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1. RESUM
Durant el mes de juny ha continuat la normalitat de temperatures amb una mitjana de 22,5 ºC, molt
semblant a la mitjana del període de referència per a juny. Pel que fa a les precipitacions, ha sigut
un mes humit, amb 28,3 mm de mitjana, i destaca un episodi tempestuós que es va produir el 3 de
juny i que va afectar, fonamentalment, les comarques de l’interior. Amb aquestes precipitacions,
l’any agrícola acumula 215 mm, i això suposa un 58 % del període interanual de referència. Aquest
dèficit té un clar reflex en el fet que al final de mes la humitat de les capes més profundes del sòl es
trobaren en valors inferiors al 20 % de la capacitat de camp. A pesar d’això, l’oportunitat d’aquestes
pluges va millorar l’aigua disponible en el perfil en un període crític per a evitar l’estrés hídric en
espècies com la vinya i l’olivera. Així mateix, la normalitat de les temperatures, la humitat relativa i
la intensitat lluminosa han derivat en nivells normals d’evapotranspiració, per la qual cosa l’estat
vegetatiu dels llenyosos en secà és normal, excepte en zones puntuals.
Pel que fa a la situació dels recursos embassats, tant la conca del Xúquer com la del Segura han
baixat els nivells al 30,7 i el 34,7 respectivament, mentre que augmenten les existències al sistema
d’Entrepeñas-Buendía fins als 702 hm³.
Durant el mes s’han recol·lectat els cereals d’hivern, i s’ha confirmat així el dèficit de producció a
causa de la menor superfície sembrada i els menors rendiments en el cas dels secans. Al seu torn,
s’ha produït una bona nascència de l’arròs a la zona de Pego i s’ha procedit a la sembra de dacsa en
totes les zones productores.
S’han fet, al llarg del mes, arrancades de creïlla de collita a la Vega Baixa, encara que a un ritme
lent. A l’Alt Vinalopó han continuat la sembra i els trasplantaments d’arrels com ara carlota, nap,
napicol, al mateix temps que s’ha recol·lectat carlota i xirivia sembrada a l’hivern davall de manta
tèrmica. A les comarques del sud ha finalitzat la recol·lecció dels últims cicles de les hortalisses
d’hivern mentre que han continuat les tallades de les d’estiu, tant a l’aire lliure com dins
d’hivernacle, amb un ritme regular.
En el cas dels cítrics, s’han dut a terme tasques de poda i aclarida i s’ha observat un bon estat
vegetatiu en general. Durant el mes s’ha recol·lectat quasi tota la València Late que hi havia pendent
a l’arbre. Pel que fa a la llima Verna a la Vega Baixa, se n’ha recol·lectat quasi un 90 %, i han
augmentat els rebutjos.
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Quant a fruiters, ha continuat la recol·lecció de cireres de varietats tipus Starking i tardanes en totes
les zones productores, en general, amb una producció i una qualitat òptimes. Al Vinalopó Mitjà s’ha
procedit a la recol·lecció d’albercocs i, a final de mes, només han quedat les tallades de les varietats
més tardanes. Ha finalitzat la recol·lecció de bacores a final de mes a les zones productores del sud,
amb un balanç de campanya positiu pel que fa a la producció, lleugerament superior a la normalitat.
Ha continuat el desenvolupament del fruit en l’ametler i s’ha observat un bon estat vegetatiu en
general, encara que la collita és irregular segons zones.
En la vinya de vinificació s’ha observat un bon quallat des del començament de mes i s’ha
desenvolupat el gra posteriorment amb normalitat en totes les zones productores. El mateix ha
passat amb l’olivera, on no s’han observat incidències sobre el quallat.
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2. INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
2.1. TEMPERATURES
Juny ha sigut un mes tèrmicament normal, amb una temperatura semblant a la de la mitjana del
període de referència1, de 22,5 ºC, i el mes més fred dels últims 5 anys.

Les màximes han sigut superiors a la costa que a l’interior, fonamentalment, a les comarques del
centre i el sud.
Temp. mitjana
Estació

de mitjanes
(ºC)

1

Temp. mitjana

Temp. mitjana

de màximes (ºC) de mínimes (ºC)

Agost

21,8

27,7

15,8

Almoradí

23,1

28,5

18,2

Altea

22,6

27,1

18,2

Callosa d’en Sarrià

23,0

29,2

17,7

Callosa d’en Sarrià (malla)

23,7

30,8

18,0

Camp de Mirra

20,7

27,6

13,5

Catral

23,3

30,2

16,4

Crevillent

24,0

29,8

18,6

Dénia Gata

22,5

28,4

15,3

Elx EEA

23,6

28,9

18,1

Monforte del Cid

21,8

27,7

15,6

Ondara

23,3

29,9

15,9

Oriola - La Murada

23,4

29,8

17,4

Pilar de la Horadada

22,9

28,7

17,3

Pinós

20,5

27,0

14,1

Planes

21,9

29,2

14,6

Vila Joiosa

22,8

27,1

18,3

Període 2006-2017. Estacions de la Xarxa SIAR -IVIA
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Temp. mitjana
Estació

de mitjanes
(ºC)

Villena

20,6

Temp. mitjana

Temp. mitjana

de màximes (ºC) de mínimes (ºC)
27,3

12,9

Les mitjanes han anat augmentat progressivament des de les més fredes al començament de mes
fins a superar els 25 ºC al sud, i això ha accelerat la maduració de la fruita, que es trobava en les
últimes fases de recol·lecció com la bacora.
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2.2. PRECIPITACIONS
El mes de juny ha sigut un mes humit a la província, amb una mitjana de precipitacions de 28,34
mm, i això suposa més del doble de la mitjana del període de referència2.

Les precipitacions de juny han sigut en forma de tempesta. L’episodi més important es va produir el
dia 3 de juny3, quan una DANA que va circular pel sud de la Península va canalitzar durant la
matinada i el matí d’aquell dia vent de llevant en tots els nivells, i es va produir una gran
convergència d’humitat al litoral i prelitoral nord, que va donar lloc a precipitacions generalitzades i
acompanyades de tempesta, especialment, a la província de València.

2
3

Juny sol ser poc plujós, de manera que aquest superàvit no té el mateix impacte que si es produeix quan no és estiu. Dades Xarxa SIAR-IVIA.
En el gràfic apareixen els dies 2 i 3 com els de més precipitació acumulada. En climatologia es treballa amb dades de l’anomenat “dia
pluviomètric”, en el qual es computen les precipitacions registrades en 24 hores entre les 8 d’un dia i les 8 de l’endemà. Com que les tempestes
del dia 3 es van produir de matinada, abans de les 8 del matí, els registres d’aquell dia 3 (dia civil) s’anoten el dia 2 (dia pluviomètric).
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Estació

Precipitació

Eto

(mm)

(mm)

Agost

46,55

156,60

Almoradí

13,03

151,82

Altea

11,48

147,78

Callosa d’en Sarrià

19,40

121,61

Callosa d’en Sarrià (malla)

14,00

101,80

Camp de Mirra

41,00

164,06

Catral

27,46

153,19

Crevillent

32,36

154,08

Dénia Gata

14,16

145,93

Elx EEA

9,60

163,13

Monforte del Cid

50,46

157,91

Ondara

16,68

144,80

Oriola - La Murada

52,00

160,78

Pilar de la Horadada

22,17

146,23

Pinós

52,87

160,81

Planes

27,20

139,34

Vila Joiosa

16,83

138,63

Villena

42,80

169,83

PRECIPITACIÓ ANY AGRÍCOLA4
L’acumulat entre setembre i juny a la província (215,93 mm) suposa de mitjana un 58,5 % més de
precipitació respecte de la mitjana de l’acumulat en el període interanual (369 mm).

4

Elaboració pròpia a partir de les dades de la xarxa SIAR-IVIA.
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2.3. VENT
Estació

Velocitat mitjana Ratxa màxima
(km/h)

(km/h)

Agost

5,42

33,73

Almoradí

4,18

25,05

Altea

4,36

25,99

Callosa d’en Sarrià

1,77

23,43

Callosa d’en Sarrià (malla)

1,14

14,29

Camp de Mirra

5,82

29,92

Catral

3,14

26,57

Crevillent

3,46

22,72

Dénia Gata

3,81

22,23

Elx EEA

5,12

26,17

Monforte del Cid

5,41

32,65

Ondara

3,38

22,23

Oriola - La Murada

4,89

29,20

Pilar de la Horadada

2,04

23,57

Pinós

6,00

34,45

Planes

3,10

24,77

Vila Joiosa

4,16

24,48

Villena

8,18

39,56
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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),
el dia 3 de juliol, en la capa superficial era menor al 10 % per a tota la província, ja que no s’havien
produït precipitacions des del començament de mes. La reserva d’aigua és menor al 20 % a la major
part de la província en les capes inferiors, i es va agreujant en alguns punts del sud, on arriba a ser
inferior al 10 %.

2.5. ÍNDEX DE SEQUERA
El mes de juny, l’SPI en la major part de la província es va situar amb valors entre -0,5 i -1,0
vegades la desviació estàndard respecte de la normalitat, excepte al sud de la comarca del Baix
Segura, amb valors inferiors a -1,0.
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3.

SITUACIÓ

DELS

EMBASSAMENTS

I

RECURSOS

CIRCULANTS
Xúquer (el 2 de juliol de 2018)5

Segura (el 2 de juliol 2018)6
Capacitat: 1.140 hm3
Embassat el 2 de juliol: 350 hm3
% s/total: 30,7 %

En el cas dels embassaments del Xúquer, la reserva el dia 2 de juliol és la següent:

5

Informe d’estat dels embassaments. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

6

Butlletí hidrològic nacional 27/2018
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L’evolució del valor dels índexs d’estat de sequera en els subsistemes de la conca del Xúquer és la
següent:7

TRANSVASAMENT TAJO-SEGURA
El volum d’existències efectives en el conjunt d’embassaments Entrepeñas-Buendía, el dia 3 de
juliol, era de 702 hm³, un 15 % superior a la mitjana dels últims cinc anys8.

4. DANYS I EFECTES EN ELS CULTIUS PRODUÏTS PER LES
PLUGES I ALTRES FENÒMENS
4.1. SEQUERA
Cereals d’hivern: El retard de la sembra de la tardor juntament amb la falta de fillolament i l’escàs
desenvolupament vegetatiu ha esdevingut una collita irregular de les zones de secà de la província,

7

Informe de seguiment d’indicadors de sequera en l’àmbit territorial de la CHX. 30 juny 2018

8

Butlletí hidrològic nacional 27/2018
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de manera que en algunes zones del Vinalopó Mitjà s’ha optat per no collir i, quan s’ha fet, els
rendiments han sigut reduïts.

Ordi. OCA el Vinalopó Mitjà

Cereal collit. OCA el Vinalopó Mitjà

Situació de les pastures (NDVI): L’índex de vegetació de cada comarca calculat per a
l’assegurança de compensació per pèrdua de pastures d’Agroseguro 9 continua reflectint el dèficit en
la disponibilitat de pastures, encara que ha millorat la situació a les comarques meridional i del

DESEMBRE 17

GENER 18

FEBRER 18

MARÇ 18

ABRIL 18

MAIG 18

JUNY 18

CENTRAL
MARQUESAT
MERIDIONAL
MUNTANYA
VINALOPÓ

Vinalopó.

4.2. PLUGES
Els episodis tempestuosos del dia 3 van augmentar l’afecció per clivellat en cireres a les zones
productores, però no van originar danys abundants ja que estaven recol·lectades les varietats més
sensibles.
9

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)
13 de 27

Informe de conjuntura agrària. Juny 2018
Estudis agraris. Alacant

El dijous 28 de juny es va produir una tempesta acompanyada d’una lleugera pedra molt barrejada
amb aigua, que va afectar una zona reduïda de Novelda, Aspe i el Fondó de les Neus, que no ha
ocasionat cap dany quantificable.

4.3. FAUNA SALVATGE
Al Vinalopó Mitjà s’han observat danys causats per conills en vinyes en alguns termes municipals,
que estan en curs de valoració.

5. ESTAT DELS CULTIUS
5.1. CEREALS GRA
Cereals d’hivern
Tal com s’ha indicat en els informes mensuals precedents, a causa del dèficit pluviomètric de la
tardor, la sembra va ser escalonada perquè les condicions del terreny no eren òptimes en les dates
habituals de sembra. Així mateix, una part de les terres arables es van deixar en guaret, i això va fer
disminuir la superfície sembrada respecte de la d’anys anteriors.

Ordi. OCA l’Alcoià i el Comtat

Avena. OCA el Vinalopó Mitjà

Aquesta sembra discontínua, juntament amb la falta de precipitacions, ha provocat un
desenvolupament vegetatiu desigual, i s’han iniciat les tasques de recol·lecció amb rendiments
irregulars que tendeixen a baixos i, per això, en alguns casos, no es preveu collir a causa de l’escàs
desenvolupament.
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Cereals d’ estiu
Arròs: A la Marina Alta les parcel·les segueixen inundades i es produeix una bona nascència i un
fillol posterior. S’ha observat un augment important de la superfície sembrada d’arròs a la zona
tradicional de producció, en parcel·les dedicades anteriorment a cítrics.

ArròsOCA
OCAlaMarina
Arròs.
MarinaAlta
Alta

Dacsa: Es manté la sembra de la dacsa a les zones productores de la Vega Baixa i l’Alt Vinalopó.

5.2. TUBERCLES
Creïlla: A la Vega Baixa i al Camp d’Elx ha continuat la recol·lecció de creïlla de collita, si bé les
arrancades són escasses. La qualitat dels tubercles és adequada amb una lleugera reducció de la
grandària, i augmenta la presència d’atacs d’arna de la creïlla amb l’increment de les temperatures.
Alguns agricultors comencen a comercialitzar la creïlla que tenen emmagatzemada.
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Arrancada creïlla. OCA l’Alt Vinalopó

Creïlla. OCA l’Alt Vinalopó

Moniato: Han continuat els trasplantaments al llarg del mes a la Vega Baixa.

5.3. INDUSTRIALS
Gira-sol: S’ha produït la germinació a l’Alcoià i el Comtat, així com a l’Alt Vinalopó, i a final de
mes s’ha assolit una altura de 5 cm a 15 cm segons parcel·les i el moment de sembra.

Gira-sol. OCA l’Alcoià i el Comtat

5.4. HORTALISSES
A l’Alt Vinalopó han continuat la sembra i els trasplantaments d’arrels com ara carlota, nap, napicol
i col, així com d’api. S’està recol·lectant la carlota i la xirivia sembrada a l’hivern davall de manta
tèrmica. També s’estan collint nap i napicol, pràcticament sense incidència de la mosca de col
aquesta campanya, perquè la majoria de plantacions que es van fer a la primavera van ser amb malla
mosquitera. La carabassa, segons la data de plantació i les varietats, està en floració o en quall.
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A les comarques productores del sud de la província, han anat finalitzant les tallades dels últims
cicles de les hortalisses d’hivern-primavera, mentre que han continuat les de les hortalisses d’estiu,
tant en hivernacle com a l’aire lliure.
Bledes: A les plantacions de la Vega Baixa la producció de tall és estable i la qualitat de la fulla es
manté.
Api verd: Ha començat la recol·lecció a l’Alt Vinalopó i s’han observat incidències de cor negre i
pugó.

Api. OCA l’Alt Vinalopó

Albergínia llistada:
En hivernacle: Al llarg del mes s’han anat fent les últimes tallades de les partides romanents al Baix
Vinalopó, i ha evolucionat fins a finalitzar la campanya cap a una menor producció de tall amb
dimensions més reduïdes i un increment de la decoloració.
A l’aire lliure: A mitjan mes es va iniciar la recol·lecció de les primeres plantacions a l’aire lliure,
amb calibres irregulars i una coloració adequada. En les primeres tallades els fruits tenien poca
consistència i predominava el calibre G, encara que s’ha observat una millora de la qualitat en
tallades posteriors amb més presència del calibre M.
Carabassa: Ha continuat la recol·lecció a l’aire lliure al Camp d’Elx, on els fruits han sigut més
grans perquè s’ha accelerat el desenvolupament, i ha predominat el calibre G. En algunes
plantacions s’han manifestat atacs de virosi en els fruits.
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A la Vega Baixa la producció de tall ha continuat augmentant i la qualitat dels fruits ha sigut òptima,
amb un predomini del calibre M. Les carabassetes amb excés de calibre i amb menys qualitat s’ han
destinat a la indústria.
Col de cabdell: A la Vega Baixa ha anat finalitzant la campanya de col de fulla llisa al llarg del
mes, i s’ha recol·lectat amb un pes mitjà de 2-2,5 kg la peça. Així mateix, el ritme de recol·lecció de
la col de fulla arrissada és baix per l’acabament de la campanya, encara que la qualitat és òptima
amb un pes mitjà per unitat d’1,5 kg.
Encisam: Ha finalitzat la campanya de la varietat romana la primera setmana del mes.
Cogombre d’hivernacle: Al Camp d’Elx la disponibilitat de tall ha anat augmentant a causa de
l’increment de les temperatures, i la qualitat dels fruits ha sigut òptima, encara que lleugerament
inferior a les plantacions més precoces perquè la campanya es troba molt avançada. A la Vega Baixa
la producció de tall s’ha estabilitzat, amb tendència a disminuir, i la qualitat dels fruits era adequada
i amb unes dimensions apropiades.
Pimentó: Amb l’increment de les temperatures, la producció de tall a la Vega Baixa ha seguit
augmentant en tots els colors de pimentons Califòrnia en hivernacle, n’ha disminuït la grandària,
(amb predomini del calibre G), i amb la consistència adequada. De la mateixa manera, la
disponibilitat de tall de lamuyo roig augmenta als hivernacles perquè s’accelera la maduració amb
l’increment de les temperatures, la qualitat dels fruits és òptima (i destaca el calibre GG). Així
mateix, la disponibilitat de tall de lamuyo verd es manté estable als hivernacles i augmenta a l’aire
lliure amb l’increment de les temperatures. La consistència ha sigut adequada i ha disminuït
moderadament la grandària dels fruits que es cullen. Al Camp d’Elx la producció de tall de lamuyo
verd es manté amb fruits de qualitat òptima, i predomina el calibre GG.
Tomaca:
Tomaca encostellada d’hivernacle: La disponibilitat de tall ha sigut variable al Camp d’Elx –en
funció de la maduració del fruit segons les temperatures, amb predomini del calibre G. Pel que fa a
la Vega Baixa la presència del calibre G és major en els fruits de les plantacions més precoces i en
la resta predomina el calibre GG.
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Tomaca Daniela: La producció de tall ascendeix amb l’increment de les temperatures, on ha
predominat el calibre GG en la major part dels fruits que es recol·lecten al Camp d’Elx.
Tomaca llisa: A la Vega Baixa la disponibilitat de tall ha pujat amb un augment de la proporció de
calibre G. Les tomaques es cullen quan ja verolen per a conservar-ne la consistència.

5.5. CÍTRICS
LA MARINA ALTA
L’estat fenològic que ha predominat en el cultiu de cítrics és el 73 (caiguda fisiològica de fruits).
Han acabat les tasques de poda en totes les varietats i s’han desenvolupat tasques d’aclarida de
fruita en Okitsu, Iwasaki i Marisol. Els arbres han mantingut un bon estat vegetatiu i els volums de
reg s’han incrementat respecte de les dotacions normals per les baixes precipitacions, que agreugen
el problema de l’elevada salinitat de les aigües.
Espè

Varietat

Estat aprox.10 de

cie

1
NR

Observacions

recol·lecció

València Late

F

15

30
Acabada la recol·lecció entre final de maig i principi de juny.

Satsumes. OCA la Marina Alta

10

Estats de recol·lecció al principi de mes, a mitjan mes i a final de mes: I: Inici; F: Fi; C: Continua
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LA MARINA BAIXA
Finalitza la recol·lecció de València Late. S’han fet tractaments per al poll roig de Califòrnia
(Aoniediella aurantii), i no s’hi han detectat escuts. L’estat fenològic predominant s’ha trobat entre
el 73 (caiguda fisiològica de fruits) i el 74 (fruits amb el 40 % de la seua grandària) en funció de les
varietats.

Clementina. OCA la Marina Alta

Taronger. OCA la Marina Alta

LA VEGA BAIXA I CAMP D’ELX
Espècie

Varietat

Estat aprox. de

Observacions

recol·lecció

NR

València Late

1

15

30

C

C

C

S’ha collit el 90 - 95 % de la producció i el ritme de recol·lecció disminueix
perquè la major part dels comerços han finalitzat la campanya. La qualitat de
la fruita és adequada amb un estat de maduresa òptim, i augmenta la
proporció de taronja que es destina a cambres de conservació. L’activitat de
confecció és molt baixa als magatzems i la major part de la fruita es destina a
suc.

LI

Verna

C

C

C

Ha continuat la recol·lecció al llarg del mes fins a aconseguir el 90 % de la
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producció total. El ritme de recol·lecta disminueix moderadament i la
quantitat de rebuig és important.

5.6. FRUITERS
Alvocat: Com ja s’havia observat el quallat és molt pobre, a pesar de les tasques d’aclarida de flor.
L’estat fenològic més representatiu del mes ha sigut el I (fruit tendre).

Alvocat. OCA la Marina Alta

Albercoc:
Ha continuat la campanya de recol·lecció al Vinalopó Mitjà, han finalitzat pràcticament totes les
varietats, tret de les més tardanes com l’Orange Rubi, que en conclourà la recollida durant la
primera quinzena del mes de juliol o la Pepito, on s’ha recol·lectat el 20 % en la primera passada.
Les fortes precipitacions caigudes a la comarca a principi de juny, d’una banda, i les altes
temperatures de l’època, d’altra banda, van originar un avançament en la maduració d’algunes
varietats, i es va produir una acumulació de l’oferta.
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Albercoc. OCA el Vinalopó Mitjà

Recol·lecció albercoc. OCA el Vinalopó Mitjà

Les produccions es podrien qualificar com a normals en les varietats de carn taronja o d’exportació
(Wonder, Magic i Lilly Cot –merla taronja– Orange Rubi, etc.). D’altra banda, s’ha apreciat un
lleuger descens de producció en les varietats de carn blanca (Mitger, Currot, Galta roja, Pepito,
Moniquí), a causa del fred que es va produir durant l’època de quallat (sense arribar a gelar).
Algunes varietats com la Mitger han presentat calibres més grans respecte de campanyes anteriors a
causa del menor nombre de fruits.
A l’Alt Vinalopó es recol·lecten els primers albercocs de merla taronja.
Garrofera: a la Marina Baixa les baines verdes estan arribant a la grandària final (estat fenològic
79) i comencen a madurar (estat fenològic 80). En comparació de la campanya anterior s’observa
una baixa producció.
Bacora: Tant a la Vega Baixa com al Camp d’Elx ha finalitzat la recol·lecció a final de mes, amb un
augment progressiu de la fruita ratllada des del 30 % fins al 80 a la primera comarca. L’augment
progressiu de temperatures ha anat avançant la recol·lecta, de manera que a mitjan mes
predominava el calibre 25 i, en acabar la recol·lecció, ha predominat la forqueta 30-36. El balanç de
la campanya ha sigut positiu i, en principi, s’ha estimat un lleuger augment de la producció.
Cirerer: Al Comtat-l’Alcoià està acabant, a final de mes, la recol·lecció de les varietats tardanes i
les picotes. Les escasses pluges que s’han produït a la zona de Planes no han afectat el final de la
campanya. Així mateix, a l’Alt Vinalopó s’han recol·lectat la resta de varietats tipus Starking i a
final de mes estava concloent la campanya de les varietats tardanes com Lapins, Sweet Heart o
Sonata, amb bona producció i qualitat. Les precipitacions de final de maig i principi de juny van
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provocar clevillat en varietats sensibles de mitja estació com la Prime Giant, encara que sense una
incidència notable.
També finalitza la recol·lecció en totes les valls de la Marina Alta, i el cultiu manté un bon estat
vegetatiu excepte en parcel·les amb menys profunditat o terrenys més arenosos, exposades al sud,
on es comencen a distingir símptomes per dèficit hídric.

Cirerer. OCA l’Alt Vinalopó

Pomera:
A la Marina Alta s’han portat a terme tasques de poda en verd de la varietat Perelló, per a una major
ventilació i profunditat de tractaments fitosanitaris i d’aclarida de fruits. S’hi espera una bona
collita.

Pomera. OCA l’Alt Vinalopó

Perelló. OCA la Marina Alta

A l’Alt Vinalopó amb l’augment de temperatures comencen a pujar els nivells d’aranya i
carpocapsa. El desenvolupament del fruit és òptim i l’estat fenològic, segons si són varietats més
primerenques o tardanes, està entre l’engrossiment del fruit i la maduració.
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Bresquillera:
A l’Alt Vinalopó el desenvolupament dels paraguaians és òptim i l’estat fenològic està entre
l’engrossiment del fruit i la maduració, en funció de les varietats.
Al Vinalopó Mitjà, de manera generalitzada, les bresquilleres de mitja estació es troben en estat
d’engrossiment del fruit, i es preveu una collita normal. La recol·lecció va endarrerida 15 dies i està
previst que s’inicie al començament de juliol per a la bresquilla més primerenca, mentre que per al
15 de juliol s’espera iniciar la recol·lecció de la varietat Baby Gold 6.
Nispro:
Durant el mes de juny s’han fet tasques de rompuda i poda a la Marina Baixa. A més, amb la
finalitat de provocar estrés hídric per a afavorir la floració s’han fet els últims regs en els regs “a
manta” i ha disminuït el cabal en el reg localitzat. L’estat fenològic predominant ha sigut el 32 (brot
amb el 20 % del seu desenvolupament).

Paraguaià. OCA l’Alt Vinalopó

Paraguaià. OCA l’Alt Vinalopó

Perera: a l’Alt Vinalopó es va recol·lectar la pera de Sant Joan i, en breu, es recol·lectarà la varietat
Ercolini.

5.7. AMETLER
Al Vinalopó Mitjà els fruits de l’ametler han continuat en creixement i presenten una bona grandària
i producció. S’han observat algunes parcel·les de manera puntual amb arrufat. Les tasques culturals
han sigut, de manera generalitzada, el cultiu de les parcel·les i els tractaments contra el pugó i la
taca ocre. Les parcel·les on no han fet tractament contra el pugó s’observen amb les terminacions de
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branques atacades i fulles enrotllades, principalment, en regadiu amb varietats tardanes de molt de
vigor.
A l’Alt Vinalopó l’ametler s’ha trobat en estat fenològic I (fruit tendre). Les gelades registrades al
març van provocar danys, sobretot, en varietats primerenques com ara Desmai, Llargueta o
Marcona, que ja havien patit danys per gelades a final de febrer; varietats més tardanes, com Guara,
també han patit danys però hi han tingut menys incidència. Les condicions favorables d’humitat i
temperatura han provocat l’aparició de fongs, com la taca ocre de l’ametler, que té una especial
afecció en varietats com guara, molt estesa en aquesta comarca per les recents plantacions.
Com ja s’ha manifestat en informes anteriors, a la Marina Baixa, la producció és desigual en funció
de varietats i zones. S’han fet alguns tractaments per al tigre (Monostira unicostata).

Ametler secà. OCA el Vinalopó Mitjà

Ametler secà. OCA la Marina Alta

A la Marina Alta, com ja s’havia observat, persisteixen els símptomes de dèficit hídric en fulles en
arbres situats en terrenys més pobres o amb una orientació meridional.

5.8. VINYA DE TAULA
L’estat fenològic generalitzat que s’ha observat a la comarca del Vinalopó Mitjà és el J (quallat). Al
llarg del mes han continuat les tasques d’espampolament o esfullada en les varietats primerenques i
han començat en alguna varietat més tardana com Aledo. L’última setmana del mes de juny s’ha
iniciat l’embossament’ en les varietats més primerenques, als municipis de Monforte, Aspe, Agost i
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el Fondó de les Neus. S’han fet tractaments fitosanitaris per a l’arna del xanglot, míldiu i oïdi,
principalment. S’ ha observat un augment dels danys causats per conills en termes com Monforte
del Cid, Novelda i Agost.
El dijous 28 de juny es va produir una tempesta amb una lleugera pedra de dimensions mitjanes,
molt barrejada amb aigua, que va afectar una zona reduïda de Novelda, Aspe i el Fondó de les Neus,
que no ha ocasionat cap dany quantificable.
S’observa una lleugera reducció en el nombre de xanglots, respecte dels últims anys de les varietats
Ideal i Red globe, però d’una grandària i qualitat excel·lents. En general es preveu una collita
normal en la majoria de varietats de la primera part de la campanya.

Moscatell romà. OCA la Marina Alta. 06/06/18

Raïm de taula Apirena. OCA el Vinalopó Mitjà 28/06/1

5.9. VINYA DE VINIFICACIÓ
La floració i el quallat s’han produït en el període normal a la província.
S’han fet regs, adobs i podes en verd, així com tractaments preventius amb sofre contra oïdi,
especialment, en les varietats blanques, ull de llebre i cabernet. S’han aplicat tractaments contra la
segona generació de Lobesia.
En general s’observa un bon estat vegetatiu i desenvolupament del xanglot i, per això, indica una
collita normal.
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Als vivers de vinya de l’Alt Vinalopó se segueixen aplicant birbades químiques i mecàniques,
abonament via foliar i tractaments preventius contra fongs (oïdi i míldiu).

5.10. OLIVERA
A les comarques productores totes les varietats han quallat i es troben en l’estat fenològic 71-G1
(fruits amb el 10 % del calibre final).
A la Marina Baixa la producció es preveu mitjana-alta en funció de les varietats. No s’ha detectat
incidència de mosca (Bactrocera oleae), en general no s’ha tractat.
A l’Alt Vinalopó s’han fet els tractaments preventius per a Prays i comencen les trampes massives
davant de la Bactrocera oleae tant a l’Alt Vinalopó com al Vinalopó Mitjà.

Olivera. OCA l’Alcoià i el Comtat

Olivera. OCA el Vinalopó Mitjà

Alacant, 19 juny de 2018
Secció d’estudis agraris
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