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Resum 
 

 

 

 

 

 

 Des dels inicis de l’agricultura, sempre hi ha hagut voluntat per part dels agricultors de 

millorar els rendiments dels cultius i reduir la incidència de plagues i malalties mitjançant l’ús de 

productes fitosanitaris. Actualment, podem trobar multitud de normatives per fer un ús 

sostenible d’aquests productes per reduir l’efecte que tenen sobre la salut humana i el medi 

ambient. També, les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris estan sotmeses a estrictes 

normes i inspeccions periòdiques per controlar aquests problemes. Avui en dia s’ha establert a 

nivell Europeu la norma ISO 16122:2015 per realitzar les inspeccions tècniques d’equips 

d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF).  

 En aquest treball s’ha volgut conèixer l’estat i caracterització de les màquines d’aplicació 

de productes fitosanitaris a l’illa de Mallorca realitzant inspeccions entre els mesos de juliol 2018 

i abril 2019. Les inspeccions s’han dut a terme tal i com s’estipula a la norma ISO 16122:2015. A 

partir de les dades obtingudes, s’ha realitzat un anàlisi de dades per determinar quines són les 

màquines més utilitzades per fer aplicacions de productes fitosanitaris i la seva antiguitat, el 

percentatge d’inspeccions desfavorables i favorables en primera i segona inspecció i quins són 

els principals motius que fan que una màquina resulti desfavorable. Paral·lelament s’han 

realitzat diferents fitxes de caracterització on es recullen les dades necessàries per realitzar una 

inspecció.  

 Les inspeccions de màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a l’illa de Mallorca 

resulten desfavorables en primera inspecció en un 66% dels casos i en un 2% en segona 

inspecció. D’aquest 66%, el sistema de seguretat (proteccions) és el principal motiu per el qual 

les inspeccions resulten desfavorables en un 38% dels casos. 
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1. Introducció 
La II Guerra Mundial (1939-1945) va suposar un punt d’inflexió a l’increment de 

producció vegetal a tot el món. Podem destacar tres grans avenços i descobriments produïts a 

nivell global: maquinària, química i genètica. Tots tres són molt importants per l’agricultura que 

avui en dia coneixem. La maquinària va representar un augment en l’eficiència d’us de recursos 

per obtenir una major productivitat. Els productes químics com els fertilitzants, solucions NPK i 

productes fitosanitaris van suposar un increment en les produccions de camps de cultiu. I, la 

genètica va permetre que es desenvolupessin varietats vegetals més productives i resistents a 

estressos abiòtics/biòtics facilitant així l’accés a la majoria d’agricultors.  

 

Actualment, l’agricultura s’enfronta al complicat repte de proveir de recursos 

alimentaris, fibra i energia a una població amb creixement exponencial i, aquest increment 

implica entre d’altres coses, un major ús de fertilitzants i productes fitosanitaris que a la vegada, 

ha de ser respectuós amb el medi ambient. 

 

Alhora, l’agricultura és un sector estratègic per l’economia tant d’Espanya, com de 

Balears. Tot i ser el sector més minoritari, actualment representa el 2.6% del PIB de l’estat 

Espanyol i el 2.4% a les Illes Balears (INE, 2018) segueix essent un sector creixent i important. La 

tendència actual de la globalització ha donat peu a una competència i elevada pressió per part 

d’altres països que anteriorment no ho eren. Aquesta situació ha implicat un augment del 

rendiment productiu, una diferenciació dels productes (potenciar producte local o de 

proximitat) i, al mateix temps, fer-ho a un preu reduït. Tot això ha desencadenat en una 

intensificació del maneig per augmentar la producció, provocant un augment de la incidència de 

plagues i malalties  al cultiu i, en conseqüència, un major ús de productes fitosanitaris.  

 

El Reglament (CE) 1107/2009 del 2 d’octubre, relatiu a la comercialització de productes 

fitosanitaris,  defineix els productes fitosanitaris com: “substàncies actives i preparats destinats 

a protegir els vegetals o productes vegetals front plagues o evitar l’acció d’aquestes, millorar la 

conservació dels productes vegetals, destruir vegetals no desitjats o influir en el procés vital 

d’aquests d’una manera diferent a com actuen els nutrients”.  

 

L’ús de productes fitosanitaris implica riscos per als éssers vius i pel medi ambient. Per 

aquest motiu, és important conèixer els diferents tipus de plaguicides existents i les seves 

característiques. Existeixen diferents criteris per classificar els plaguicides. 
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Segons el Reglament (CE) 1272/2008 del 16 de desembre, i que fa referència a la 

classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mescles inclou al Annex V tres categories de 

perills de substàncies i mescles perilloses: perills físics, perillosos per la salut i perillós pel medi 

ambient. Identificats amb uns símbols i indicacions de perill presents a tots els productes.  

 

• Perills físics: alguns pesticides, degut a les propietats fisicoquímiques, poden ser 

considerats substàncies perilloses. Aquests es poden classificar en: explosius (E), 

comburents (O), fàcilment inflamables (F) i extremadament inflamables (F+). 

 

• Perillosos per la salut: per tal d’evitar les conseqüències d’utilitzar els productes 

fitosanitaris i els efectes tòxics que puguin tenir sobre els organismes vius  s’han 

establert diferents conceptes per reduir l’impacte d’aquests productes a la salut. Els 

conceptes són: residu, termini de seguretat, límit màxim de residus, persistència, etc.  

Es pot considerar la toxicitat dels productes fitosanitaris a “la capacitat d’una substància 

química de causar danys als organismes vius. Depèn de la quantitat de substància en un 

temps d’exposició”. Aquesta pot ser aguda, crònica o semicrònica.  

 

• Perillós per al medi ambient: un ús massiu i no controlat de productes fitosanitaris pot 

posar en risc l’equilibri del medi natural provocant modificacions greus a aquests 

ecosistemes. Aquests poden produir una contaminació de l’aire, contaminació del sòl, 

provocar un risc sobre la fauna o una contaminació de l’aigua entre d’altres. 

 

Com a conseqüència directa a l’efecte mediambiental, dels animals i plantes, el Diari 

Oficial de la Unió Europea (a partir d’ara DOUE) va publicar el 21 d’octubre de l’any 2009 la 

Directiva 2009/128/CE on s’establia el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús 

sostenible dels plaguicides mitjançant la reducció dels riscos i efectes dels plaguicides sobre la 

salut humana i medi ambient (DOUE, 2009). Per dur-ho a terme es van incloure diferents capítols 

per aconseguir aquest ús sostenible.  

 

Dels 6 capítols que conté, l’Article 8 del Capítol III obliga a la realització d’inspeccions als 

equips d’aplicació de productes fitosanitaris per us professional en un interval que no superi els 

cinc anys fins l’any 2020 i cada tres anys a partir d’aquest. Però, a partir del 14 de desembre 

2016, tots els equips d’aplicació s’inspeccionaran almenys una vegada des de la data establerta 

i únicament es podran utilitzar aquells equips que hagin passat de manera favorable la inspecció. 
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Els equips nous hauran d’inspeccionar-se una vegada durant els cinc anys següents a la seva 

compra.  

 

Paral·lelament es va publicar la Directiva 2009/127/CE del 21 d’octubre que es refereix 

a les màquines d’aplicació de plaguicides. Aquesta normativa inclou el disseny, construcció i 

manteniment de les màquines d’aplicació per tal de reduir l’impacte sobre la salut humana i el 

medi ambient.  

 

El 19 de juny de l’any 2009 es va publicar el Reial decret 1013/2009 sobre caracterització 

i registre de maquinària agrícola que obligava a inscriure tots els equips de tractament de 

fitosanitaris arrossegats o suspesos de qualsevol capacitat i pes. Tot i així, el Reial decret 

1702/2011 del 18 de novembre, referent a  les inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació 

de productes fitosanitaris i que es pot trobar a l’Annex 3, especifica quins són els equips 

d’aplicació de fitosanitaris que s’han d’inspeccionar de manera periòdica. Aquests són: 

polvoritzadors hidràulics, polvoritzadors hidropneumàtics, polvoritzadors neumàtics, 

polvoritzadors centrífugs i espolsadors. Queden exclosos els polvoritzadors de motxilla  o aquells 

polvoritzadors arrossegats manualment amb un  dipòsit de 100 o menys litres. També s’exclouen 

aquells equips mòbils o estàtics no contemplats anteriorment. 

 

Les Directives destaquen per fer molt incís al risc que suposa l’ús de productes 

fitosanitaris sobre la salut humana i també sobre el medi ambient. Degut a aquests riscos 

s’estableix una normativa per garantir que els equips estiguin en bon estat i que la incidència 

dels productes fitosanitaris sigui menor. La formació per part d’agricultors i tècnics també és 

essencial per a una aplicació eficient i òptima.  

 

Per tal de realitzar les formacions necessàries tant a agricultors, tècnics, empreses 

relacionades, etc., trobem diferents entitats a les Illes Balears encarregades de la formació 

d’usuaris professionals de productes fitosanitaris. Aquestes poden ser: ASAJA, Unió de pagesos, 

UCABAL, SEMILLA, etc.  

 

A Espanya, en conseqüència de la Directiva 2008/128/CE d’un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

(MAPAMA) va elaborar un informe denominat “Pla d’Acció Nacional per l’Ús Sostenible dels 

Productes Fitosanitaris” o PAN publicat al Reial decret 1311/2012 del 14 de setembre (BOE, 

2012). El PAN s’actualitza cada any i fomenta la Gestió Integrada de Plagues (GIP) i la reducció 
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dels riscos i efectes derivats de la utilització de productes fitosanitaris a l’àmbit de salut humana 

i medi ambient. També desenvolupa i descriu els programes d’inspecció d’equips d’aplicació de 

productes fitosanitaris basats en la normativa citada anteriorment.  

 

Finalment, l’1 de juny entra en vigor la norma ISO 16122:2015, que anul·lava la norma 

13790:2004, per la realització de les inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris. Va ser 

aprovada pel CEN (Comité Europeu de Normalització) i actualment és la normativa utilitzada a 

Espanya per realitzar les inspeccions.  

 

La norma consta de quatre parts elaborades i una pendent d’elaboració.  

•  La primera part tracta de les generalitats de tots els equips d’aplicació. 

En ella s’hi inclouen els requisits que s’han de complir durant la inspecció de 

qualsevol tipus de màquina que s’utilitzi per aplicar fitosanitaris exceptuant els 

polvoritzadors de motxilla. En aquesta part de la normativa també es defineix 

l’estat en el que s’ha de trobar la màquina i els requisits de seguretat que s’han 

de complir per la correcte realització de la inspecció. 

•  La segona part està enfocada als polvoritzadors de barres horitzontals 

on, de la mateixa manera que a la primera part, es vol reduir el risc de 

contaminació ambiental provocat per productes fitosanitaris i també per dur un 

bon control de la plaga a partir de la mínima aplicació de producte fitosanitari.  

Es defineix com polvoritzador de barra horitzontal aquella “màquina que 

polvoritza al llarg d’una barra o bandes orientades generalment cap a baix i que 

incideixen directament sobre l’objecte”.  

•  La tercera part fa referència a polvoritzadors per cultius arbustius i 

arboris. Aquests polvoritzadors es defineixen com “màquina per la polvorització 

de productes fitosanitaris sobre cultius arboris  i arbustius com raïm, fruita o 

llúpol i realitzant l’aplicació als laterals i/o per sobre de l’objecte”.  Com els dos 

punts anteriors, també es busca un menor impacte cap al medi ambient i poder 

combatre una plaga amb el mínim ús de producte fitosanitari. 

•  El quart punt fa incís a polvoritzadors fixes i semi-mòbils. Un 

polvoritzador fixe es defineix com: “màquina utilitzada per la polvorització de 

productes fitosanitaris dins unes estructures cobertes i on la bomba/dipòsit i/o 

dispositiu d’aplicació no es mouen”. A més, també trobem els polvoritzadors 

semi-mòbils: “màquina utilitzada per la polvorització de productes fitosanitaris 
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sobre els cultius baixos estructurats amb coberta i on la bomba/dipòsit i/o 

dispositiu d’aplicació es mouen per separat”. 

•  Finalment, es troba una part pendent d’elaboració que farà referència a 

polvoritzadors portàtil, nebulitzadors, polvoritzadors ferroviaris i polvoritzadors  

per aplicacions aèries. Aquesta ampliació actualment es troba a l’Annex A de la 

norma ISO 16122-1:2015 en forma de taula.  

 

Totes les aplicacions de productes fitosanitaris es duen a terme mitjançant diferents 

màquines. Aquests equips constitueixen un medi de producció molt important a l’activitat 

agroalimentària i en molts casos estan implicats en la rendibilitat si no se’n fa un bon ús o un 

manteniment inadequat.  Una deficient regulació o la presència de desperfectes i averies als 

equips poden originar fugues del producte a llocs no desitjats.  

 

En general podem trobar des de grans màquines totalment automatitzades fins a 

motxilles. A Espanya, predominen cereal i hortícoles sobre la resta de cultius (cultius de port 

baix), el que implica un ús generalitzat dels polvoritzadors hidràulics. Aquests polvoritzadors 

s’alimenten d’un equip que està compost bàsicament per un dipòsit, una bomba, el circuit de 

distribució, la transmissió, els filtres i els broquets (IFAPA, 2017).  
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1.1. Marc teòric 
 La norma ISO 16122:2015 és la utilitzada actualment a España per la realització de les 

inspeccions de les màquines d’aplicació de fitosanitaris. Per aquest motiu, a continuació 

s’exposaran els diferents tipus de màquines que podem trobar definits al Reial decret 1311/2012 

del 14 de setembre i que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris. Aquest decret especifica, a l’Annex IV Part D, que els equips han d’estar 

en tot moment en perfectes condicions de funcionament, manteniment i calibrats per tal de 

poder garantir una dosificació exacta i homogènia. Per això, els objectius de qualsevol tècnica 

d’aplicació són: efectivitat, oportunitat de tractament i uniformitat de producte.  

 

 Els equips d’aplicació de fitosanitaris es classifiquen en funció de l’estat de producte a 

aplicar. S’utilitzen polvoritzadors si el producte aplicat està en estat líquid, espolsadors si el 

producte és pols i fumigadors si el producte està en estat gasós. També, en funció del medi 

d’aplicació aquests poden ser terrestres o aeris.  

 

1.1.1. Polvoritzadors 
 S’utilitzen per tractar amb productes líquids o pols dissolts en aigua. És el mètode més 

freqüent degut a que la majoria de productes d’aplicació són líquids. El sistema d’aplicació 

consisteix en fragmentar el líquid en forma de gotes mitjançant diferents tècniques: sotmetre el 

líquid a una pressió (polvorització hidràulica), situar el líquid a una corrent d’aire a elevada 

velocitat (polvoritzador pneumàtic) i sotmetre el líquid a una força centrífuga (polvoritzador 

centrífug).  

• Polvoritzadors hidràulics: el producte és impulsat per una bomba hidràulica a una 

determinada pressió. El pas de líquid a gotes es fa mitjançant broquets que produeixen 

diferents mides de gotes en funció de la pressió i l’orifici del broquet.  

 

 A aquest grup pertanyen els polvoritzadors de barres, les pistoles de tractament, 

les màquines fixes, les màquines autopropulsades o arrossegades utilitzades en 

hivernacle i les cubes (arrossegades, suspeses o en forma de carretó).  
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 Figura 1: Polvoritzador suspès en un tractor i parts del polvoritzador. Font: GOIB, 2018. 

 

• Polvoritzador hidropneumàtic de raig transportat (coneguts com atomitzadors): són 

màquines que polvoritzen per pressió del líquid de tractament que surt per broquets i 

que es facilita el transport de les gotes mitjançant corrents d’aire auxiliar generades per 

un ventilador i dirigides per deflectors.  

 

 Les gotes són impulsades amb força cap al cultiu i la distància a la que arribi el 

líquid està condicionada pel cabal d’aire produït per la turbina i el grau dels broquets. 

 

 La turbina sòl disposar d’una caixa multiplicadora de dos velocitats i un punt 

mort que permet desactivar el ventilador, i per tant, utilitzar-se com un polvoritzador. 

Utilitzat, en la majoria dels casos, per cultius de carrer estret com fruiters, oliveres, 

cítrics, etc. 

 

 

Figura 2: Polvoritzador hidropneumàtic: Atomitzador. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios 

de la Región de Murcia, 2018. 
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 Podem trobar models d’atomitzadors on no hi ha deflectors i on el ventilador produeix 

un flux d’aire centrífug que se’l denomina polvoritzador de canó. La sortida pot ser recta 

regulable en inclinació o deflectora regulable en inclinació i gir de 180º. Utilitzat per a cultius 

hortícoles.  

 

 

 

  

 

 

 

 

• Polvoritzadors centrífugs: el líquid és impulsat a través d’un disc dentat que gira a gran 

velocitat. Entra per el centre del disc i surt polvoritzat per la perifèria degut a la força 

centrífuga.  

 

Figura 4: Polvoritzador centrífug. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios de la Región de 

Murcia, 2018. 

 

• Polvoritzador pneumàtic o nebulitzadors: són màquines que realitzen la polvorització 

aprofitant l’efecte Venturi. Un ventilador centrífug envia aire a gran velocitat (pròxim 

de 400 km/h) per una o diverses canonades, en què a un estrenyiment es col·loca un 

tub sortidor i connectat al dipòsit de líquid fitosanitari pel qual surt i, en xocar amb la 

corrent d’aire, és polvoritzat. La mida de les gotes és molt petita i això permet que el 

volum de brou per hectàrea sigui molt reduït.  

Figura 3: Polvoritzador hidropneumàtic: Canyó atomitzador. Font: Usuario profesional de 
productos fitosanitarios de la Región de Murcia, 2018. 
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Figura 5: Nebulitzador suspès. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios de la Región de Murcia, 

2018. 

 

• Termonebulitzadors: el líquid aplicat és sotmès a una font de calor fins que s’evapora i 

es condensa en forma de boira a l’exterior. Consta d’un dipòsit per el producte, un 

motor i un tub d’escapament que emet la boira. Aquest mètode és òptim per grans 

superfícies utilitzant molt poca quantitat de producte fitosanitari.   

 

1.1.2. Elements que componen un polvoritzador 
 A un polvoritzador podem trobar multitud de components determinants per una 

aplicació eficient i precisa. A continuació, es descriuran les diferents parts que podem trobar-hi 

amb una descripció de cada una de les parts. Totes les parts aniran acompanyades de 

fotografies. 

 

• Dipòsit: objecte que retè el líquid i és subjectat pel tractor. La seva capacitat va en funció 

l’ús al que va destinat i també al tractor. S’emplena per un orifici a la part superior i 

inclou una tapa que li permet un tancament hermètic. Ha de ser fàcil de netejar tant per 

dins com per fora per eliminar l’acumulació de residu.  

 

 És resistent a la corrosió i solen ser de fibra de vidre, plàstic o polietilè. També 

presenta un indicador de nivell lateral o frontal de fàcil lectura i visible per l’operari que 

condueix. També es poden incloure dipòsits independents que poden ser: d’aigua neta 

per ús de l’operari o de neteja de l’equip, de mescla de fitosanitaris i d’esbandida 

d’envasos. 
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Figura 6: A l’esquerra, la tapa per omplir el dipòsit i a la dreta el dipòsit de l'operador. Font: Usuario profesional de 

productos fitosanitarios de la Región de Murcia, 2018. 

 

• Agitadors: sistema que permet la mescla homogènia del producte. Aquests poden ser 

mecànics (eix amb pales) o hidràulics (utilitzen part del cabal produït per la bomba per 

enviar-lo a l’interior del dipòsit). 

 

 

Figura 7: Agitador hidràulic. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios de la Región de Murcia, 

2018. 

 

• Bombes: aparell que transforma l’energia mecànica, subministrada per la toma de força 

del tractor, en energia hidràulica. S’encarrega d’impulsar el cabal de líquid des del 

dipòsit fins els broquets a una determinada pressió. Trobem dos tipus de bombes més 

utilitzades: de pistons i de membrana. 

- Bomba de pistons: moviment alternatiu d’un pistó a l’interior d’un cilindre. 

Incorpora dues vàlvules en sentit contrari de manera que el líquid del dipòsit entra 

i surt impulsat als broquets. Treballa a altes pressions. 

- Bomba de membrana: realitza l’aspiració i impulsió per flexió d’una membrana 

sotmesa a un moviment de petita amplitud. Treballa a baixes pressions.  
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Figura 9: Esquema i foto d'una bomba de membrana. Font: Servei de Millora Agrària (SEMILLA). 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 8: Esquema i foto d'una bomba de pistons. Font: Servei de Millora Agrària (SEMILLA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Filtres: element essencial a tots els equips ja que impedeixen el pas d’impureses o 

qualsevol altre objecte que pugui obstruir els tubs o broquets de l’equip. Trobem 

diferents filtres disponibles: 

- Filtre d’ompliment: evita l’entrada de partícules més grosses impedint que es 

taponi la sortida cap a la bomba.  

- Filtre d’aspiració: situat entre el dipòsit i la bomba evita l’entrada d’elements 

que embossin o puguin trencar la bomba.  

- Filtre d’impulsió: situat després de la bomba per evitar obstruccions.  

- Filtre de broquets: situat entre el portabroquet i el broquet. 
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Figura 10: Filtres d’ompliment, d'impulsió, d’aspiració i de broquets respectivament. Font: pròpia. 

  

• Manòmetre: instrument que mesura i indica la pressió d’un fluid. La pressió es mesura 

en bars (bar) o atmosferes (atm). El manòmetre es col·loca a una sortida lateral de la 

bomba per a que l’agricultor tingui una informació visual de la pressió. Es divideix en 

rangs o escales.  

 En funció de la pressió de treball, a la norma ISO 16122:2015 s’especifiquen les 

escales a les que s’han de trobar els manòmetres: 

- Resolució de 0,2 bar si es treballa a pressions inferiors a 5 bar. 

- Resolució d’1,0 bar si es treballa a pressions entre 5 i 20 bar. 

- Resolució de 2,0 bar si es treballa a pressions superiors a 20 bar.  

    

Figura 11: Manòmetres de resolució 0.1, 1 i 2 bar respectivament. Font: pròpia. 

 

• Reguladors de cabal: permeten el control de cabal emès pels broquets i determinar la 

dosis per hectàrea de producte. Trobem dos sistemes reguladors de cabal. Reguladors 

de cabal uniforme sempre que la velocitat sigui constant o reguladors capaços 

d’impulsar cabal proporcional a com avança el tractor.  
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Figura 12: Regulador de cabal uniforme a l’esquera i un esquema a la dreta. Font: pròpia/SEMILLA. 

 

• Distribuïdors: conjunt de vàlvules que permeten obrir o tancar el pas de brou cap als 

broquets. Pot realitzar-se de forma manual o automàtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribuïdor i un esquema respectivament. Font: pròpia i Servei de Millora Agrària i Pesquera 

(SEMILLA). 

 

• Barra porta-broquets: estructura que suporta els broquets que realitzen la polvorització 

de producte. Han de ser estables i no oscil·lar. Han de disposar de braços articulats per 

poder-se plegar durant el transport i subjectar-se amb una cadena.  
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Figura 14: Barra porta-broquets subjectada amb una cadena. Font: pròpia. 

 

• Mànegues i pistoles: accessoris que faciliten l’aplicació manual de la polvorització. Les 

mànegues condueixen el líquid fins els broquets i les pistoles posseeixen un mecanisme 

d’obertura-tancament i de protecció.  

 

 Figura 15: Pistola amb mànega Font: pròpia. 

 

• Broquets: realitzen la divisió i emissió de producte. Són un element clau en l’eficiència 

del tractament. Tenen la funció de determinar el cabal/hectàrea, produir gotes d’una 

mida determinada i proporcionar una adequada distribució del líquid a la superfície a 

tractar. Trobem diferents tipus de broquets al mercat i aquests poden ser:  

- Broquets de ventall: orifici de sortida amb forma rectangular/allargada. 

Produeix gotes de mida mitja/grossa a baixes pressions i en conseqüència 

genera menys deriva. 
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 Figura 16: Broquets de ventall. Font: pròpia. 

 

- Broquets de con: produeix un raig cònic que pot estar ple o buit. Permet 

treballar a pressions d’entre 1 i 3 bars sense risc d’obstrucció.  

 

 

  Figura 17: Broquets de con. Font: pròpia. 

 

- Broquets de xoc o mirall: polvoritzen xocant el raig contra la superfície polida i 

inclinada. Generen gotes grosses i tenen poca deriva. Es solen utilitzar per 

herbicides o adobs líquids.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Broquets de xoc. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios de la Región de 

Murcia, 2018. 

 

Actualment, hi ha desenvolupat un sistema de qualitat ISO pels broquets on s’especifica 

el cabal que aquests tiraven a certa pressió (bar) en funció del color que tenen. Tots aquests 
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valors s’han recopilat a una taula on es poden veure a simple vista el cabal (litres/minut) de cada 

broquet en funció del color i la pressió de treball. 

  

Figura 19: Diferents taules del sistema de qualitat ISO amb la pressió (bar) i la capacitat del broquet en 
litres/minut així com els litres/ha que proporciona en funció de la velocitat de treball (km/h). S'hi inclouen 
els colors blau, groc i vermell a l’esquerra i taronja, verd i marró a la dreta. Font: Broquets Hardi. 

 

Tot i així, al mercat també es troben broquets de cada casa comercial que no s’ajusten 

als paràmetres ISO i s’adjunta un llistat de cabal de cada broquet en funció de la pressió 

subministrada com la taula que trobem a continuació. 

 

 

Figura 20: Taula de la marca Teejet on, en funció d'una determinada pressió (bar) s'estableix una mida de 
gota i la capacitat d’un broquet en litres/minut així com els litres/ha que proporciona en funció de la 
velocitat de treball. Font: Broquets Teejet. 
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• Ventiladors: encarregats de produir aire gràcies a un propulsor giratori. Pot ser axial o 

centrífug. 

- Axial: el flux d’aire segueix la mateixa direcció de l’eix giratori. Ventiladors de 

tipus hèlix. Consten d’un rotor accionat per un motor i aletes orientables. Són 

els més comuns.  

- Centrífug: aquells on el flux d’aire canvia la direcció un angle de 90º entre 

l’entrada i la sortida. 

 

  Figura 21: Ventilador axial. Font: pròpia. 

 

 
Figura 22: Esquema bàsic d'un polvoritzador hidràulic. Font: Servei de Millora Agrària (SEMILLA). 

 

1.1.3. Espolsadors 
 Mètode d’aplicació de productes en estat sòlid que consisteix en aplicar aire per 

arrossegar el producte i dipositar-lo sobre el cultiu. És una tècnica ràpida per executar però el 
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producte te poca adherència, homogeneïtat i no es pot aplicar quan hi ha vent per excés de 

deriva. Podem trobar espolsadors manuals, motoritzats o de tracció mecànica.  

• Espolsadors manuals: accionats per l’operari mentre realitza el tractament. 

Funcionament senzill i consta de dipòsit, corretges per subjectar, clau reguladora del 

pas de la pols i manxa. 

 

• Espolsadors motoritzats: funcionament igual que els manuals però inclou un motor que 

acciona un ventilador per generar aire i impulsar la pols. 

 

• Espolsador de tracció mecànica: indicats per tractaments fitosanitaris a grans superfícies 

de cultiu. Incorpora un dipòsit de gran capacitat amb un agitador, un alimentador, un 

ventilador i unes toveres.  

 

  

Figura 23: Diferents espolsadors que podem trobar. 1 i 3 espolsadors manuals; 2 i 4 espolsadors motoritzats 

suspesos. Font: Usuario profesional de productos fitosanitarios de la Región de Murcia, 2018. 

 

1.1.4. Elements que componen un espolsador 
 Igual que el polvoritzador, l’espolsador també està format per diferents components. 

Seguidament se’n farà una descripció de cada un d’aquests components que s’hi poden trobar.  

• Dipòsit: component que retè la pols que s’aplicarà al cultiu i que conté un agitador que 

pot ser mecànic o pneumàtic.  

• Alimentador: s’encarrega de fer arribar la pols del dipòsit a la càmera de vent mitjançant 

un regulador. 

• Ventilador o turbina: introdueixen corrents d’aire al producte per augmentar-ne la 

dispersió. 

• Toveres de sortida amb claus de regulació: component per on surt la pols després de ser 

impulsada per la corrent d’aire del ventilador.  
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1.1.5. Fumigació 
 Equips que apliquen productes en estat gasós o vapor. Consten d’un dipòsit i una bomba 

que per diferència de pressió emet gas o vapor. S’aplica a llocs tancats, sota lones o d’injecció al 

sòl (com desinfectadores de sòl) degut a l’elevat risc de toxicitat. 
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2. Objectius 

 En aquest treball s’ha establert un objectiu principal i diversos de secundaris. 

Objectiu principal 

• Conèixer l’estat de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris en primera 

inspecció a l’Illa de Mallorca.  

Objectius secundaris 

• Realitzar i estandarditzar unes fitxes d’inspecció amb seguiment fotogràfic de les 

diferents màquines d’aplicació de productes fitosanitaris. 

• Tipificar la maquinària d’aplicació de productes fitosanitaris inspeccionada en el període 

de juliol de 2018 a abril de 2019.  

• Determinar el nombre de màquines d’aplicació de productes fitosanitaris que han tingut 

una inspecció favorable i desfavorable. 

• Obtenir resultats estadístics sobre les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a 

l’Illa de Mallorca. 
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3. Material i mètodes 

 Aquest treball es va dur a en dues fases. Una primera fase de recollida de dades amb un 

seguiment fotogràfic de cada màquina d’aplicació de productes fitosanitaris inspeccionada a 

l’Illa de Mallorca i una segona on s’han recollit totes les dades obtingudes per una posterior 

tipificació i estandardització de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a l’Illa de 

Mallorca.  

 Aquestes inspeccions s’han realitzat a tota l’Illa de Mallorca amb l’empresa SEMILLA 

(Serveis de Millora Agrària i Pesquera) durant el període de temps: juliol de 2018 - abril de 2019 

juntament amb l’equip tècnic encarregat de realitzar-les

 

Figura 24: Mapa de situació de l'Illa de Mallorca. Font: elaboració pròpia. 

 

 En aquest treball es van inspeccionar un total de 137 màquines d’aplicació de productes 

fitosanitaris a l’Illa de Mallorca mitjançant l’aplicació de la norma ISO 16122:2015 que es pot 

trobar a l’annex 1.  

 

 A continuació, s’explicarà la metodologia de realització de les inspeccions que es duu a 

terme a l’Illa de Mallorca segons ho especifica la norma citada anteriorment.  

 

3.1. Pre-inspecció 

 En primer lloc són necessaris uns requisits per a realitzar la pre-inspecció de qualsevol 

equip d’aplicació de fitosanitaris especificats a la primera part de la norma. Sense aquests 
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requisits no es pot realitzar la pre-inspecció. Aquests requisits es troben a la norma ISO 16122-

1:2015. 

 

3.1.1. Requisits 

- El propietari/operador del polvoritzador ha d’estar present durant la inspecció 

i haurà de solucionar qualsevol problema conegut abans d’iniciar la inspecció. 

- L’equip com cabalímetres, manòmetres, etc., que s’utilitzi per part de 

l’inspector s’ha de verificar mínim una vegada a l’any. 

- La inspecció s’ha de dur a terme a un lloc on no hi hagi cap risc de contaminació 

de l’aigua. 

- S’han de minimitzar la influència de condicions ambientals externes per evitar 

que influeixin en els resultats. 

  Per tal de realitzar la inspecció, s’han establert 8 requisits essencials que s’han  

 de complir abans de començar a inspeccionar l’equip d’aplicació de producte 

 fitosanitari, que són els següents:  

 

3.1.1.1. Generalitats 

- L’inspector ha de realitzar la pre-inspecció per evitar incidents que puguin provocar 

lesions o danys a la salut de l’inspector. 

- S’ha d’evitar prendre mesures a equips de polvorització que tenen problemes 

importants. 

 

3.1.1.2. Neteja 

- El polvoritzador ha d’estar net. Aquesta neteja s’ha de realitzar a tots els elements 

interiors, incloent les parts internes de la màquina, filtres i la carcassa.  

- Cal netejar en profunditat les zones contaminades i on l’inspector es podria veure 

exposat durant la inspecció 

 

3.1.1.3. Elements de transmissió de potència 

- El resguard de l’eix cardan i el resguard de la toma de força (TdF) han d’estar presents i 

en bones condicions. A més,  

• Les diferents parts de l’eix cardan i la cadena de subjecció no han d’estar 

desgastats.  
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• El resguard de la toma de força ha d’estar al seu lloc i no pot presentar 

deformacions ni esquerdes. 

• Sí el resguard és estàtic, el dispositiu de retenció ha de funcionar correctament.  

 

- Qualsevol element giratori de la transmissió ha d’estar protegit adequadament. 

 

Figura 25: Dos eixos cardan amb les seves respectives proteccions. Font: pròpia. 

 

3.1.1.4. Parts mòbils 

- Tots els resguards previstos per protegir a l’operador han d’estar al seu lloc i funcionar 

correctament.  

- Sempre que sigui possible o no afecti al funcionament del polvoritzador, s’ha d’impedir 

l’accés a altres parts mòbils mitjançant dispositius de seguretat específics per impedir 

qualsevol risc a l’inspector.  

 

3.1.1.5. Conduccions rígides i flexibles del sistema hidràulic 

- No hi pot haver cap fuga del sistema hidràulic. Així com tampoc pot haver-hi cap 

esquerda ni talls a la superfície de les conduccions.  

- Tampoc pot presentar cap símptoma de corrosió o qualsevol altre dany. 
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Figura 26: Fuga a una conducció del sistema hidràulic. Font: pròpia. 

 

3.1.1.6. Bastidor i elements estructurals 

- Tant el bastidor com els elements que formen l’estructura han d’estar en bones 

condicions, sense cap deformació permanent, corrosió o qualsevol altre desperfecte 

que pugui afectar a la rigidesa o resistència del polvoritzador. 

 

3.1.1.7. Elements plegables  

- Els elements plegables del polvoritzador s’han de poder assegurar. 

 

Figura 27: Element plegable subjectat mitjançant una cadena. Font: pròpia. 

 

3.1.1.8. Sistema de l’aire 

- Elements com ventilador, carcassa o deflectors han d’estar en bones condicions i 

instal·lats correctament. 

- Si el ventilador té embragatge, s’ha de poder desconnectar.  
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Figura 28: Ventilador i embragatge d'un atomitzador marcat a la foto. Font: pròpia. 

 

 Una vegada ha finalitzat la pre-inspecció, es pot procedir a realitzar la inspecció de 

l’equip d’aplicació de fitosanitaris. En aquesta inspecció s’han de recollir determinades dades 

per poder realitzar un posterior informe que serà entregat al propietari/operador de la màquina.  

 

3.2. Inspecció 

 La realització de les inspeccions es desenvolupa a les parts 2, 3 i 4 de la norma ISO 

16122:2015. La part 2 fa referència a polvoritzadors de barres horitzontals, la part 3 a 

polvoritzadors per cultius arbustius i arboris i, finalment, la part 4 fa referència a polvoritzadors 

fixes i semimòbils. Alguns dels punts són comuns a les tres parts, d’altres són específics de cada 

part.  

 

3.2.1. Requisits i mètodes de verificació 

 Totes les parts de la norma estan dividides en 5 punts. Els punts 4 i 5 fan referència a les 

inspeccions de maquinària. El punt 4 fa incís als requisits i mètodes de verificació i el punt 5 als 

mètodes d’assaig per la realització de les inspeccions. A continuació, s’explicaran els 

requeriments del punt 4 necessaris per realitzar la inspecció i finalment s’explicarà el material 

necessari per realitzar la inspecció que es troba ubicat punt 5 de la norma citada anteriorment. 

 

3.2.1.1. Fugues i goteres 

 El primer punt a inspeccionar són les fugues i pèrdues de líquid. Aquestes poden ser 

estàtiques o dinàmiques.  
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 Fugues estàtiques: es duen a terme mitjançant l’ompliment del dipòsit del polvoritzador 

fins a la capacitat nominal i mitjançant una inspecció visual del polvoritzador parat sobre una 

superfície horitzontal i la bomba aturada es cerquen possibles fugues de dipòsit, bomba i 

conduccions. Si el dipòsit és de gran capacitat és suficient amb omplir el dipòsit fins a la meitat 

de la seva capacitat nominal. 

 

 Fugues dinàmiques: si el polvoritzador està en funcionament no hi pot haver cap tipus 

de fuga a la pressió màxima de treball recomanada pel fabricant.  

 

 Polvorització i goteres sobre elements del polvoritzador: independentment de l’alçada 

de la barra sobre el sòl, separació entre broquets i objectiu, no es pot polvoritzar líquid 

directament a sobre el propi polvoritzador.  

 

Figura 29: Fuga de la bomba. Font: pròpia. 

 

3.2.1.2. Bombes 

 Les bombes dels polvoritzadors han de complir tres característiques fonamentals: 

capacitat, pulsacions i càmera d’aire.  

 

 Capacitat: ha d’ajustar-se a la necessitat del polvoritzador. Li ha de permetre 

subministrar el cabal suficient per permetre una polvorització al mateix temps que manté una 

agitació adequada.  

 

 Pulsacions: les pulsacions no poden excedir un 10% de la pressió de treball. 
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 Càmera d’aire: si n’hi ha, la membrana ha d’estar en bon estat i la pressió de l’aire ha 

de ser la recomanada pel fabricant o estar entre el 30% i el 70% de la pressió de treball dels 

broquets.  

 

3.2.1.3. Agitació de la mescla de polvorització 

 En aquest cas trobem dos tipus possibles d’agitació: mecànica o hidràulica. Aquesta 

darrera la més habitual. Als dos casos és necessari que l’agitació es dugui a terme de manera 

visible i constant. El dipòsit ha d’estar ple fins a la meitat de la seva capacitat nominal.  

 

              Figura 30: Sistema d'agitació mecànic. Font: IVIA. 

 

 

Figura 31: Agitador funcionant correctament a l'esquerra i de manera incorrecte a la dreta. Font: Manual 

de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios en uso, 2018. 
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3.2.1.4. Dipòsit de líquid de polvorització 

 El dipòsit és un element clau en la polvorització de productes fitosanitaris, i com a tal, 

també ha de seguir una sèrie de requisits indispensables per a la seva inspecció. Trobem 

diferents elements a inspeccionar, alguns obligatoris i altres prescindibles.  

 

 Elements com la tapa, filtre d’ompliment, compensació de pressió, indicador del 

contingut del dipòsit i buidat del dipòsit són indispensables i han d’estar en bones condicions 

per poder realitzar la inspecció.  

 

 Altres elements com el dispositiu d’ompliment del dipòsit, incorporació de producte 

fitosanitari, dispositius de neteja dels envasos de productes fitosanitaris o equips de neteja són 

prescindibles però, si es troben presents a la màquina, han de funcionar correctament.  

 

 Tapa: el dipòsit ha de tenir una tapa i aquesta ha d’adaptar-se a l’orifici i trobar-se en 

bon estat. La tapa ha d’impedir fugues i qualsevol obertura involuntària.  

 

 Orifici d’ompliment: l’orifici d’ompliment ha de tenir un filtre i ha d’estar en bones 

condicions.  

 

Figura 32: Tapa i filtre d'ompliment del dipòsit. Font: pròpia i IVIA. 

 

 Compensació de pressió: s’ha de trobar pressent perquè impedeix que es produeixin 

sobrepressions o baixades de pressió dins el dipòsit.  

 

 Indicador del contingut del dipòsit: s’ha de poder llegir amb claredat el volum de líquid 

al dipòsit des del lloc del conductor o des d’on s’empleni el dipòsit.  
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Figura 33: Indicadors de contingut del dipòsit. A l'esquerra un indicador illegible. A la dreta, un indicador en 

bones condicions. Font: pròpia. 

 

 Buidat del dipòsit: s’ha de poder buidar el dipòsit mitjançant una aixeta i poder recollir 

el líquid sense que es contamini el medi ambient i sense que suposi un risc d’exposició per 

l’operari.  

 

Figura 34: Sistema de buidatge del dipòsit. La foto de l’esquerra no te cap clau d’obertura-tancament que 

impedeixi el contacte amb el líquid. La de la dreta te la clau d'obertura-tancament que li impedeix el 

contacte amb el líquid. Font: pròpia. 

 

 Dispositiu d’ompliment del dipòsit: si existeix un dispositiu per omplir el dipòsit, ha 

d’impedir que l’aigua del polvoritzador retorni cap al punt d’alimentació (per exemple: vàlvula 

anti-retorn). 
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 Incorporació de producte fitosanitari: en el cas que hi hagi un element que permeti 

incorporar producte fitosanitari ha d’impedir l’entrada de qualsevol objecte d’un diàmetre 

major de 20 mm a l’interior del dipòsit i no pot tenir cap fuga. 

 

 Dispositiu de neteja dels envasos de productes fitosanitaris: no és obligatori, però si 

n’hi ha, ha de funcionar correctament. 

 

 Equips de neteja: qualsevol equip de neteja exterior, per incorporació de producte, per 

neteja interior, etc., han de funcionar correctament.  

 

3.2.1.5. Sistemes de mesura, control i regulació 

 En general, tots els dispositius de mesura, indicació i regulació de pressió o cabal han de 

funcionar correctament. També ho han de fer les vàlvules per l’accionament i aturada del 

polvoritzador i s’han de poder obrir i tancar simultàniament els broquets. Els controls que 

accionen la polvorització han de ser accessibles des del lloc que treballa l’operari. En el cas de la 

barra, s’han de poder obrir i tancar cada una de les seccions.  

 

 El manòmetre és un aparell molt important per la polvorització de producte fitosanitari 

ja que permet saber en temps real la pressió a la que s’està fent feina. Per això, el manòmetre 

també ha de complir una sèrie de requisits imprescindibles per una inspecció. 

 

 Manòmetre: s’ha de poder llegir des de la posició de l’operari. L’escala i mida del 

manòmetre ha de ser l’adequada en funció de la pressió de treball de l’operari (explicat al punt 

1.1.2.). La precisió del manòmetre ha de ser de ±0,2 bar per pressions de treball inferior a 2 bar 

i de ±10% per pressions de feina igual o superiors a 2 bar. Finalment, el diàmetre mínim d’un 

manòmetre ha de ser 63 mm, excepte en aquells instal·lats a pistoles i llances de polvorització 

que mínim han de ser 40 mm.  
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Figura 35: A l'esquerra, un manòmetre que marca una pressió superior a 0 amb el polvoritzador tancat. A 

la dreta, un manòmetre que marca 0 amb el polvoritzador tancat. Font: pròpia. 

 

 Els manòmetres analògics han de garantir una escala de mesura. Aquesta escala 

s’adjunta a continuació en forma de taula.  

 

Taula 1: Graduació de l'escala dels manòmetres analògics segons la norma ISO 16122:2015. Font: elaboració pròpia. 

Escala (bar) Pressió (bar) 

0,2 < 5 

1 ≥ 5 i ≤ 20 

2 > 20 

bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2. 

 

 Altres dispositius de mesura: dispositius com cabalímetres o sensors de velocitat no 

poden tenir més d’un 5% d’error.  

 

 Dispositius de regulació de pressió: tots els dispositius de regulació de pressió han de 

mantenir una pressió constant amb una variància del 10% i retornar amb menys de 10 s a la 

pressió de treball original.  

 

3.2.1.6. Conduccions 

 Les conduccions no poden presentar doblecs excessius ni corrosió o abrasió per contacte 

amb les superfícies circumdants. Tampoc poden presentar desgast ni talls. 

 

3.2.1.7. Filtres 

 A part del filtre d’ompliment anomenat a l’apartat 3.1.1.4 també hi ha d’haver, com a 

mínim, un filtre al costat de la impulsió de la bomba i un filtre al costat de l’aspiració. Aquests 
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han d’estar en bones condicions i la mida de la malla s’ha de correspondre als broquets 

instal·lats. El filtre d’impulsió es pot substituir per filtres de sectors ubicats a cada un dels sectors 

de la màquina d’aplicació de producte fitosanitari.  

  

 Els filtres s’han de poder netejar amb el dipòsit ple d’aigua sense que es produeixin 

fugues de líquid, exceptuant aquelles on el filtre estigui unit a la carcassa. Els filtres també s’han 

de poder canviar en qualsevol moment.  

 

 

Figura 36: A l’esquerra, una malla del filtre de sectors en bones condicions. A la dreta, la malla d’un filtre 

de sectors en mal estat. Font: pròpia. 

 

3.2.1.8. Broquets 

 Tots els broquets instal·lats han de ser del mateix tipus, mida, material i del mateix 

fabricant. En el cas de les barres, els broquets dels extrems poden ser diferents si s’ha de 

realitzar alguna aplicació especial. En el cas dels atomitzadors, aquests han de ser simètrics a 

ambdós costats excepte si es vol realitzar una aplicació especial (polvoritzar un costat). Després 

de tallar la polvorització no poden aparèixer goteres. 
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Figura 37: Atomitzador amb els broquets simètrics. Font: pròpia. 

 

 Les barres de polvoritzar (horitzontals i verticals) han de mantenir una estabilitat i 

orientació. La separació dels broquets no pot variar més del 5% i s’ha d’aconseguir la verticalitat 

dels broquets amb una desviació màxima de 10 ˚. L’altura, l’amortiment i estabilitat han de 

funcionar correctament. La barra horitzontal no es pot deformar més del 2,5% de l’amplada de 

la barra des del centre de la barra fins a l’últim broquet de l’extrem de la barra.  

 

 

Figura 38: Desviació horitzontal de la barra. Font: Norma ISO 16122:2015. 

 

 En ambdós casos, la regulació d’alçada, l’amortiment, la compensació de pendents i 

l’estabilitat han de funcionar correctament. 
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3.2.1.9. Caiguda de pressió 

 En general, la pressió entre el punt des d’on es mesura la pressió del polvoritzador i el 

broquet més allunyat del punt d’alimentació del circuit no pot superar en més d’un 10% a 

polvoritzadors de barres horitzontals i verticals i un 15% a atomitzadors.  

 

 Distribució: la distribució transversal del líquid ha de garantir una superfície de 

solapament i aquesta distribució no pot tenir un coeficient de variació superior al 10%. També, 

el volum de líquid recollit no pot variar més del 20% del valor mig total. La distribució en 

atomitzadors ha de ser un raig uniforme i amb el sistema d’aire apagat.  

 

 La mesura de cabal, tant a barres (horitzontals i verticals) com a atomitzadors, es duu a 

terme de dues maneres. Si el cabal nominal és conegut o si és desconegut: 

- Si el cabal nominal del broquet és conegut la desviació de cabal de cada broquet del 

mateix tipus i mida no pot excedir en un 15% del cabal nominal indicat. En el cas de 

barres horitzontals aquesta desviació no pot ser superior al 10% del cabal nominal si es 

treballa a cabals superiors a 1L/min o del 15% si es treballa a cabals inferiors a 1L/min.  

 

- Si el cabal nominal del broquet és desconegut no pot excedir més del 5% del cabal mig 

dels broquets del mateix tipus i mida instal·lats al polvoritzador.  

 

3.2.1.10. Sistema d’aire 

 Sempre que el sistema d’aire es pugui desconnectar aquest ha de funcionar 

correctament. Les pales que dirigeixen el flux d’aire al sistema d’aire i la carcassa addicional 

també han de funcionar correctament.  

 

3.2.1.11. Pistoles i llances de polvorització  

 Gallet: el gallet ha de funcionar correctament i no es pot tenir pèrdues.   

 Si el cabal i l’angle del polvoritzador pistola són regulables el dispositiu de regulació ha 

de funcionar correctament.  
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Figura 39: Detall d'un polvoritzador pistola. Font: pròpia. 

 

3.2.1.12. Dispositius d’aplicació autònoma  

 Aquest punt, exclusiu únicament de la part 4 fa referència a aquells polvoritzadors 

d’aplicació accionats per rodes, motor o bateria de manera independent. Aquest apartat fa incís 

en el funcionament i estat que s’ha de trobar la unitat d’accionament i la velocitat a la que 

avança l’aparell. Aquest darrer no pot desviar-se més d’un ±10% respecte a la velocitat 

especificada pel fabricant.  
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3.2.2. Mètodes d’assaig 

 Els mètodes d’assaig es troben al punt 5 de la norma ISO 16122:2015 de les parts 2, 3 i 

4. Aquest punt fa referència als mètodes d’assaig que s’han de dur a terme per realitzar la 

inspecció. Es divideix en 11 sub-apartats que aniran acompanyats de les fotografies amb el 

material utilitzat a les inspeccions.  

 

3.2.2.1. Instal·lació i equips d’assaig 

 Els elements per realitzar la inspecció, a part dels bancs d’assaig són:  

- Tacòmetre (toma de força) amb un error màxim de ±10rpm;  

- Cinta mètrica (separació i alçada de broquets); 

- Cronòmetre (cabal i distribució); 

- Proveta aforada (de 2L de capacitat i una escala de 20ml); 

- Manòmetre. 

 

 No és obligatori utilitzar aquests materials i es poden utilitzar equips diferents que 

aconsegueixin els mateixos resultats.  

 

Figura 40: Alguns dels elements per realitzar la inspecció. 1. Tacòmetre. 2. Cinta mètrica. 3. Proveta aforada. 4. 

Manòmetres. Font: pròpia.  
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3.2.2.2. Bombes de polvorització i agitació 

 La capacitat de la bomba es pot dur a terme mitjançant diferents procediments, el 

primer es realitza quan els polvoritzadors no inclouen un adaptador per l’assaig o quan es 

desconeix la pressió màxima de treball de la bomba. En aquest cas, es col·loca un manòmetre 

calibrat a cada broquet dels extrems i es regula la pressió al valor màxim de treball recomanat o 

a la pressió màxima dels broquets.  

 

 El segon mètode es duu a terme a altres polvoritzadors i implica omplir el dipòsit amb 

aigua neta fins a la seva capacitat nominal, col·locar el filtre adequat i net. En cap cas es poden 

produir fugues ni filtracions d’aire a cap element de connexió. El cabalímetre es col·loca a la 

sortida de la bomba (si existeixen múltiples sortides es fa per separat) i es calcula la capacitat 

total de la bomba. El cabal es mesura sense que es produeixin contrapressions forçades. 

 

 Les pulsacions de la bomba es verifiquen al règim nominal de la bomba, en la posició del 

manòmetre del polvoritzador i a la pressió de treball prevista.  

 

 El retorn per agitació, explicat a la part 4 de la norma ISO es calcula com:  

     BF = PC - TD 

on:  

• BF és el retorn per agitació mesurat en litres/minut; 

• PC és la capacitat de la bomba en litres/minut; 

• TD és la descàrrega total des de la unitat d’aplicació. 

 

3.2.2.3. Manòmetres del polvoritzador 

 Els manòmetres que s’utilitzen per realitzar la inspecció han de tenir un diàmetre mínim 

de 100mm. A la normativa s’adjunta una taula que explica les característiques dels manòmetres 

utilitzats en la verificació. És necessari que es compleixin uns requisits pels manòmetres de 

verificació. Aquests requisits són:  
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Taula 2: Característiques dels manòmetres utilitzats en la verificació (valors conforme la norma EN 837-1) segons la 

Norma ISO 16122:2015. Font: elaboració pròpia. 

Pressió a 

mesurar ∆p 

bar 

Unitat de 

l’escala màxima 

bar 

Precisió 

bar 
Classe exigida 

Valor extrem de 

l’escala 

bar 

0 < ∆p ≤ 6 0,1 0,1 1,6 

1,0 

0,6 

6 

10 

16 

6 < ∆p ≤ 16 

 

0,2 

 

0,25 

 

1,6 

1,0 

16 

25 

∆p > 16 1,0 1,0 2,5 

1,6 

1,0 

40 

60 

100 

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2 

 

 

Figura 41: Manòmetre calibrat amb aigua utilitzat per realitzar les inspeccions. Font: pròpia. 

 

 El manòmetre utilitzat per la polvorització s’ha de comprovar amb el propi polvoritzador 

o a un banc d’assaig comparant-lo amb un manòmetre calibrat. S’ha de mesurar tant a 

l’augmentar com al disminuir la pressió i en cada cas s’han de verificar com a mínim quatre punts 

d’homogeneïtat dels dos manòmetres. També, la pressió ha de mantenir-se estable durant la 

seva mesura i no pot influenciar-se per la rotació o les pulsacions de la bomba.  
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  Figura 42: Comprovador de manòmetres portàtil. Font: pròpia. 

 

3.2.2.4. Cabalímetre per controlar la dosis per hectàrea (volum/ha) 

 Els instruments de mesura de l’equip d’assaig no poden cometre un error superior a ±2% 

del valor mig amb un volum mínim de 2L/minut. En aquest punt es duen a terme dos 

procediments de treball. El primer es verifica mitjançant la mesura del cabal dels broquets, el 

segon col·locant un cabalímetre calibrat al circuit del polvoritzador.  

  

 Procediment N˚1. Verificació mitjançant la mesura del cabal dels broquets: per tal de 

realitzar-ho correctament s’ha de dur a terme amb 5 passes que s’explicaran a continuació:  

 

- El comandament de polvorització s’ha de regular segons la toma de força i a una pressió 

que estigui compresa entre les pressions de treball del polvoritzador. 

 

- Per cada un dels tres assajos s’ha de mesurar el cabal mig d’almenys cinc broquets amb 

una proveta aforada o utilitzar els valors de cada broquet individualment.  

 

• En primer lloc cal d’obrir una o més seccions del polvoritzador per aconseguir 

que el cabal estigui entre el 30% i 50% del cabal total. S’han d’agafar els valors 

de pressió i cabal resultants i també el nombre de broquets.  

 

• En segon lloc cal obrir més seccions del polvoritzador fins proporcionar un cabal 

que suposi entre el 50% i 75% del cabal total. Igual que a l’anterior, s’han de 
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registrar els valors de pressió i cabal resultants juntament amb el nombre de 

broquets. 

 

• Finalment, s’han d’obrir tots els sectors del polvoritzador per proporcionar el 

100% del cabal total. També s’han de registrar els valors de pressió, cabal i 

nombre de broquets.  

 

- S’han de realitzar les lectures de totes les seccions.  

 

Figura 43: Material per realitzar la verificació nº1. A l'esquerra una taula de mesura de pressions i a la dreta 

una mànega per mesurar pressions. Font: pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44: Connectors entre broquets i mànegues per comprovar la pressió. Font: pròpia. 

 

 Procediment N˚2. Verificació mitjançant la col·locació d’un cabalímetre calibrat al 

circuit del polvoritzador: és necessari col·locar un cabalímetre a la sortida de la bomba del 

polvoritzador. La inspecció s’ha de realitzar tal i com s’especifica a la norma: 
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- El comandament de polvorització s’ha de regular al règim de la toma de força correcte i 

a una pressió que es trobi entre els rangs de pressió de treball. 

 

- S’han d’obrir una o més seccions de polvorització que proporcionin un cabal d’entre el 

30% i el 50% del cabal total. S’han d’apuntar els valors de cabal indicats tant al 

cabalímetre del polvoritzador com al calibrat.  

 

- Seguidament, cal obrir altres seccions de polvorització fins que proporcionin un cabal 

que suposi entre el 50% i el 75% del cabal total. Igual que en l’anterior cas, cal apuntar 

els valors indicats dels dos cabalímetres. 

 

- Finalment s’han d’obrir totes les seccions per proporcionar el 100% del cabal total del 

polvoritzador. Cal registrar els resultats dels dos cabalímetres.  

 

 Cal comprovar les lectures dels cabalímetres (el del polvoritzador i el calibrat) i la 

desviació dels dos s’ha d’expressar en percentatge respecte la lectura del cabalímetre calibrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Cabalímetre utilitzat per la verificació nº2. Font: pròpia. 

 

3.2.2.5. Sistema per el control de la velocitat d’avanç 

 La velocitat real d’avanç s’ha de mesurar mitjançant un error màxim de ±2,5% i s’ha de 

dur a terme de manera contínua una distància de 50 m. També cal marcar el punt inicial i final.  
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 El tractor s’ha de regular  per obtenir una velocitat constant d’avanç propera a la 

velocitat de treball habitual. S’ha d’arribar a la velocitat d’assaig establerta abans d’arribar al 

punt inicial i mitjançant un cronòmetre s’ha de registrar el temps entre els dos punts.  

 

 Aquesta velocitat d’avanç es calcula amb la fórmula:  

    v = 3,6 ∗ 
d

t
    

on:  

• v és la velocitat d’avanç mitjana en kilòmetres per hora (km/h) i comparada amb la 

velocitat; 

• d és la distancia recorreguda en metres(m); 

• t és el temps transcorregut en segons (s). 

 

 

3.2.2.6. Uniformitat de la distribució transversal amb un equip per comprovar la distribució 

horitzontal. 

 Aquest requisit únicament s’utilitza en polvoritzadors de barra horitzontal i vertical, no 

s’inclou a atomitzadors.  

 

 Els equips d’inspecció han de comprovar la distribució amb uns canals de 100mm 

d’amplada amb una precisió de ±2,5mm, una profunditat de 80mm com a mínim i una longitud 

mínima d’1,5m. També s’hi ha d’incloure provetes aforades del mateix tipus i mida, tenir una 

capacitat de 500ml i amb una graduació de 10ml. Els errors de mesura no poden ser superiors a 

10ml o ±2% de la mitja.   

 

 S’ha de verificar la distribució transversal del polvoritzador per tots els broquets. L’assaig 

s’ha de realitzar a l’alçada nominal i a una pressió d’assaig que es trobi entre el rang de pressió 

establerta pel fabricant.  

 

 El coeficient de variació (CV) s’ha de calcular mitjançant la següent fórmula:  

     CV = 100 ∗
𝑆

�̅�
 

on:  

• S es la desviació estàndard de volum recollit als canals. 

•  és el volum mig recollit a cada canal.  
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3.2.2.7. Cabal dels broquets 

 L’assaig es pot realitzar amb els broquets col·locats o sense col·locar tant a barres com 

atomitzadors i l’error de mesura no pot superar el ±2,5% del valor mitjà. L’assaig s’ha de realitzar 

a la pressió que indiqui el fabricant dels broquets.  

 

 Si la mesura es realitza amb els broquets instal·lats al polvoritzador s’ha de dur a terme 

d’acord amb l’apartat 8.1 de la norma ISO 5682-2:1997. En el cas que la mesura es dugui a terme 

amb els broquets retirats del polvoritzador la mesura s’ha de realitzar al banc d’assaig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Taula de mesura de pressions preparada per ser utilitzada. També hi surten el manòmetre i la 

mànega per mesurar la pressió. Font: pròpia. 

 

 La mesura es duu a terme de la següent manera: 

- Una vegada es té la pressió desitjada, mitjançant una proveta aforada i un 

cronòmetre es mesuren tots els broquets d’aquella secció. 

- Es recullen els resultats i es comprova que tots els broquets donin un cabal 

semblant i dins un rang d’error màxim del 10% a barres i 15% a atomitzadors. 

- En cas contrari, s’han de netejar o canviar els broquets.  

  

3.2.2.8. Caiguda de pressió 

 Per realitzar l’assaig correctament s’ha de dur a terme amb els broquets amb major 

cabal i a una pressió de treball indicada pel fabricant dels broquets. També cal ajustar el 

manòmetre correctament i els valors que mostri el manòmetre s’han de comparar amb els del 

manòmetre calibrat.  
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3.2.2.9. Variació de la pressió amb les seccions tancades 

 En el cas del polvoritzador de barra horitzontal cal verificar la variació de pressió amb 

un manòmetre calibrat. S’han d’observar i registrar les variacions de valors que indiqui el 

manòmetre calibrat d’assaig mentre es van tancant seccions una a una. S’ha d’observar la 

pressió abans de tancar la secció i 10s després. 

 

3.2.2.10. Variació de la pressió quan es tanca la polvorització 

 En tots els casos s’ha de verificar la variació de la pressió amb un manòmetre calibrat i 

registrar les variacions dels valors quan es tanca la polvorització. També s’ha d’observar abans 

de tancar la pressió i 10s després. 

 

3.2.2.11. Distribució de la pressió 

 La distribució de pressió s’ha de realitzar amb els broquets amb major cabal, a una 

pressió adequada i un manòmetre d’assaig calibrat. Cal calcular la mitjana d’entrada de totes les 

seccions i comparar-la amb les pressions individuals d’entrada. El manòmetre d’assaig s’ha de 

col·locar als broquets dels extrems de cada secció i calcular la caiguda de pressió (CP) entre 

l’entrada i l’extrem de cada secció amb la fórmula:  

     CP = 100 ∗  
(𝑃₀− 𝑃₁)

𝑃₀
 

on:  

• P0 és la pressió d’entrada de la secció; 

• P1 és la pressió a l’extrem de la mateixa secció. 

 

També s’utilitzen altres eines com:  

- Anemòmetre: utilitzat per mesurar la velocitat de sortida d’aire a un espolsador. 
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Figura 47: Foto d'un anemòmetre i com s'utilitza. Font: pròpia i Manual de inspección de equipos de 

aplicación de fitosanitarios Asturias (respectivament). 

 

 

- Extensió per pistoles: utilitzades per mesurar la pressió a les pistoles. 

 

Figura 48: Extensió per mesurar la pressió (bar) del polvoritzador pistola. Font: pròpia. 
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- Mànegues per atomitzadors: mànegues utilitzades per evitar el contacte amb el líquid 

quan es prenen les dades de cabal. 

 

Figura 49: Mànegues utilitzades amb els atomitzadors per evitar el contacte brou-inspector i la mànega de pressió 

col·locada al darrer broquet. Font: pròpia. 

 

 

- Claus: trobem diferents tipus com l’anglesa, de pressió o la de corretja.  

 

Figura 50: Diferents claus i alicates que s'utilitzen per realitzar les inspeccions. 1. Clau de corretja. 2. Alicates 

regulables. 3. Clau anglesa. Font: pròpia. 
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 Una vegada realitzada la inspecció es subministra a l’agricultor d’adhesiu que acredita 

haver passat de forma favorable la inspecció. A l’adhesiu es marca el mes i any per a la següent 

inspecció. 

 

Figura 51: Adhesiu que acredita haver passat de forma favorable la inspecció. Font: pròpia. 

 

 Totes les dades obtingudes (figura 52) al realitzar les inspeccions s’utilitzen per realitzar 

un informe que serà enviat a l’agricultor per poder demostrar que la màquina en qüestió es 

troba inspeccionada favorablement. Aquestes dades, a més, s’emmagatzemen a un document 

Excel, un document Access i un document Priteaf (programa que emet els certificats).  
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 Figura 52: Disseny d’una part de la plantilla utilitzada per recollir dades. Font: SEMILLA. 

 

 En aquest treball, a partir de les dades obtingudes durant les inspeccions (favorables i 

desfavorables) s’ha utilitzat la informació emmagatzemada al programa Access per analitzar 

l’estat de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a l’Illa de Mallorca amb el programa 

Excel. 

 

 Paral·lelament, s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de totes les màquines 

inspeccionades des del mes de juliol de l’any 2018 fins al mes d’abril de l’any 2019. De totes les 

dades obtingudes de cada màquina amb les corresponents fotografies s’han realitzat fitxes de 

caracterització. Aquestes fitxes s’adjunten a l’Annex 1 del treball.  
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59

37

35

7

Tipus d'equip d'aplicació de producte fitosanitari inspeccionats.

Polvoritzador
pistola

Atomitzador

Polvoritzador
barra

Altres

3

2

1

1

Espolsador

Desinfectadora
de sòls

Polvoritzador
barra vertical

Polvoritzador de
barra i pistola

4. Resultats i discussió 

4.1. Anàlisi de dades 

 En total s’han elaborat sis gràfics (cinc circulars i un de barres) els quals mostren les 

dades que han resultat més representatives per poder extreure unes posteriors conclusions.  

 

 Al gràfic 1 s’han desglossat el nombre total d’equips d’aplicació de productes 

fitosanitaris inspeccionats (138) durant els mesos juliol-abril de l’any 2018-2019. A l’esquerra 

s’hi inclouen els tres tipus de màquina amb major nombre d’inspeccions i a la dreta es desglossa 

un gràfic que inclou aquelles màquines amb menor nombre d’inspeccions.  

 

 Com es pot observar, els polvoritzadors pistola són el tipus de màquina més 

inspeccionats amb 59 màquines d’aquest tipus inspeccionades, seguits pels atomitzadors (37) i 

finalment els polvoritzadors tipus barra (35).   

  

 Per altre banda, a la dreta trobem altres màquines d’aplicació de producte fitosanitari 

que es troben en menys ocasions com els espolsadors (3), les desinfectadores de sòl (2), 

polvoritzadors de barra vertical (1) i polvoritzadors de barra i pistola (1). 

 

Gràfic 1: Nombre total d’equips d'aplicació de productes fitosanitaris inspeccionats i classificats en funció del tipus: 

Font: elaboració pròpia. 
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29

19

17

13

12

10

9

5 2

1

Número de cultius on l'agricultor utilitza la màquina d'equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris inspeccionada.

Oliveres

Cereal

Tarongers

Hortícoles

Vinya

Patata

Ametllers

Fruiters

Herbes aromàtiques

Maduixa

 Al gràfic 2 es poden identificar el nombre de cultius on l’agricultor destina l’ús de la 

màquina d’aplicació de productes fitosanitaris. En total s’han aconseguit dades de 117 cultius a 

totes les inspeccions realitzades. Al gràfic s’observen els cultius als que els agricultors destinen 

les hores de la màquina. Destaca el cultiu de l’olivera amb un total de 29. És a dir, de 117 

inspeccions on es tenia coneixement del cultiu, 29 són d’olivera. Això representa, 

aproximadament, un 25% del total.  

 

 També s’han calculat diferents percentatges d’altres cultius predominants com el de 

cereal, tarongers, cultius hortícoles, vinya, patata i ametllers. Respecte el total, el cultiu de cereal 

(19) representa un 16%, seguit de tarongers (12) que representa aproximadament el 15% i 

hortícoles (11) que representa un 11%. Finalment els cultius com vinya (12), patata (10) i 

ametllers (9) no representen més d’un 10% individualment.  

 

 La resta de cultius com fruiters (5), herbes aromàtiques (2) i maduixa (1) que 

representen menys d’un 5% del total, són cultius més secundaris.    

   

Gràfic 2: Diferents cultius on l’agricultor utilitza l’equip d’aplicació de productes fitosanitaris inspeccionat. 

Font: elaboració pròpia.  
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 Durant la realització de les inspeccions es recullen diferents tipus de dades. Una d’elles 

és “l’any de compra de la màquina”. Amb totes les dades recollides, s’ha elaborat un gràfic de 

barres per visualitzar l’evolució de la compra d’equips d’aplicació de producte fitosanitari a l’Illa 

de Mallorca i conèixer l’antiguitat d’aquestes màquines (Gràfic 3). 

 

 En total es va conèixer l’any de compra de 117 equips d’aplicació de productes 

fitosanitaris. Els anys amb major nombre d’adquisicions d’aquests equips va ser l’any 2003 amb 

un total de 12 màquines, seguit de l’any 2009 amb 10 màquines.  

  

 Si ho calculem en forma de percentatge de les 117 màquines adquirides, 64 es van 

adquirir entre els anys 2000 i 2009, per tant, el 54% de les màquines d’aplicació de producte 

fitosanitari va ser adquirit entre l’any 2000 i l’any 2009.  

 

 Cal destacar que durant els anys 1975-1999 es van adquirir un total de 20 màquines 

d’aplicació de productes fitosanitaris i que representen un 17% de totes les màquines amb any 

de d’adquisició conegut (117).  

 

Gràfic 3: Evolució de la compra d’equips d'aplicació de productes fitosanitaris dels anys 1975-2016. Font: elaboració 

pròpia. 
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66%

34%

Percentatge final del resultat d'inspeccions de les màquines d'aplicació 
de producte fitosanitari. A l'esquerra els resultats de 1ª inspecció i a la 

dreta els resultats de 2ª inspecció.

Desfavorable en 1ª inspecció

Favorable en 1ª inspecció

2%

98%

Desfavorable en 2ª inspecció

Favorable en 2ª inspecció

Un altre gràfic que resulta interessant és el del percentatge d’inspeccions favorables i 

desfavorables en primera inspecció. Al gràfic 4 es veu el resultat d’aquestes inspeccions 

realitzades (138) en forma de percentatge.  

 

De les 138 inspeccions que s’han realitzat durant el període de juliol a abril dels anys 

2018-2019 s’han obtingut un total de 47 inspeccions favorables en primera inspecció i un total 

de 91 inspeccions desfavorables. A partir d’aquestes dades s’ha extrapolat en forma de 

percentatge per finalment obtenir un 34% d’inspeccions favorables en primera inspecció i un 

66% d’inspeccions desfavorables en primera inspecció. 

 

També s’ha calculat el percentatge dels resultats de les segones inspeccions. De les 91 

màquines inspeccionades, 89 han resultat favorables en segona inspecció i 2 han resultat 

desfavorables en segona inspecció. Per tant, queda un percentatge final de 98% d’inspeccions 

favorables en segona inspecció i un 2% d’inspeccions desfavorables en segona inspecció.  

 

Degut als percentatges desfavorables en primera inspecció s’ha realitzat el gràfic 6 on 

s’han desglossat els motius principals per els quals el 66% de les màquines d’aplicació de 

productes fitosanitaris han resultat desfavorables en primera inspecció. Per altre banda, les 

màquines que resulten desfavorables en segona inspecció han de tornar a sol·licitat la inspecció 

o donar la màquina de baixa.  

 

Gràfic 4: Resultat final de les inspeccions dels equips d’aplicació de producte fitosanitari realitzades 

durant el període de juliol 2018-abril 2019 en forma de percentatge. 
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Tal i com es veu al gràfic 4 trobem 91 màquines desfavorables, d’aquestes, els 

polvoritzadors tipus pistola són el tipus d’equip d’aplicació de producte fitosanitari que més 

desfavorables presenten (40).  

 

Com s’ha vist al gràfic 1 podem veure que en total es van inspeccionar 59 polvoritzadors 

tipus pistola, d’aquests, 40 han resultat desfavorables en primera inspecció (Gràfic 5). Per tant, 

el 68% de les inspeccions al polvoritzador tipus pistola ha resultat desfavorable.  

 

De la mateixa manera, els atomitzadors (26) han resultat desfavorables en primera 

inspecció en un 70% dels casos. Els polvoritzadors de barra (22) ho han resultat en un 66% de 

les inspeccions realitzades.  

 

Finalment, en el cas dels espolsadors (2) i la desinfectadora de sòl (1) no presenten un 

gran nombre de màquines inspeccionades respecte els altres equips, però el percentatge es 

manté ja que, es van inspeccionar tres espolsadors i dos desinfectadores de sòl. Això implica 

que, representen el 66% i el 50% de màquines desfavorables en primera inspecció. 

 

Gràfic 5: Número d’equips d'aplicació de fitosanitaris desfavorables desglossats. Font: elaboració pròpia 
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 Finalment, al darrer gràfic (Gràfic 6) s’han desglossat els principals motius que fan que 

el resultat de les inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris sigui 

desfavorable. El principal motiu que fa que les inspeccions resultin desfavorables és el de falta 

de seguretat (38%) seguit de la manca d’un sistema de buidatge adequat (12%) i la falta d’un 

filtre d’impulsió (11%).   

 

 Degut a l’elevat percentatge que presenta la manca de seguretat, s’ha decidit 

desglossar-la a la dreta per aprofundir més en el problema. Els principals motius que podem 

trobar es relacionen amb les proteccions que es troben entre la màquina d’aplicació de 

productes fitosanitaris i el tractor al que van enganxades.  

  

 La protecció de la bomba representa el 32%, la protecció de la transmissió 26%, la 

protecció de la toma de força el 25% i finalment, la fixació de la protecció representa el 17%. És 

a dir, la falta de protecció representa el 84% de la seguretat. Aquests tres motius són la principal 

causa que fan que el tema de seguretat sigui predominant respecte a la resta.  

 

 

Figura 53: Elements mòbils correctament protegits. 1. Protecció de la bomba. 2. Protecció de la transmissió. 3. 
Protecció de la toma de força i cadenes de fixació. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Figura 54: Element mòbil desprotegit (transmissió). Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

       1                    2   3 



Tipificació i estat actual de la maquinària de tractaments de productes fitosanitaris a l’illa de Mallorca    Escola Politècnica Superior 

  

65 
 

38%

12%

11%

7%

6%

5%

20%

Motiu del resultat desfavorable de les inspeccions d'equips d'aplicació de producte 
fitosanitari en forma de percentatge. Es desglossa l'apartat de seguretat

Seguretat

Sistema de buidatge

Filtre impulsió

Indicador de nivell

Cabal erròni

Manòmetre

Altres

32%

26%

25%

17%

Protecció bomba

Protecció
transmissió

Protecció toma
de força

Fixació protecció

 

Figura 55: Element mòbil desprotegit (toma de força). Font: elaboració pròpia. 

 

 

Figura 56: Element mòbil desprotegit (bomba). Font: elaboració pròpia. 

 

Gràfic 6: Motiu de no superar la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris desglossats. Font: 

elaboració pròpia.  
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4.2. Caracterització 

 Finalment, s’han realitzat 58 fitxes per a la caracterització d’aquestes màquines. Les 

fitxes s’adjunten a l’Annex 2 però seguidament es procedirà a l’explicació de la fitxa utilitzada.  

 

Figura 57: Primera part de la fitxa utilitzada per la caracterització de l’equip d’aplicació de fitosanitaris. Font: 

elaboració pròpia. 

 



Tipificació i estat actual de la maquinària de tractaments de productes fitosanitaris a l’illa de Mallorca    Escola Politècnica Superior 

  

67 
 

 

Figura 58: Segona part de la fitxa utilitzada per la caracterització de l’equip d’aplicació de fitosanitaris. Font: 

elaboració pròpia. 

 

 A la fitxa hi trobem diferents elements. A continuació s’explicaran els grups que la 

formen i perquè és recullen aquestes dades a una inspecció de maquinària d’aplicació de 

productes fitosanitaris.  
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a) Maquinària 

 Trobem el paràmetre de ‘Marca i model’ que s’utilitzen per a que l’inspector 

s’asseguri que s’inspecciona la màquina sol·licitada mitjançant la comprovació al 

Registre de Maquinària (REGMAQ). També s’hi inclouria el número 

de bastidor.  

 

 Els paràmetres ‘Any de fabricació’, ‘Cultiu’, ‘Enganxall’ s’utilitzen per poder 

caracteritzar la màquina i utilitzar-les per estadístiques. El paràmetre ‘Enganxall’ pot ser 

arrossegat o suspès. Finalment, el ‘Tipus de màquina’ serveix per a que l’equip 

d’inspecció tingui en compte uns elements o uns altres alhora de fer la inspecció en 

funció de cada màquina, ja que no és el mateix inspeccionar un polvoritzador pistola 

que un atomitzador. 

 

b) Bomba 

 En aquest grup hi trobem paràmetres com ‘Marca i model’, 

‘Tipus de bomba’, ‘Número de cossos’, ‘Pressió’, ‘Cabal’ que són 

utilitzats per poder caracteritzar les màquines i extreure’n estadística. Normalment, els 

valors de ‘Marca i model’, així com la ‘Pressió’ i ‘Cabal’ solen estar massa desgastats per 

llegir-se.  

 

 El paràmetre ‘Pulsacions’ sí que és essencial per la inspecció. 

Aquest ha de funcionar correctament i la bomba no pot presentar cap 

pulsació, del contrari, no és possible passar la inspecció de forma favorable.  

 

c) Dipòsit 

 Trobem paràmetres com la ‘Capacitat’ del dipòsit que es recull perquè a 

vegades, no es tenen dades del model de la màquina i surt inscrita la seva capacitat com 

a substitut. El ‘Material’ del dipòsit sol ser de fibra de vidre o polietilè i és un paràmetre 

recollit per informació cap a l’inspector, no influeix en la inspecció 

exceptuant que hi hagi algun problema visible.  

 

 Seguidament trobem elements essencials com ‘Indicador de nivell’, ‘Sistema de 

buidatge’, ‘Sistema d’agitació’ o ‘Filtre d’ompliment’ que si un d’ells manca, no és 

possible superar la pre-inspecció. Però podem trobar paràmetres opcionals com ‘Dipòsit 

rentamans’ però que si són presents a la màquina han de funcionar correctament. S’han 
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de recollir dades de si hi ha presència o no dels diferents elements i si aquests funcionen 

correctament.  

 

d) Manòmetre 

 Al manòmetre s’hi inclouen 4 paràmetres a tenir en compte. La ‘Marca’ del 

manòmetre és utilitzada per l’inspector per caracteritzar les màquines. Els paràmetres 

indispensables a inspeccionar són el ‘Rang’, la ‘Resolució’. Aquests dos paràmetres són 

indispensables per superar la inspecció i, tal i com s’explica a la Taula 1, en funció de la 

pressió de treball el manòmetre ha de tenir certa escala o rang.  

 

 Finalment, l’Estat’ del manòmetre s’ha de conèixer per poder 

superar o no la inspecció. En cas de no tenir un ‘Estat’ correcte, es recull el 

motiu.   

 

e) Cardan o transmissió i proteccions 

 Aquests paràmetres es poden avaluar de manera conjunta, ja que s’avaluen al 

mateix temps. La ‘Protecció i ‘Fixació’ de la transmissió són 

paràmetres indispensables per poder superar la inspecció de manera 

favorable. Igual que les proteccions de la ‘Toma de força’ o ‘Bomba’. 

Sense aquests elements no és possible superar la inspecció. 

 

f) Filtres 

 Els filtres també són uns elements que han de trobar-se instal·lats a la màquina 

quan es realitza la inspecció. Aquest són tres: el filtre d’aspiració, el filtre 

d’impulsió o de sectors (o ambdós) i el filtre d’ompliment (nombrat 

anteriorment). Finalment els filtres dels broquets són prescindibles però si 

estan instal·lats han d’estar en bon estat. El mateix passa amb qualsevol 

altre filtre que hi pogués haver.  

 

g) Conduccions 

 Dins les conduccions trobem ‘Estrangulament’, ‘Esquerdat’ o 

‘Fugues’. Aquests paràmetres s’han de comprovar en moviment per part 

de l’inspector per poder comprovar que tots els paràmetres són 

correctes.  
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h) Atomitzador 

 En atomitzadors és molt important comprovar el ‘Ventilador’. És un element 

important en aquest tipus de màquines i cal comprovar-ne el 

seu ‘Estat’, igual que ha d’incorporar les proteccions 

necessàries de tots els elements que es troben en moviment. 

També, el ventilador s’ha de poder aturar en qualsevol 

moment mitjançant la palanca d’embragament.  

 

 

i) Disparador/Pistola 

 Els disparadors o polvoritzadors tipus pistola es recullen els paràmetres de 

‘Marca i model’ per tal d’identificar la màquina al REGMAQ. Els 

paràmetres de  ‘Disc i tipus’ i ‘Longitud de la mànega i diàmetre’ que 

són utilitzats per l’inspector per una caracterització de les màquines.  

 

j) Barra 

 En les barres també trobem paràmetres com ‘Marca i model’ que són utilitzats 

per identificar al REGMAQ la màquina que s’ha d’inspeccionar. Els paràmetres: 

‘Longitud’, ‘Autonivell’, ‘Horitzontalitat i geometria’ i 

‘Plegament’ són utilitzats per l’inspector per saber si són 

automàtics o manuals. Finalment, ‘Rectabilitat als 

extrems’, ‘Bloqueig’ i ‘Estabilitat’ han de funcionar 

correctament i s’han de comprovar per par de l’inspector 

per poder superar la inspecció o no. 

 

k) Uniformitat transversal 

 Aquest paràmetre verifica que hi hagi un ‘Equilibri de pressions’ adequat a tota 

la màquina. Aquest ha de funcionar adequadament per poder superar la inspecció. 

 

l) Broquets 

 Els broquets també trobem la majoria de paràmetres que s’utilitzen per poder 

realitzar una caracterització. ‘Marca i model’, ‘Tipus’ i ‘Material’. Els 

‘Portabroquets’ o ‘Antigoteig’ no són obligatoris i també serveixen 

per caracterització. Finalment, es recull la dada ‘Broquets per sector’ 
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i ‘Simetria’ per que segons la normativa, hi ha d’haver el mateix nombre i tipus de 

broquets a tota la màquina per realitzar una aplicació homogènia.   

 En general, la fitxa està dividida en dos grans columnes, una primera de caracterització 

que ve identificada per color groc i una segona grup que fa referència a l’estat de diferents 

paràmetres i ve identificada per colors verd o vermell en funció d’aquest estat.   

 

 Els filtres s’han classificat de manera diferent a la resta de les parts de la màquina ja que 

cal observar-ne la presència o absència i l’estat de la malla. 

  

    En el cas de trobar el símbol (-) implica que aquella dada és desconeguda o no és 

necessària per aquella màquina i no cal inspeccionar-la. De la mateixa manera, si es troba, per 

exemple una casella en blanc a “Caracterització” però està marcada a “Estat” implicarà que 

aquella part només requereix ser avaluada per l’estat i no cal caracteritzar-la.  

 

 A continuació s’adjuntarà una llegenda amb les diferents alternatives que es poden 

trobar i una petita explicació de cada una d’elles. 

Llegenda 

Caracterització Dades que descriuen les característiques de cada màquina 

Estat 
Descriuen l’estat de cada màquina. Correcte o greu 

C G 

- No hi ha dades o no s’inspecciona aquella part de la màquina 

En blanc La part observada no requereix ser caracteritzada o conèixer l’estat.  

 

 S’ha acompanyat cada part de la màquina amb un petit esbós per tal de poder entendre 

amb més claredat la part de la màquina de la que s’està fent referència i d’un grup de fotografies 

d’aquella màquina identificades amb la part inspeccionada.  
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5. Conclusions 
 Després de realitzar la valoració dels resultats i tenint en compte els objectius inicials 
plantejats s’han obtingut un seguit de conclusions que s’expliquen a continuació. 
  

• Els polvoritzadors tipus pistola són els més habituals per realitzar les aplicacions 
de productes fitosanitaris a l’illa de Mallorca amb un 42% dels casos. Seguits dels 
atomitzadors (27%) i polvoritzadors de barra (24%).  
 

• Els agricultors destinen les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a l’illa 
de Mallorca al cultiu d’oliveres en un 25% dels casos. Seguit pel cultiu de cereal 
(16%) i tarongers (15%). 
 

• Dos de cada tres màquines d’aplicació de productes fitosanitaris a l’Illa de 
Mallorca resulten desfavorables en primera inspecció.  
 

• Més del 70% de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris de l’Illa de 
Mallorca tenen més de 10 anys, el que indica una antiguitat important per 
aquest tipus de màquines. 

 

• Els motius més habituals de resultat desfavorable en primera inspecció són el 
tema de seguretat (38%), sistema de buidatge (12%) i filtres (11%). La seguretat 
és el motiu principal per el qual les inspeccions resulten desfavorables.  

 

• Dins el paràmetre de seguretat destaquen la manca de protecció de la bomba 
(32%), de la transmissió (26%) i de la toma de força (25%). En total, la falta de 
proteccions representa el 84% de tota la seguretat. 

 

• El sistema de buidatge és el segon element que més falta a l’hora de realitzar les 
inspeccions de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris (12%). Això es 
deu a que, aquest sistema de buidatge va ser de caràcter obligatori a les 
inspeccions a la norma UNE-EN ISO 16122:2015 i la majoria de màquines 
adquirides per part dels agricultors a l’illa de Mallorca va ser durant els anys 
2003 i 2009 (quan aquest requisit encara no s’aplicava).  

 

• El filtre d’impulsió és un element que no es troba en l’11% de les inspeccions 
realitzades. Aquest filtre és un element obligatori des de que es va publicar la 
norma UNE-EN 13790-1:2004 (anul·lada per la UNE-EN ISO 16122:2015). El filtre 
d’impulsió manca a les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris perquè 
la normativa de fabricació d’aquestes màquines contempla la seguretat de 
l’operari i la contaminació del medi ambient, no s’exigeix la incorporació 
d’aquest filtre a les cases comercials tot i ser imprescindible per superar la 
inspecció.  
 

• La fitxa que s’ha realitzat per caracteritzar les màquines d’aplicació de productes 
fitosanitaris a l’illa de Mallorca pot ser utilitzada per a futures inspeccions per 
recollir les diferents dades, ja que presenta els paràmetres necessaris a tenir en 
compte alhora de realitzar una inspecció.  
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