província.
Els pitjors índexs d’aprofitament de pastures estan a la Plana de Vinaròs i el Baix Maestrat al nord, i
a la Plana Baixa i l’Alt Palància al sud, i se situen per damunt del 50%, pendent de visualitzar
l’efecte de les últimes precipitacions.
Ramaderia
Es manté el suplement d’alimentació en oví i caprí extensiu a les zones més afectades per la
sequera. Des de l’oficina comarcal del Baix Maestrat s’informa que s’han constatat pèrdues de la
producció de corders en explotacions que no han suplementat prou l’alimentació del bestiar. També
s’han donat pèrdues en boví extensiu, a causa de la sequera. A la zona dels Ports la situació de les
pastures és bona.
Es manté la utilització de tancs per al subministrament d’aigua en el bestiar boví extensiu en
algunes zones de la província.
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Apicultura
La sequera ha suposat una aportació suplementària d’alimentació i de subministrament d’aigua,
amb l’increment de costos corresponent.

3. INFORMES DE DANYS I SEQUERA
3.1. Danys
Des del punt de vista meteorològic cal destacar les tempestes d’aigua i granissol durant el mes,
especialment en la fase final d’aquest. El granissol, en general, no ha sigut molt gran i s’ha
acompanyat de bastant aigua, per la qual cosa els danys no han sigut greus, excepte en zones
puntuals.
El principal episodi es va produir a Onda el dia 30 de maig i va afectar una zona d’unes 230 Ha de
cítrics (clementines) i a Alcalà de Xivert, també cítrics, amb una superfície de 5 Ha. També hi ha
constància d’afecció de 3 Ha de raïm de transformació al terme de la Vall d’Alba.

3.2. Sequera
Les precipitacions de maig i primers de juny han suposat una millora per a les pastures i cultius de
secà, especialment per als llenyosos.
L’evolució de la situació de sequera que es fa per mitjà dels índexs de vegetació, que amb àmbit
desenal publica mensualment AGROSEGURO, referits a “Compensació per pèrdua de pastures” de
l’assegurança pecuària, es pot fer extensiva a la situació dels cultius herbacis de secà.
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La situació per al mes de maig millora pel que fa a la d’abril i l’evolució dins d’aquest mes millora
a mesura que avancen les desenes. El mateix ocorre amb les comarques; manté els pitjors nivells el
Baix Maestrat, especialment a la franja més oriental.

Pel que fa a cultius i aprofitaments afectats, destaquen:
Cereals i altres herbacis de secà:
Les pluges han arribat tard per als cultius de la part central de la província, ja que no han permés la
recuperació d’aquests. Els rendiments seran probablement baixos i en alguns casos s’han dedicat a
l’aprofitament directe pel bestiar.
A les zones interiors, amb més pluviometria, els cultius evolucionen bé.
Aquesta situació s’aplicaria també a les lleguminoses i a les plantacions farratgeres de secà.
Pastures:
Les pluges han sigut molt positives a totes les zones i han ajudat a recuperar la seua capacitat
productiva.
Els pitjors índexs de producció de pastures estan a la Plana de Vinaròs i al Baix Maestrat al nord, i
la Plana Baixa i l’Alt Palància al sud, i se situen per damunt del 50 %, pendent de visualitzar
l’efecte de les últimes precipitacions.
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Ametler:
Les pluges han sigut molt positives per a la collita tant en l’arbre com per a les reserves del sòl. Es
mantenen les previsions de mitja collita.
Olivar:
L’efecte de la contraanyada i la sequera han provocat una floració escassa. Es mantenen les
perspectives d’una campanya curta.
Les últimes pluges haurien de contribuir a la recuperació de l’arbrat i a augmentar les reserves
d’aigua per a la campanya actual.

Secció d’Estudis Agraris – Castelló
Juny de 2018
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