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• 1.- RESUM CLIMÀTIC I HIDROLÒGIC
El mes de juny ha sigut de temperatures suaus, amb un inici fresc i temperatures creixents , situantse en uns nivells normals, amb valors homogenis i ascendents al llarg del mes, sense pics de calor.
Respecte a precipitacions, el mes de maig ha sigut humit a causa de les precipitacions dels primers
dies del mes, amb alguns fenòmens tempestuosos però sense danys. Aquest mes no ha sigut
especialment ventós i les ratxes han sigut poc importants.

1.1.- Temperatures
La temperatura mitjana de les estacions meteorològiques provincials es va situar en 22,3 °C , valors
normals per al mes, en la mitjana històrica, bastant frescos a l'inici del mes degut a les
precipitacions d'aqueixos dies, sent de pujada progressiva al llarg del mes, aconseguint valors
màxims el dia 22 (26,3 °C Vila-real) i mínima el dia 6 (16,9 °C Sogorb).
En els següents gràfics es pot observar l'evolució al llarg del mes i la posició de les mitjanes del
conjunt d'estacions respecte als valors històrics.
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Per al as temperatures màximes i mínimes, ambdues s'han situat en valors mitjans. La mitjana de les
mínimes s'han situat en 16,6°C, 4,6 per damunt del corresponent al mes anterior, mentre que les
màximes s'han situat en 27,6°C, 4,2 °C per damunt del mes anterior. El valor diari màxim de les
màximes ha sigut de 33,9°C, 7,0 °C superior a maig que es va produir el dia 22 en l'estació de
Sogorb, i el valor mínim de les mínimes ha sigut de 9,6 °C a Sogorb el dia 7. L'estació amb major
temperatura mitjana màxima mensual va ser Vila-real (28,3 °C) i la que ha registrat menor
temperatura mitjana mínima mensual ha sigut Sogorb (14,2 °C).
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1.2.- Precipitació
La precipitació mitjana del mes ha sigut de 36,3 mm, enfront de 24,9 mm del mes anterior (+33%) i
51,8 de mitjana històrica (-36%), oscil·lant entre us 24.3 de Sogorb i els 52.2 mm de Vila-real, amb
les precipitacions més importants el dia 28, amb 16.7 mm de mitjana , destaca Vall d’Uixó amb
33,0 mm, seguit de Vila-real 27,2 mm en el mateix dia.
En el mes hi ha hagut 13 registres que han superat els 10 mm dia, dels quals 9 han superat els 20
mm, sent el 16% dels registres corresponents a dies sense pluja i el 92% amb menys d'un mm/dia.

De la cartografia del mes de juny elaborada per AEMET-CV comprovem que per a la major part de
la província podem parlar d'un mes humit, excepte la zona central de la província que es situaria en
la normalitat i en zones aïllades amb caràcter molt humit, com en l'Alt Millars i en la Plana Baixa.
La màximes precipitacions se situen en la zona interior, amb precipitacions superiors als 50 l/m².
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La distribució de la precipitació mensual i acumulada es pot visualitzar en els mapes d'Amet
corresponents al Butlletí Hídric Nacional. La precipitació mensual se situa en 20-30 mm per a
litoral i meitat sud, en 30-50 mm per a l'interior sud, templat per a l'interior nord precipitacions
majors de 50 mm. l'acumulada des de l'1 de setembre l'esquema seria similar al descrit amb
anterioritat, amb 150-200 mm per a la franja litoral i interior sud, superior a 300 mm per al nordoest, 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, una mica més del 75% en el nord-oest, i entre el
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 4,2 Km/h (4.1 de valor mig històric i 4.3 del mes anterior), sent l'observatori més
ventós (mitjana mensual) Vila-real amb 5,3 Km/h i el menys Borriana amb 2.5 Km/h, sent el dia
més ventós (mitjana) el 13 amb 5,6 Km/h, amb 13,7 Km/h en Sant Rafael . Quant a ratxes, el valor
més extrem s'ha situat en Sant Rafael amb 37,1 Km/h, el dia 13, sent a nivell general el pitjor dia el
13 amb una mitjana provincial de 22.0 Km/h.
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1.4.- Indicadors de sequera
L'Índex de Precipitació Estandarditzat (SPI) que elabora mensualment AEMET és similar al descrit
per al mes de maig, reflecteix uns valores de normalitat, entre -0,5 i + 0.5 per a una escala d'un i tres
mesos per a la totalitat de la província, fins i tot alguna cosa humida per a una xicoteta franja en la
part sud. Els valors empitjoren en el càlcul a partir dels 6 mesos (-0,5-1,0) en la franja costanera,
mantenint-se la meitat interior en normalitat. Per a l'any agrícola (des de l'1 de setembre) els valors
empitjoren, predominant els valors entre -1,5 i -2,0 A llarg termini, els valors empitjoren, amb
gradacions nord-sud, situant els pitjors valors en la zona nord on arriben a -3, indicador de la llarga
sequera que es ve patint a la província.

L'evolució de l'índex SPI per a un conjunt de períodes d'acumulació de la precipitació que varia d'un
mes a 24 mesos, i referit a l'estació d'Almassora es pot veure en la gràfica adjunta. El valor del mes
actual és 0,7, que indica lleugerament humit, a causa de les pluges del mes de maig i juny,
recuperant valors de mesos anteriors. Es mantenen com a valors més baixos els corresponents al
període d'acumulació de 15-17 mesos, amb valors -2.1 per als tres mesos, que són indicadors de
sequera severa.
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Respecto al Balanç Hídric del sòl, AEMET ofereix la situació d'humitat del sòl, referit al
percentatge d'aigua disponible per a les plantes, en la capa superficial i en profunditat, aquest últim
referit a profunditat de les arrels. Malgrat a les pluges caigudes en el mes, els nivells d'humitat en la
capa superficial de sòl se situa entorn al 10%, excepte per a la zona interior del Palància i Millars.
Per a capes més profundes la situació reflecteix nivells d'humitat, amb un 20-40% per a la major
part de la província, superats en la zona interior provincial que han arribat a aconseguir valors
d'humitat lleugerament superiors, entre 40-60%.

Quant als escenaris de la sequera hidrològica, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer mostra
una situació molt similar a la del mes anterior, indicant “alerta” per a la zona nord, sistema “SéniaMaestrat”, quedant en “prealerta” la zona de “Palància-Les Valls”, sent la situació de normalitat per
al sistema “Millars-Plana de Castelló”, amb indicadors molt similars respecte al mes anterior,
encara que millorant els índexs lleugerament.
En el primer quadre es detalla la situació de final de mes, per zona i sistema, amb indicació del tipus
i la ubicació dels indicadors.
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En el següent quadre es pot observar l'evolució dels índexs en l'últim any.

Se comprova que aquests evolucionen negativament des de fa un any (des dels primers mesos del
passat any) en tots els sistemes, encara que en juny es pot veure una millora, excepte en la zona sud
que manté el valor de l'índex.
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1.5.- Reserves hídriques
Els valors d'aigua embassada a la província se situen en el 42,3% a la fi de juny, un 9.7% per davall
de la mitjana del període 2007/16, situació que s'ha mantingut respecte al mes anterior. Moderada
situació la dels dos principals embassaments de la província, millor Arenós (42%) que Sitjar (62%),
augmentant substancialment aquest últim la seua capacitat un 50% durant el mes i disminuint
quinze punts percentuals el primer (el descens d'11 Hm 3 d'Arenós correspon pràcticament amb
l'augment de capacitat de Sitjar).

Les pluges del mes han ajudat a mantindre la capacitat d'embassament per a l’ús agrícola de la
província, continuant amb l'optimisme del sector per a la present campanya.
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1.6.- Necessitats d’aigua de reg
Amb les dades obtingudes de la Web de l’IVIA s’han calculat, de manera orientativa i per a
comparar diferències entre consums mensuals, les necessitats de reg en el cultiu de mandariner en
tres estacions de la província: Onda, Ribera de Cabanes i Vall d’Uixó.
En el següent quadre se pot observar que per a les tres estacions objecte d'estudi. Les necessitats
s'han reduït considerablement respecte a la mitjana, encara que superiors al mes anterior. Els valors
acumulats es mantenen lleugerament superiors a la mitjana a Onda i Cabanes, sent inferiors en Vall
d’Uixó.
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En el següent gràfic es pot seguir l'evolució setmanal de les necessitats per a cítrics, per comarques,
en l'últim trimestre.

1.7.- Previsions climàtiques
Segons informació de la Agencia Estatal de Meteorologia, les previsions de temperatures i
precipitacions per als pròxims tres mesos son:
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Per a la província de Castelló i per al període de juliol - setembre de 2018 hi ha una major
probabilitat que la temperatura es trobe en el tercil superior en el terç aquest de la província (franja
costanera), per a la resta la probabilitat se situen en els valors climatològics, igual que ocorre amb la
precipitació.

1.8.- Incidències climàtiques
Els valors termomètrics del mes de juny han sigut els normals, sense valors extrems que pogueren
afectar els cultius, no tenint coneixement de danys en cultius o bestiar per temperatures anormals.
Quant a precipitacions, destacar pluges importants a inici de mes, amb algunes tempestes, però
sense episodis destacables de calamarsa.
Respecte al vent, juny ha sigut un mes relativament tranquil, amb valors mitjans que s'han en els
valors mitjans i amb ratxes per davall de la mitjana històrica. No hi ha hagut episodis especials dels
quals es derivaren danys agraris.
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2.- SITUACIÓ DE CULTIUS I BESTIAR
Herbacis extensius
Cereals d'hivern/primavera
Les pluges de maig i juny han sigut molt positives per al cereal de les zones més fredes i amb el
desenvolupament vegetatiu més retardat. Per a les zones més primerenques les pluges no han sigut
efectives a causa de la proximitat de la recol·lecció, que es va iniciar a meitat de mes en aquelles
parcel·les que el rendiment ho permitia, sent l'aprofitament a dent en aquelles parcel·les amb escàs
desenvolupament.

Campos de cereals a Barraques, inici de juny, amb escàs desenvolupament (O.C. Alt Palància)

Camp d'ordi a Morella amb excel·lent desenvolupament (O.C. Els Ports)

En les zones més fredes de l'interior nord de la província, Els Ports, Alt Maestrat i L'Alcalatén, la
recol·lecció es realitzarà el mes de juliol.
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Arròs
Les parcel·les d'arròs dels termes de Xilxes i La Llosa han evolucionat favorablement, aconseguint
les plantes un bon desenvolupament. Durant el mes es realitzen labors d'adobat i tractaments
fitosanitaris.

Campos d'arròs (Bomba) a la Llosa.

Tubercles
Molt avançada la recol·lecció de la creïlla primerenca en tota la província. La producció ha sigut
bona i han acompanyat els preus.

Camp de creïlles recentment recol·lectat, Peníscola.

Durant el mes s'han llaurat els camps i preparat per als nous cultius.
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Hortalisses
Sense a penes cols i coliflors en el camp, recollint-se les últimes parcel·les d'encisam i all porro,
preparant-se els camps per a les noves plantacions.
Sense producció de carxofa, excepte xicotetes partides de varietats híbrides que cada any tenen
menor presència en els camps.
Es continua collint productes de primavera-estiu, com a carabasseta, tomaca, pimentó, cogombre,
tant en hivernacle com a l'aire lliure.
També té una presència notable les plantacions de fesols, que es mantén i fins i tot milloren la seua
presència aquesta campanya.
Presència notable de meló d'Alger en tota la província, especialment en la zona nord. També
carabasses i meló. A final de mes, després d'un xicotet retard en el cicle, ja estan produint les tres
espècies.

Carxofa
Pràcticament sense producció, excepte en els camps amb varietats híbrides.
S'han recollit les gomes de reg i s'han començat a llaurar els camps i preparar-los per als nous
cultius.

Campos de carxofa amb final de producció i a la dreta camp llaurat preparat per a pròxima plantació. Peníscola.
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Col de cabdell
Quasi sense producció de cols, finalitzat el cultiu. Bona campanya, amb una producció un 20%
superior a la de l'any anterior.
Coliflor
Xicoteta producció de coliflor, finalitzant la campanya.
Encisam
Producció baixa d'encisams en totes les varietats, quedant poques plantacions en camp.
Tomaca, pimentó i carabasseta
Continuen totes les produccions d'hivernacle de tomaca, pimentó, cogombre i albergínia.
A l'aire lliure continuen realitzant-se plantacions per a cicles d'estiu. A final de mes ja estaven en
producció tots els cultius a l'aire lliure.

Campos d'hortalisses en la Marjal de La Llosa (tomaques i carabasseta a l'esquerra, cogombre i tomaca en “capella” a la dreta).
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Meló d'Alger
Cultiu en ple desenvolupament, iniciant-se la recol·lecció a final de mes, esperant-se bones
produccions.

Planta de meló d'Alger amb els primers fruits a la fi de juny a Benicarló

Meló
Les plantacions evolucionen favorablement i comencen les primeres produccions de meló a final de
mes.

Primera collita de melons a La Llosa a la fi de juny.
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Fesols
Continuen evolucionant las plantacions de fesol, en plena producció a l'aire lliure i finalitzant els
primers cicles en hivernacle.

Plantacions de fesols en hivernacle, la Vall d'Alba.

Altres cultius. Pràcticament finalitzada la producció de porro, col llombarda i bròquil, amb unes
bones produccions, superiors a l'any anterior.
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Cítrics
Finalitzada la floració el mes de maig, el fruit ha anat desenvolupant-se i engrossint durant el mes,
iniciant-se la “porgá” que s'ha desenvolupat durant tot el mes de forma més o menys intensa, segons
zones i varietats. Després d'una bona floració i amb una caiguda important de fruits, s'espera una
bona collita.

“Porgá” en Clemenules, Vila-real, esquerra primers de juny, dreta final de mes.

Durant el mes s'ha procedit a les labors de cultiu, control d'herbes del sòl, trituració de poda,
tractament desenvolupe de fruits i fitosanitaris. A l'ésser un mes relativament fresc no s'han detectat
focus d'aranya.
Olivar:
Les pluges generalitzes a la província de primers de mes han sigut molt positives per a uns fruits
que inicien el seu engrossiment. S'espera una collita inferior a la mitjana.
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Plantació d'oliveres a Peníscola.

Ametler
El fruit ha aconseguit una grandària considerable i la vegetació és bona a causa de les pluges dels
dos últims mesos.
Es realitzen labors del sòl per a aprofitar l'aigua caiguda.

Plantació d'ametlers en Cabanes, amb detall de fruits.

Garrofera
Les pluges han sigut molt bones per al cultiu. Les baines continuen desenvolupant-se i adquireixen
un desenvolupament pròxim al definitiu. Encara que inicialment la collita no es preveia bona,
s'espera una mitja collita.
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Plantació de garroferes a Càlig, on es pot observar la bona collita i bona grandària de baines.

3.- INFORMES DE DANYS I SEQUERA

3.1.- Danys
No es tenen ressenyes de danys meteorològics puntuals durant el mes de juny.

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 cultius llenyosos.
L'evolució de la situació de sequera la podem realitzar a través dels Índexs de Vegetació que ,amb
àmbit decennal, publica mensualment AGROSEGURO, que encara que referits a “Compensació per
Pèrdua de Pastures” de l'assegurança pecuària, podem fer-los extensius a més a la situació dels
cultius herbacis de secà.
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Se comproven que els índexs de vegetació del mes de juny se situen en valors de “normalitat” i per
a l'última desena, el mes finalitza amb valors per damunt de la mitjana, la qual cosa ens dóna una
idea de la recuperació dels mateixos en aquest mes de juny, situació lleugerament millor que en el
mateix període de l'any 2017.
Per cultius, els cereals i les pastures han sigut els cultius que més incidència han tingut a causa de la
sequera. En la zona central de la província els danys en la present campanya s'estimen entre un 2070% de la collita, encara que hi ha parcel·les en què no s'ha recol·lectat el cereal.
Els cultius llenyosos de secà també estan afectats per la sequera, més l'olivera que l'ametler, amb un
descens de collita que podria arribar al 25%.
Secció d'Estudis Agraris – Castelló.
Juliol de 2018
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