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Cereal recol·lectat a Morella, foto O.C. Els Ports.

•

Arbre de Marisol a les Alqueries amb abundant collita.
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1.- RESUM CLIMÀTIC I HIDROLÒGIC
El mes de juliol ha sigut de temperatures estiuenques, calorós, amb temperatures lleugerament
superiors als valors mitjans, molt homogeni durant el mes.
Respecte a precipitacions, el mes de juliol ha sigut molt sec, amb a penes precipitacions, a excepció
del dia 22, amb xicotetes pluges i unes tempestes amb pedra en la zona central de la província, amb
danys en collites. Aquest mes tampoc ha sigut especialment ventós i les ratxes han sigut poc
importants, lleugerament per damunt de la mitjana.

1.1.- Temperatures
La temperatura mitjana de les estacions meteorològiques provincials es va situar en 25,6 °C , valors
normals per al mes, en la mitjana històrica, homogenis al llarg del mes, amb una xicoteta caiguda de
3-4 °C el dia 22, i s'arribava a valors màxims el dia 16 (28,7 °C Vila-real) i mínima el dia 22 (20,8
°C S. Rafael).
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 a les temperatures màximes i mínimes, ambdues s'han situat en valors mitjans. La mitjana de les
mínimes s'han situat en 19,6 °C, 3,0 per damunt del corresponent al mes anterior, mentre que les
màximes s'han situat en 31,1 °C, 3,5 °C per damunt del mes anterior. El valor diari màxim de les
màximes ha sigut de 36,6 °C, 2,7 °C superior a juny) que es va produir el dia 16 en l'estació de
Ribera de Cabanes, i el valor mínim de les mínimes ha sigut de 14,3 °C a Segorbe el dia 7. L'estació
amb major temperatura mitjana màxima mensual va ser Vila-real (31,7 °C) i la que ha registrat
menor temperatura mitjana mínima mensual ha sigut Segorbe (16,7 °C).
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1.2.- Precipitació
La precipitació mitjana del mes ha sigut de 4,3 mm, enfront de 36,3 mm del mes anterior (-88 %) i
16,0 de mitjana històrica (-73 %), oscil·lava entr els 0 de Nules i els 16,3 mm de Sant Rafael, amb
les precipitacions més importants el dia 22, amb 2,8 mm demitjana, hi destaca la Ribera de Cabanes
amb 6,3 mm, seguit dels 6 mm de Sant Rafael el mateix dia.
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Durant el mes no hi ha hagut cap registre que haja superat els 10 mm dia, i el 93 % dels registres
corresponents a dies sense pluja i d'aqueixos, només 10 registres han superat 1 mm/dia.

De la cartografia del mes de juny elaborada per AEMET-CV comprovem que les precipitacions són
escasses, quasi nul·les en el sud-est de la província, mentre que les màximes es produeixen en el
nord-oest, els Ports i Alt Maestrat, amb precipitacions superiors als 75 l/m2.
La intensa activitat tempestuosa del mes es pot veure en el mapa de AEMET de descàrregues de
raigs del mes de juliol, amb gran intensitat en la meitat nord, especialment en l'extrem nord-oest,
coincidint amb la zona de màximes precipitacions.
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La distribució de la precipitació mensual i acumulada es pot visualitzar en els mapes de AEMET del
Boletín Hídrico Nacional. La precipitació mensual ja s'ha comentat en l'apartat anterior en la
cartografia CV. Per a l'acumulada des de l'1 de setembre , la meitat sud de la província estaria entre
200 i 250 mm, destaca l'extrem nord-oest que supera 400 mm i la franja sud-est, la zona menys
plujosa, que estaria per davall dels 200 mm. Sobre la mitjana històrica, la franja litoral està en 5075 % de precipitació i el terç interior se situa entre el 75-100 % de la mitjana.
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1.3.- Vent
El mes ha sigut menys ventós que els anteriors en velocitat mitjana, en la mitjana dels valors
històrics. La velocitat mitjana s'ha situat en 4,1 km/h (4,1 de valor mig històric i 4,2 del mes
anterior), l'observatori més ventós (mitjana mensual) era Vila-real amb 5,4 km/h i el menys
Borriana amb 2,6 km/h, i el dia més ventoso (mitjana) era el 16 amb 5,9 km/h, amb 11,6 km/h en
Sant Rafael . Quant a ratxes, la mitjana ha sigut de 17,7 km/h, 0,2 menys que el mes anterior, el
valor més extrem s'ha situat en Sant Rafael amb 41,4 km/h, el dia 16, i a nivell general el pitjor dia
era el 16 amb una mitjana provincial de 25,1 km/h.
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1.4.- Indicadors de sequera
Amb les dades de les estacions de la xarxa SIAR de l'IVIA, hem calculat l'evolució del “Índex de
Sequera (IESP)” des de principis de campanya, l'1 de setembre de 2017.
Els valors han empitjorat el mes de juliol a causa de l'escassetat de pluges. Els valors se situen
entre -0,9 de Vila-real, que indica un valor de sequera moderada, fins als 2,0 de Sant Rafel del Riu
que indica sequera extraordinària. Tenim valors mitjans, corresponents a sequera severa (entre -1,0 i
-1,7 d'índex) per a les estacions meteorològiques de Cabanes, la Vall d’Uixó, Castelló i Borriana.
En general, per al conjunt d'estacions, els valors més baixos es localitzen en la zona litoral nord.

Respecte al balanç hídric del sòl, AEMET ofereix la situació d'humitat del sòl, referit al % d'aigua
disponible per a les plantes, en la capa superficial i en profunditat, aquest últim referit a profunditat
de les arrels. Les escasses precipitacions del mes han suposat un nivell mínim de reserves
superficials d'aigua en la major part de la província, a excepció d'una franja central i de la zona
nord-oest. Alguna cosa similar trobem quant a capes més profundes, amb una zona de poques
reserves en la meitat sud, per davall del 10 %, amb una zona nord que millora lleugerament fins a
un 20 %, que arriba a un 30% en el nord-oest provincial.
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Quant als escenaris de la sequera hidrològica, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer mostra
una situació molt similar a la del mes anterior, indica “alerta” per a la zona nord, sistema “SéniaMaestrat”, queda en “prealerta” la zona de “Palància -les Valls”, i la situació era de normalitat per al
sistema “Millars-Plana de Castelló”, amb indicadors molt similars respecte al mes anterior, encara
que empitjorant els índexs aquest mes.
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.

Es comprova que aquests evolucionen negativament des de fa un any (des dels primers mesos del
passat any) en tots els sistemes, es manté la situació en el sistema Millars-Plana de Castelló, que
descendeix en els altres dos sistemes.
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1.5.- Reserves hídriques
Els valors d'aigua embassada a la província se situen en el 37,6 % a la fi de juliol, un 9,9 % 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 Sitjar (59 %) que
Arenós (37 %), encara que en descens els dos, està quasi buit el pantà de Maria Cristina, a un 4 %
de la seua capacitat.

L'absència de pluges del mes i l'augment de temperatures i de les necessitats de reg han provocat el
descens de l'aigua embassada, es mantenen els nivells d'aigua per davall dels valors històrics i dels
tres últims anys.
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1.6.- Necessitats aigua reg
Amb les dades obtingudes de la web del IVIA hem 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 la Vall d’Uixó.
En el següent quadre se pot observar que per a les tres estacions objecte d'estudi les necessitats han
augmentat respecte als mesos anteriors, i se situen per damunt de la mitjana dels valors històrics.
Quant a valors acumulats des de principis d'any, es mantenen lleugerament superiors a la mitjana a
Onda i Cabanes, i són inferiors a la 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.

Les necessitats de juliol són superiors a les del mes anterior, encara que les pluges del dia 22 han
provocat un descens puntual per a la setmana 29.

1.7.- Previsions climàtiques
Segons informació de l'Agència 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 agost - octubre de 2018, per a la temperatura, la
probabilitat dels tercils és la climatològica, igual que per a la precipitació.

1.8.- Incidències climàtiques
Els valors termomètrics del mes de juliol han sigut molt elevats, ha sigut un mes molt calorós. No es
té coneixement de danys en cultius o bestiar per altes temperatures.
Quant a precipitacions, han sigut escasses durant el mes i de caràcter tempestuós, en alguns casos
acompanyades de calamarsa. Cal destacar les tempestes del dia 22, que encara que no foren intenses
van ser acompanyades de calamarsa, afectaven els termes de Benlloc i Cabanes (Ribera), que van
causar danys de consideració en cultius hortícoles i en cítrics.
Respecte al vent, juliol ha tornat a ser un mes relativament tranquil, amb valors mitjans i ratxes
situats en els valors mitjans. 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.
Pràcticament recol·lectat el cereal en tota la província, pendent de recol·lectar una xicoteta part
corresponent a les zones més fredes de Vistabella i els Ports, en qualsevol cas, inferior al 15 %.
Als Ports es mantenen els bons rendiments anunciats en informes anteriors, malgrat les
calamarsades puntuals de les tempestes dels dos últims mesos. En la zona de Vistabella, els
rendiment no han sigut tan alts com es podrien esperar a causa dels colps de calor en l'última fase
del creixement.

Cereal ajagut, a punt de recol·lectar, a causa de les tempestes de juliol en la zona dels Ports.

Farratgers
En la zona nord-oest de la província hi ha hagut una bona producció de farratges, fins i tot
rebrotaven els talls de juny que permetien un segon aprofitament per al mes d'agost.
A la costa bona producció de farratges, tant d'alfals com de mescles farratgeres.
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Rebrot de trepadella vera (25/07) en una mateixa parcel·la un mes després de la sega el 26 juny. Oficina Comarcal els Ports.

Fenc empacat en la marjal de la Llosa i sorgo farratger en desenvolupament a la marjal de Nules.
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Arròs
Les parcel·les d'arròs dels termes de Xilxes i la Llosa evolucionen favorablement, i les plantes tenen
un bon desenvolupament. Durant el mes es mantenen les labors de cultiu.

Camps d'arròs Bomba a la Llosa i J. Sendra a Xilxes.

El cultiu s'està desenvolupant bé, una mica de problema de fusarium i sense problemes de
piriculària. S'espera una bona collita.
Tubercles
Finalitzada la recol·lecció de la creïlla primerenca en tota la província. La producció ha sigut bona i
han acompanyat els preus.
Durant el mes s'han llaurat els camps i preparat per als nous cultius.
S'inicia la recol·lecció de creïlla de mitja estació.
Hortalisses
Es realitzen els trasplantaments de les collites de final d'estiu i de tardor, com les cols, coliflors i
encisams, de les quals en aquests moments hi ha molt poca producció.
El mateix ocorre amb la carxofa, on comencen a realitzar-se les plantacions que duraran fins al mes
de setembre.
Els cultius d'estiu segueixen en plena producció en totes les zones de cultiu de la província.
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Carxofa
Sense producció, finalitzat la collita en els pocs camps amb varietats híbrides.
S'inicien les primeres plantacions, que continuaran realitzant-se fins al mes d'octubre.

Camps de carxofa amb gomes de reg recollides i llest per a llaurar. Benicarló.

Col de cabdell i coliflor
Quasi sense producció degut al final de la campanya.
Es realitzen les noves plantacions del cicle de tardor.
Encisam
Quasi sense producció d'encisams. Es realitzen noves plantacions.
Tomaca, pimentó, albergínia i carabasseta
Continuen totes les produccions d'hivernacle de tomaca, pimentó, cogombre i albergínia.
A l'aire lliure continuen desenvolupant-se les plantacions corresponents als cicles d'estiu.
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Camp de berengenas a Moncofa.

Meló d'Alger
El meló d'Alger està en l'equador del cultiu, amb altes producció durant el mes, tant de varietats
amb llavors com sense.

Plantació de meló d'Alger a Benicarló

Evolucionen les plantacions de melones, que entraran en producció el mes d'agost per a cobrir la
segona part de la campanya.
Meló
La producció ha començat amb retard per causa de la primavera freda. Hi ha una menor superfície
de meló primerenc ja que a causa dels preus de la segona part de la campanya passada els
agricultors han apostat pel meló tardà.
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En general, la producció és bastant curta, la qual cosa ha suposat un desproveïment dels mercats a
final del mes de juliol i com a conseqüència una notable pujada dels preus.
Els melonars tardans entraran en producció a meitat del mes d'agost, i comencen a formar-se els
primers fruits.

Plantació tardana de melons a la Llosa, amb flors i formant-se els primers fruits a final de juliol.

Bajoca
Conviuen en camp bajoca de diversos cicles. Ja s'han alçat les plantacions d'hivernacle i dels cicles
més primerencs, en plena producció les del cicle d'estiu, i s'han posat en el terreny les plantacions
tardanes de tardor.

Plantacion jove de bajoca (esquerra) i bajocó (a dalt) a Moncofa, bajoca roja a Almenara.
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En general bona producció en tots els cicles i varietats
Cítrics
Durant la primera meitat del mes finalitza la porgada, que enguany ha sigut molt intensa a causa
dels ponents i les altes temperatures, que ha deixat el que inicialment era una bona floració en el
que pot ser una mica més de mitja collita. Ha faltat segona floració en Clemenules.
Malgrat ser un mes de juliol de molta calor, no hi ha hagut un repunt important d'aranya i pugó. A la
Plana Baixa persisteix la presència de mosca blanca com a continuïtat de la vista l'any passat.
Encara que tractat a la primavera, en floració, continua en augment el cotonet de les Valls al sud de
la província.
Respecte a l'estat de l'arbre, les calors de l'estiu fan que, pese al reg, l'estat o siga bo, qüestió que pot
afectar la qualitat de la fruita, per falta de calibre o per major presència de “clareta”.
Durant el mes s'han realitzat les labors d'eliminació de brots, així com tractaments plaguicides per a
l'aranya, poll roig i tractaments per a la pell de la fruita.

Arbres d'Oronules i Marisol a Vila-real
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A l'esquerra Clemenules, amb detall de fruits i a la dreta València, a Traiguera.

A la fi de mes comencen a veure's els efectes de les diferents pedres de les tempestes dels últims
mesos, que encara que no han sigut importants, sí que han afectat els fruits de la part exterior de
l'arbre.

Efectes de la pedra d'inicis d'estiu en Clemenules en la Plana Baixa.

Olivar:
Malgrat les pluges de juny, la floració i quallat ha sigut irregular i escàs a la província; amb el
caràcter alterant del cultiu i que la campanya passada va ser de rècord, s'espera una collita bastant
escassa, per davall de la mitjana.

Pàgina 24

Olivar de regadiu a
Moncofa, poca collita i fruit
molt desenvolupat.

Ametler
El fruit ha aconseguit la grandària quasi definitiva, en procés d'enduriment la corfa, i es manté la
vegetació en bon estat.
S'observa una collita mitjana-baixa, encara que el sector preveu una collita superior a la mitjana.

Plantació d'ametlers a Xilxes, amb detall de fruits.
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Garrofera
Les baines continuen desenvolupant-se i adquireixen una grandària quasi definitiva. S'espera una
collita mitjana-alta.

Plantació de garroferes a Benicarló, arbrat de gran grandària i bona collita.

Ramaderia
Respecte a la ramaderia extensiva, en algunes zones de la província s'estan utilitzant cisternes per al
subministrament d'aigua en el bestiar semiextensiu i es suplementa l'alimentació amb subproductes
de magatzems hortofructícoles, on hi ha disponibilitat, o amb palla i pinso en altres casos.
Respecte a la ramaderia intensiva, si continua l'onada de calor caldria fer un seguiment de la
cabanya, tant als possibles retards en creixement com a les possibles morts que puguen produir-se.
També cal destacar el major consum energètic que es deriva del control de les altes temperatures.

Apicultura
La major part dels apicultors que practiquen transhumància tenen els ruscos en llocs on les
condicions meteorològiques han permés un floració adequada per a la producció de mel.
Es comenta que s'han produït importacions de mel i la major producció dels últims mesos
repercutirà en una baixada de preus.
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3.- INFORMES DE DANYS I SEQUERA
3.1.- Danys
Juliol ha sigut un mes tempestuós i moltes tempestes s'han vist acompanyades de calamarsa, encara
que en la majoria no s'han produït danys.
Cal destacar la pedra dels Ports el dia 11 de juliol, amb danys en poca superfície, que ha provocat
l'ajaguda de cereals.
També el del dia 22 de juliol, molt virulent, que va afectar els termes de Benlloc, raïm per a vi, i
Cabanes (Ribera de Cabanes), i afectava cítrics, fruiters i meló d'Alger.

3.2.- Sequera
Les precipitacions de juliol han sigut escasses i han tornat a afectar la productivitat de les pastures i
els cultius de secà com l'ametler, olivar i garrofera.
La situació de sequera en pastures, fins al mes de juliol, segons els índexs de vegetació
d'Agroseguro utilitzats en l'assegurança de compensació per pèrdua de pastures ha sigut:

Secció d'Estudis Agraris – Castelló.
Agost de 2018
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