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1 INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS
1.1 RESUM
El mes de juny va ser molt humit i fred a la província de València, si es comparen les dades que
ofereixen les estacions de la xarxa SIAR de l’IVIA dels últims 15 anys.
Durant la primera setmana del mes es van registrar les temperatures més fredes, i les mínimes de
diversos punts de la província es van situar per davall dels 10 ºC. D’altra banda, s’observa com al
llarg del mes les temperatures màximes van anar apujant, i el dia 25 van arribar a superar els 35 ºC
en diverses zones de la província.
Les precipitacions del mes han sigut en forma de tempesta. Els valors més alts de precipitació es
van registrar en localitats afectades per la tempesta del dia 3 que, encara que es va produir de
manera generalitzada per tot el territori, va tindre una intensitat torrencial en algunes localitats de la
Ribera Alta, l’Horta Sud i zones pròximes a la costa de la capital. Durant aquest mes, Benifaió va
assolir el valor més elevat del total de precipitacions, 136,9 mm; mentre a l’altre extrem es va situar
Llutxent tan sols amb 9,9 mm.
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Evolució temperatures mitjanes, màximes i mínimes. Font: Xarxa SIAR IVIA

Repartiment de les precipitacions. Font: Xarxa SIAR IVIA
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Ratxes màximes de vent. Font: Xarxa SIAR IVIA

En el mapa es veu la localització de les pluges torrencials a les zones de la Ribera Alta, l’Horta Sud
i València. A la resta del territori provincial, les precipitacions produïdes durant el mes van ser
menys intenses i generalitzades.
Observem en els mapes que juny va ser un mes molt humit en la major part de la província, i va
arribar a ser extremadament humit en localitats com ara Alginet, Catarroja i Albal. Va ser humit en
zones del Camp de Túria i a la Plana d’Utiel-Requena, i sec al Racó d’Ademús.
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1.2 COMPARATIVA AMB ANYS ANTERIORS
Segons dades de les estacions agroclimàtiques de la xarxa SIAR de l’IVIA, 1 al juny les
temperatures màximes, mitjanes i mínimes van ser iguals o molt semblants a la mitjana dels últims
15 anys. (Mitjanes: màxima 29,2 ºC; mitjana 22,5 ºC i mínima 15,8 ºC).
Pel que fa a la precipitació total acumulada mitjana, els 55,1 l/m2 caiguts van suposar un 161 %
menys de la mitjana interanual, situada en els 21,1 l/m2. Cal destacar, al seu torn, que només
l’any 2008 supera la xifra d’aquest mes de juny durant el període estudiat.
En les gràfiques següents s’observa la comparació de la mitjana de totes les estacions de les
temperatures màximes, mitjanes i mínimes i de les precipitacions d’aquest mes el 2018 respecte de
la mitjana dels últims 15 anys i l’històric d’aquest període.

1

Es descarten les estacions d’Algímia d’Alfara i Moncada 2 perquè no tenen l’històric de 14 anys anteriors.
6 de 47

7 de 47

8 de 47

La humitat relativa va ser molt semblant a la mitjana. En canvi, l’evapotranspiració aquest mes va
ser la més baixa de les que s’han donat en l’històric, que es va situar en un 13 % per davall de la
mitjana (152,1 mm).
En els quadres següents veiem una comparativa de l’evolució al llarg de l’any de les temperatures i
les precipitacions d’enguany respecte de la mitjana de 15 anys. S’hi pot comprovar la semblança
entre les temperatures mínimes, mitjanes i màximes respecte de les mitjanes corresponents, com ja
va passar al maig. Contrasta el canvi de la tendència de les precipitacions dels mesos anteriors,
aquest mes de juny supera el valor mitjà, i així es torna a situar la gràfica en la mateixa disposició
que ens trobem el mes de febrer, durant el qual les precipitacions del mes el 2018 van ser superiors
a la mitjana dels 15 últims anys.
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1.3

INDICADORS AGROMETEOROLÒGICS PER ESTACIONS

A continuació es mostren les dades dels principals indicadors agrometeorològics recollits per les
estacions SIAR de l’IVIA distribuïdes en quasi tota la província. Els valors més alts estan marcats
de roig i els més baixos, de blau.

Es continua veient durant aquest mes de juny la variabilitat de les temperatures primaverals: els
36,1 ºC de màxima de Camp Arcís davant dels 8,4 ºC de mínima a Polinyà del Xúquer. Cal
comentar la curiositat del canvi presentat a l’estació de Camp Arcís, on al maig es va obtindre el
valor més extrem de la mínima (0,3 ºC) i al juny es va registrar la temperatura més alta de les
màximes. Pel que fa a les precipitacions registrades aquest mes, cal destacar les estacions de
Benifaió, Algemesí i Carlet, amb valors elevats de 136,9, 130, i 123,7 mm respectivament; mentre
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que les estacions de Llutxent i Gandia-Marxuquera van registrar tan sols 9,9 i 13,8 mm
respectivament.
Fora de la xarxa de pluviòmetres de la xarxa SIAR de l’IVIA es van assolir els majors volums de
precipitacions. Segons dades de l’AEMET de Catarroja es van registrar 177 l/m² i 163,9 l/m² a
Alginet.

Tenint en compte la distribució de les precipitacions, la Ribera Alta va ser la comarca amb menys
diferència Eto-Pp mentre que la Plana d’Utiel-Requena va ser la comarca que va registrar més
diferència.
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1.4 PREDICCIÓ PER ALS PRÒXIMS MESOS
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per als pròxims mesos de juliol, agost i
setembre hi ha una major probabilitat que la temperatura es trobe en el tercil superior al litoral de la
província, i més cap a l’interior, la probabilitat s’iguala per als tres tercils. (període de referència
1981-2010):

Pel que fa a les precipitacions, per a JULIOL-AGOST-SETEMBRE hi ha la mateixa probabilitat
que la precipitació es trobe en qualsevol tercil en tota la província (període de referència 19812010):
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1.5

HUMITAT DEL SÒL

Tota la província, igual que la major part de la resta d’Espanya es trobava a la franja molt seca
l’última setmana del mes (percentatge d’aigua disponible en capes superficials <10 %).

El percentatge d’aigua disponible en capes profundes situat a la franja entre el 40 % i el 60 % havia
disminuït a l’interior fins que va quedar reduït a una part de les comarques d’Utiel-Requena i la Vall
d’Aiora. A la resta de la província se situava, sobretot, entre el 20 % i el 40 %.
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1.6 ÍNDEX DE SEQUERA
El mes de juny la situació va millorar, i tota la província va estar en la franja de -1 a -0,5 excepte la
part nord-est (el Camp de Morvedre, el Camp de Túria i l’Horta) on es va mantindre entre -1,5 i -1.

1.7 ÍNDEX DE VEGETACIÓ
A partir de la informació publicada per Agroseguro per a la línia de compensació per pèrdua de
pastures s’ha elaborat una taula en què es mostra per a cada comarca (nomenclatura MAPAMA)
l’índex de vegetació o NVDI2 de cada desena del mes de l’any en curs comparat amb la mitjana de
la sèrie històrica (un decenni), i s’estableixen diferents estrats si el valor resultant està per davall
d’aquesta mitjana. Així, en funció del valor de l’NVDI s’estableixen quatre colors, però només
s’adjudica valor als que pertanyen a cada estrat, tal com es recull en la figura següent:

2

L’NDVI mesura la quantitat i el vigor de la vegetació present a la superfície per mitjà de tècniques de teledetecció.
El valor que presenta està relacionat amb el nivell d’activitat fotosintètica.
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A continuació, es mostra l’evolució d’aquesta comparativa des del començament de l’any agrícola
fins al mes de juny. S’observa clarament la millora d’aquest índex respecte del mes anterior gràcies
a les pluges. Com a excepció, el Camp de Túria es manté en els mateixos nivells.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Agroseguro
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2 SITUACIÓ DELS EMBASSAMENTS I RECURSOS CIRCULANTS
Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) el volum embassat el dia 25
de juny va ser de 1.183,29 hm3, la qual cosa representa un 35,35 % de la seua capacitat i una
pujada del 3 % respecte de les dades de maig.

Font: CHX

La mateixa setmana del 2017, el volum embassat va ser de 1.205,63 hm3. Per primera vegada durant
l’any hidrològic, els sistemes de Xúquer i Túria es troben en nivells lleugerament superiors als de
les mateixes dates de l’any anterior.

Percentatge d’aigua embassada respecte de la capacitat al juny de 2017. Font: CHX

El volum desglossat per embassaments va ser el següent:
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Font: CHX
Segons l’informe de seguiment d’indicadors de sequera elaborat per la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, tal com estava previst el Sistema Xúquer ha passat a l’estat de normalitat perquè ha
mantingut un índex d’estat3 per damunt de 0,5 durant dos mesos seguits. La resta de sistemes es
mantenen en els mateixos escenaris que el mes passat.

Font: CHX

3

L’índex d’estat és adimensional i té un valor que se situa entre 0 i 1 en funció del volum embassat i altres mesures
preses el mes en què s’elabora cada informe comparat amb la mitjana, els màxims i mínims que ofereixen aquests
mateixos mesos per als diferents anys de la sèrie històrica.
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3 DANYS PUNTUALS I SEQUERA EN CULTIUS I RAMADERIA
A partir de la informació subministrada per les oficines comarcals de la província, s’exposen a
continuació els danys patits en cultius i/o en ramaderia a causa d’incidències climatològiques:
Pedra
El 6 de juny va caure una pedregada al Camp de Túria sobre els termes de Llíria, Benaguasil,
Benissanó i la Pobla de Vallbona. Els cultius més afectats van ser els cítrics i les hortalisses. En
mandarines va causar la defoliació i la caiguda de fruits i en tarongers es van observar ferides en els
fruits més exposats. En l’ametler, encara que va causar ferides en els fruits perquè ja havien assolit
la grandària final no s’espera una reducció significativa de la producció per aquest fet. Quant a les
hortalisses, els danys més importants es van observar en el cultiu de carabassa i, principalment, en
les plantacions més tardanes, amb trencament de fulles i brotades, que van afectar pocs fruits ja que
encara no hi ha quasi fruits quallats. En el cultiu de cebes es van observar ferides per l’impacte de la
pedra als bulbs. No obstant això, les condicions meteorològiques dels dies posteriors a
l’esdeveniment de la pedra, amb altes temperatures i baixes humitats relatives, afavoreixen la bona
cicatrització de les ferides i redueixen els atacs de fongs, i en permeten així la recuperació i les
noves brotades.

Danys en fulla i detall de l’impacte per pedra sobre fruit. Font: El Camp de Túria
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Defoliació en brotades altes per pedra i detall de dany en fruit en taronger. Font: OCA Camp de Túria

De la mateixa manera, al Camp de Morvedre, la pedra del dia 6 va marcar les taronges i mandarines
primerenques i va tirar a terra fruits acabats de quallar de varietats de mitja estació.

Efecte de la pedra en Marisol. Font: OCA Camp de Morvedre

Així mateix, la pedra del mateix dia va marcar els fruits de caqui, taronger i mandariner a Alfarb.
No obstant això, es considera que atés l’estat fisiològic dels cultius (porgada) és probable que es
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produïsca una aclarida fisiològica selectiva de manera que els fruits afectats caiguen amb més
facilitat i, finalment, no es veja afectada la producció.

Danys en fruit per pedra. Font: OCA Ribera Alta-Carlet

Sequera
Al Camp de Túria durant el mes de juny no s’han observat danys deguts a la sequera, ja que les
pluges del mes, (per damunt de la mitjana normal) han sigut un alleujament per als cultius de secà, i
han permés una recàrrega del sòl, que s’ha traduït en un bon quallat i desenvolupament dels fruits.
A l’Horta Nord les pluges de la primera setmana van permetre estirar el torn de reg en cultius
llenyosos, però no en hortalisses.
Al Camp de Morvedre es va regar una quantitat semblant a la mitjana dels últims 6 anys.
A l’Horta Sud, les zones que tenen aigua de la séquia de l’Or no tenen restriccions d’aigua mentre
que la resta de zones que es nodreixen de la de Favara i la Séquia Reial del Xúquer estan notant la
falta d’aigua pel que fa a la renovació i l’altura de la pel·lícula de l’aigua en l’arròs. En els cítrics i
el caqui s’ha recuperat el reg.
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4 EVOLUCIÓ DELS CULTIUS I DE LA RAMADERIA
Aquest epígraf s’elabora a partir de la informació subministrada per les oficines comarcals i
col·laboradores de la secció d’estudis.

4.1

CEREALS

Cereals d’hivern (blat, ségol, ordi i avena)
Al Racó d’Ademús el cereal engroguia i el gra tenia una consistència lletosa dura. Moment sensible
als vents secs de ponent que poden produir agostejament.
A la Vall d’Albaida va començar la recol·lecció de les parcel·les sembrades més prompte. S’hi
observaven espigues ben formades i de bones dimensions.

Avena a la Font de la Figuera. Font: OCA Vall d’Albaida
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Ordi sense collir (esq.) i collit (dreta) a la Font de la Figuera. Font: OCA Vall d’Albaida

Als Serrans, el cereal es trobava en fase de desenvolupament de l’espiga.

Espigolada dels cereals als Serrans. Font: OCA dels Serrans-Xelva.

A Utiel el cereal estava amb el gra quasi desenvolupat, pròxim a la recol·lecció. Les expectatives de
collita són les d’una campanya normal, amb un bon creixement gràcies a les pluges hivernals. A
Requena va començar la recol·lecció.
A la zona dela Vall d’Aiora, al final del mes va començar la sega en la majoria de parcel·les.
Cereals d’estiu
Arròs: A la Ribera Baixa havien finalitzat el primer tractament herbicida i el segon. A la zona de
l’Horta Sud estava en fase de fillol i s’havia fet l’aprimament o reducció del nivell de l’ aigua durant
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la segona setmana de juny. L’arròs estava creixent a un bon ritme, sense símptomes d’anòxia
radicular.
Dacsa: Al Racó d’Ademús l’estat fenològic era d’un nuc a tres segons el moment de sembra.

Sembra de dacsa acabada de germinar. Font: OCA Racó d’Ademús

4.2

INDUSTRIALS

A la Vall d’Albaida el gira-sol presentava una bona nascència afavorida per les pluges del
començament de mes.

Gira-sol a Fontanars dels Alforins. Font: OCA Vall d’Albaida

Al racó d’Ademús, les plantes aromàtiques s’aprofitaven per a obtindre amb la destil·lació els olis
essencials.
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4.2

FARRATGERES

Alfals: Al Racó d’Ademús es va fer alguna sega.

4.3

TUBERCLES

Xufa: Sense incidències destacables
Creïlla: Es van alternar parcel·les en recol·lecció amb unes altres que encara no s’havien
recol·lectat. A l’Horta Nord es va rematar la collita.

4.4

HORTALISSES

Al Camp de Morvedre estava pròxima la recol·lecció de meló de la marjal. Aquest meló, amb unes
condicions de sabor i textura diferenciats, no té una diferenciació clara en els mercats que li permeta
obtindre millors preus que produccions obtingudes en un altre tipus de terrenys. Aquestes parcel·les
se situen als municipis de Xilxes, la Llosa, Almenara i Sagunt. De la tardor a l’hivern estan
inundats, i això facilita l’eliminació dels patògens del sòl. A la primavera es buiden amb equips de
bombaments que envien l’aigua al mar. Les despeses d’aquestes operacions són elevades, de
manera que deixaran de fer-se aquestes produccions si no són rendibles i la zona es perdrà per al
cultiu.

Meló de pell de granota cultivat a la marjal de Sagunt. Font: OCA Camp de Morvedre
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Al Camp de Túria les cebes de mitja estació s’han anat arrancant, assecant al camp i recol·lectant.
Els melons d’Alger segueixen el cultiu sense incidències, s’inicien les recol·leccions a final de mes
a les plantacions més precoces. Pel que fa a les carabasses, tant redones per a torrar com de tipus
cacauet, segueixen el cultiu amb normalitat. Altres cultius hortícoles menys importants són la col
llombarda de cicle tardà per a recol·leccions a mitjan juliol i de calibres xicotets. Les plantacions de
tomaca a l’aire lliure s’han fet molt escalonades per a tindre collites durant tot l’estiu. En parcel·les
amb pimentó que es van plantar davall de túnel durant el mes s’han iniciat les recol·leccions.

Cultiu de meló d’Alger ratllat sense llavors a Llíria. Font: OCA Camp de Túria
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Esq.: Plantació de tomaques a Villar del Arzobispo. Dreta: Plantació de pimentó del tipus Padrón amb túnel de
geotèxtil. Font: OCA Camp de Túria

Cultiu i fruit de carabassa redona per a torrar a Villar del Arzobispo. Font: OCA Camp de Túria
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Assecatge de ceba tipus morada en camp, Llíria. Font: OCA Camp de Túria

A l’Horta Nord va començar la collita de tomaca i meló d’Alger a l’aire lliure. Les altes humitats de
la segona quinzena han propiciat atacs d’oidiosporosi i oïdi en hortalisses.
A la Ribera Baixa, va començar la recol·lecció de meló d’Alger, va finalitzar la de ceba blanca i va
continuar la de tomaca.
A la Canal de Navarrés s’estaven recol·lectant diverses hortícoles com ara ceba, fesol, pimentó i
s’observen plantacions de cucurbitàcies, tabac i altres hortícoles.

4.5

CÍTRICS

El Camp de Morvedre
El temps poc calorós i moderadament humit ha creat condicions favorables per a evitar una porgada
o caiguda fisiològica excessiva. El creixement vegetatiu dels arbres, en canvi, no ha sigut tan fort
com es podia esperar al juny.
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Creixement de fruit en taronger. Font: OCA Camp de Morvedre

En la taronja i varietats primerenques de clementines ja havia finalitzat la caiguda fisiològica de
fruits. En la resta estava molt avançada i en aquesta campanya es preveia una bona collita.

Creixement de fruit en Marisol (esq.) i clemenules (dreta). Font: OCA Camp de Morvedre

El cotonet de les valls (Delottococcus aberiae) ha suposat el major problema. La presència
d’aranyes de diferents espècies ha sigut baixa, gràcies al fet que juny ha sigut poc calorós i humit.
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Taronja deformada pel cotonet de les valls. Font: OCA Camp de Morvedre

El Camp de Túria
Durant el mes ha seguit el desenvolupament dels fruits de les varietats de taronja, i a final de mes
els fruits es trobaven al voltant del 30 % de la grandària final. Al començament de mes es produïa la
caiguda fisiològica de fruits o esporgada en les varietats de mandarina. Durant aquest mes s’han fet
tractaments fitosanitaris, tasques d’eliminació de males herbes, per mitjà de tasques de sòl, segues o
aplicacions d’herbicides, trituració de restes de poda i tractaments per al control del quallat i el
desenvolupament de fruits en clementines i híbrids.

Desenvolupament de fruits en Navel. Font: OCA Camp de Túria
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Reempelt en mandariner a Pedralba. Font: OCA Camp de Túria

L’Horta Sud
Els arbres es trobaven en fase d’engreixament del fruit.
La Foia de Bunyol
L’estat vegetatiu era normal, amb fruits amb el 40 % de la seua grandària.
La Ribera Alta
A la zona sud va continuar la recol·lecció de les varietats tardanes (València Late). Va finalitzar la
caiguda fisiològica de fruits i aquests es trobaven en creixement.
En la majoria de les plantacions de la zona nord de la comarca (Carlet), la caiguda de fruits
(esporgada) va ser molt abundant. Els tractaments per al poll roig de Califòrnia (Aonidiella
aurantii) ja han acabat. En moltes plantacions de clementines (Nules, Orogrande...) s’observa una
gran variabilitat en el calibre dels fruits que es pot deure a una floració més escalonada de la que és
habitual.
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Caiguda fisiològica. Font: OCA Carlet

Clementina. Font: OCA Carlet
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La Ribera Baixa
Va finalitzar la caiguda fisiològica de fruits tant en taronges com en clementiners i híbrids. Es va
observar un bon desenvolupament dels cultius.
La Safor
Després d’una floració abundant, el quallat no va ser tan excessiu com semblava. S’hi espera una
bona collita.
La Canal de Navarrés
Ja s’observa el fruit quallat i engreixant. Aparentment hi ha una bona collita per a aquesta
campanya.
La Vall d’Albaida
Ja s’havia produït la caiguda fisiològica (escombratge) i els fruits van començar a créixer. El
tractament per a les cotxinilles ja s’ha fet i, de moment, no presenten altres plagues, com ara aranya
o atacs de mosca blanca o cotonet.

4.6

FRUITERS

Fruiters de llavor
Al Racó d’Ademús en les varietats autòctones s’observava menys collita que en les comercials. El
fruit tenia la grandària d’una nou. Es feien tractaments fitosanitaris. Les pereres tenien un bon
desenvolupament.
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Pomeres amb fruits bastant clars en l’arbre de la mida d’una nou. Font: OCA Racó d’Ademús

Fruiters de pinyol
A la Ribera Alta es va iniciar la recol·lecció de les varietats de prunera tipus Black (Gold,
Ambar…), amb 10-12 dies de retard. La campanya de l’albercoquer ha finalitzat amb molts
problemes de comercialització.
A la Vall d’Albaida va finalitzar la recol·lecció de les varietats més primerenques de bresquilla i
nectarina i va continuar la de paraguaians. L’albercoc va començar bé però els preus van abaixar i,
en general, ha sigut un any de calibres xicotets. A principi de mes va començar la recol·lecció de les
pruneres com ara Black Splendor, Black Gold i Early Queen però, a partir de la segona quinzena de
mes, ja s’estaven collint altres varietats. A les parcel·les ja recol·lectades es va portar a terme la
poda en verd. Les pluges de principi de juny van tindre un efecte molt positiu, sobretot, per als
fruiters que es cultiven en secà.
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Prunera groga a Castelló de Rugat (esq.) i roja a Llutxent (dreta). Font: OCA Vall d’Albaida.

Bresquilla Grocivac a Llutxent (esq.) Paraguaians a la Pobla del Duc (dreta). Font: OCA Vall d’Albaida

Albercocs a Castelló de Rugat. Font: OCA Vall d’Albaida

A la Foia de Bunyol es va recol·lectar el 80 % dels fruiters de pinyol. La producció de bresquilla ha
sigut poca (al voltant de la meitat que un any normal), i la de nectarina ha tingut quantitats
importants de rebuig.
A la comarca del Camp de Túria, a final de mes es va iniciar la collita de la bresquilla de mitja
estació, i la bresquilla més tardana va quedar pendent fins que a final de mes assolia el 50 % de la
grandària final.
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Arbre i fruits madurs de bresquilla. Villar del Arzobispo. Font: OCA Camp de Túria

Caqui
A la Ribera Baixa va finalitzar la caiguda fisiològica de fruits. S’espera una collita un poc superior a
l’any passat.
A la vall d’Albaida a les parcel·les no danyades per les gelades primaverals el caqui es
desenvolupava amb normalitat mentre que la majoria de les que havien estat afectades per les
gelades començaven a recuperar el creixement normal però sense fruits. Pel que fa a les plagues
com el cotonet, mosca blanca, etc., de moment no hi ha indicis.
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Caquis a Llutxent (esq.) i parcel·la de caqui brotada després de gelades (dreta). Font: OCA Vall d’Albaida.

Al Camp de Túria el desenvolupament dels fruits de caqui avançava amb normalitat amb fruits a
final de mes amb un calibre al voltant del 40 % del desenvolupament final.

Caqui a la Foia de Bunyol. Font: OCA Xiva-Foia de Bunyol

36 de 47

A la Ribera Alta la caiguda fisiològica de fruits va ser molt important, en alguns casos superior a
l’esperada. Les plantacions joves eren les més afectades. Es va intentar controlar la caiguda de fruits
amb dotacions de reg més baixes: 6-8 h/setmana Es van fer alguns tractaments per al control del
cotonet. De moment, el problema de mosca blanca i el cotonet són molt puntuals. Tampoc
s’observen atacs de fredolic.
A la zona sud de la Ribera Alta es trobava en estat de fruit en creixement.
A la Canal de Navarrés els fruits estaven fent-se grans i s’observa la caiguda de fruits en molts
camps, normal per a l’època. Hi ha menys producció que en campanyes anteriors pel fred.
Magraner
A les plantacions joves de magraner al Camp de Túria s’intercalaven fruits que aconseguien el 30 %
de la grandària final amb fruits acabats de quallar.

Creixement de fruit a Llíria. Font: OCA Camp de Túria

A la Foia de Bunyol la varietat Smith té una producció normal, mentre que en les clàssiques
s’espera una certa disminució. L’estat vegetatiu era normal, en fase de quallat i creixement del fruit.
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Creixement del fruit. Font: OCA Foia de Bunyol

Kiwi
A la Ribera Alta s’esperaven bones produccions.

Kiwi. Font: OCA la Ribera Alta
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Alvocat
Al Camp de Morvedre les plantacions d’alvocat han finalitzat la floració amb un quall escàs. Són
molt freqüents els anys amb produccions baixes, especialment, en la varietat Hass. Davant
d’aquesta circumstància durant els últims anys s’està plantant la varietat Lamb Hass, que duplica el
rendiment del Hass, encara que la qualitat és inferior.

Poca producció en alvocat Hass. Font: OCA Camp de Morvedre

4.7

VINYA

A la zona de Requena, es trobava entre els estats K (baies de la grandària d’un pésol) i L
Compactació del xanglot). A Utiel es va veure afectat en certes zones per mustiesa fisiològica, a
causa de les altes temperatures dels mesos de gener i febrer, que van permetre avançar el
desenvolupament del cultiu. Posteriorment es van produir baixades de temperatures, que van
produir danys en certes zones, si bé el dany s’estima en un 10 % aproximadament. L’estat era de
grandària perdigó. Es va procedir a la poda en verd i es van efectuar tractaments amb productes
sistèmics a base de coure, a causa de la possibilitat de desenvolupament del fong del míldiu
(Plasmópara vitícola). Juntament amb el tractament es va aconsellar afegir sofre mullable, per a
combatre l’oïdi (Uncinula necátor).
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Als Serrans les vinyes es trobaven plenes de fullatge i es formava el xanglot.

Vinya als Serrans. Font: OCA dels Serrans

Les parcel·les amb vinya al Camp de Túria es trobaven entre estat de formació de fruits amb baies
des de la grandària d’un pésol (75) fins a xanglots amb baies que comencen a compactar-se (79).
Igual que en altres cultius de secà aquest mes s’han fet tasques superficials del sòl per a l’eliminació
de males herbes i afavorir ací l’emmagatzematge d’aigua.

Xanglot a Villar del Arzobispo. Font: OCA Camp de Túria
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A la Foia de Bunyol, s’esperava una producció normal, encara que en secà sí que s’esperava una
reducció de collita perquè havia plogut molt tard. L’estat vegetatiu era normal, de compactació del
xanglot (L33)

Estat del vinyer. Font: OCA Foia de Bunyol

A la Vall d’Albaida s’estaven fent tractaments preventius contra l’oïdi i el míldiu i contra la segona
generació de l’arna del xanglot. Les vinyes presentaven un bon estat vegetatiu i els grans, que
anaven engreixant, es trobaven en la fase de grandària de pésol.

Vinya a Fontanars dels Alforins (esq.) i a Quatretonda (dreta). Font: OCA Vall d’Albaida.

A la Vall d’Aiora van aparéixer les primeres baies i es van dur a terme tasques mecàniques al
terreny per a eliminar cobertes vegetals i tractaments fitosanitaris per a plagues i malalties.
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4.8

OLIVERA

A la Vall d’Albaida, els arbres presentaven un bon estat vegetatiu. A les parcel·les més pròximes al
litoral els fruits es trobaven majoritàriament al 10 % del calibre final.

Oliveres a Castelló de Rugat. Font: OCA Vall d’Albaida

A la Canal de Navarrés es trobava ja en la fase d’engreixament de l’oliva. Les elevades
temperatures dels últims dies no van ser molt beneficioses per al cultiu, especialment, per a l’olivar
de secà. A priori sembla que hi ha menys collita que en la campanya anterior.
L a Vall d’Aiora es trobava en plena floració, que eraabundant i hi havia una bona previsió de collita
per l’aparició de molts manats.
A la Ribera Alta s’estimaven produccions més baixes que les obtingudes la campanya passada.
A la Foia de Bunyol es va observar una mala floració, possiblement pel mal oratge en el moment
que es va produir. L’estat vegetatiu era normal, amb fruits amb el 50 % del calibre final.
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Creixement del fruit. Font: OCA Foia de Bunyol.

A Utiel el cultiu es trobava en l’estat de caiguda del 80 % de pètals, mentre que a Requena l’estat
era el de creixement de fruits, entre el 10 % i el 50 % de la grandària final.
Als Serrans es trobava en estat de quallat i desenvolupament de fruit.

Estat de l’arbratge i detall del fruit. Font: OCA dels Serrans.

Al Camp de Túria es trobaven entre fruits quallats i fruits, que havien aconseguit el 50 % del calibre
segons la zona i la varietat.

4.9

AMETLER

Al Racó d’Ademús els arbres es trobaven amb bon desenvolupament i l’ametla havia assolit el
màxim desenvolupament amb l’enduriment de l’endocarpi.
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A la Canal de Navarrés els fruits van continuar desenvolupant-se. Es continuen observant bastants
plantacions noves a la comarca, quasi totes en regadiu.
A la Vall d’Albaida l’ estat vegetatiu es veia normal, els fruits ja havien assolit la grandària
definitiva i l’endocarpi s’estava endurint.
A la Vall d’Aiora es va destacar una bona evolució general del cultiu, amb bona maduració i
desenvolupament del fruit correcte. Es van dur a terme tractaments fitosanitaris preventius.
A la Foia de Bunyol els fruits es trobaven assolint la grandària definitiva. Es va considerar una certa
reducció de collita respecte d’un any normal, possiblement per la sequera que hi hagué fins al final
de la primavera.

Ametler Font: OCA Foia de Bunyol

A Requena, els fruits es trobaven prop de la grandària definitiva. A Utiel, en el de fruit tendre. A la
Venta del Moro es va veure afectat per la vespa de l’ametler (Eurytoma amigdali), amb baixades
importants de rendiments. S’han fet 2-3 tractament fitosanitaris quan va començar el vol de
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l’insecte i abans que penetre en el fruit, per a evitar danys en la collita següent. Les tasques culturals
normals a la zona han sigut 4-5 passades de cultivador. Adobament amb fem i adobament orgànic.
Als Serrans, en algunes parcel·les es van fer tasques per a llaurar el sòl. S’observen plantacions
noves d’ametler (amb planta o llavor). Els arbres es troben en la plenitud de fullatge i el
desenvolupament de fruits ha sigut alt. Enduriment de la clofolla del fruit.

Aspecte dels arbres i detall del fruit. Font: OCA dels Serrans

Al Camp de Túria havien aconseguit la grandària final i començaven a madurar.
A la Ribera Alta s’esperaven bones produccions.
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4.10 GARROFERA
Al Camp de Túria, una vegada desenvolupat el fruit, comencen a madurar i s’enfosqueixen les
baines.

Arbre i fruit de garrofera a Bugarra. Font: OCA Camp de Túria.

A la Foia de Bunyol les baines, encara verdes, havien assolit la grandària final.

Arbre i fruit de garrofera. Font: OCA Foia de Bunyol
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A la Ribera Alta s’esperaven bones produccions.

4.11 RAMADERIA
Als Serrans la muntanya es trobava més humida a causa de les últimes pluges i nevades, amb el
consegüent efecte en les pastures, per a la ramaderia extensiva, i les floracions silvestres, per a
l’apicultura.

Estat de la muntanya. Font: OCA dels Serrans

Al Racó d’Ademús, encara que insuficients, les pluges van mantindre unes xicotetes pastures que
són aprofitables per el bestiar oví i caprí. La floració va permetre que els apicultors feren talls de
mel. D’altra banda, es van fer treballs d’esquilada en les ovelles.
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